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 :مهمقدّ

، 1933و  1933 ،1937سال متوالی  سهدنبال برگزاري همایش ملّی قرآن کریم در  بهخداوند متعال با حمد و ثناي 

همایش ملّی قرآن کریم سفینه النّجاه  چهارمیناساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و ي دانشجویان و  و استقبال گسترده

ي تالش جمعی همكاران مؤمن و عاشق کالم  در سایه ،«ت اقتصادي از منظر قرآن و حدیثفپیشر»عصر، با موضوع 

ي فرهنگ قرآنی در سطح  با هدف اصلی توسعه، 193۵ماه  آذر بیست و یكمدر به مناسبت سال جهاد اقتصادي الهی، 

 .شدر آذربایجان برگزا یندم دیهشدانشگاه در جامعه و دانشگاه، 

هاي خداوند و  آموزي از رهنمود در عصر احساس نیاز شدید به دین و معنویّت، آشنایی با قرآن کریم و درس

ي جدیدترین  یابی به این هدف متعالی، ارائه در راستاي دست. ناپذیر است یك ضرورت اجتناب ،(ع)معصومین 

آمد،  هاي قرآنی، نشر و ترویج معارف قرآنی با زبان علمی و روز پردازي ي علمی در معارف قرآنی، نظریّهدستاوردها

 .باشد می شیهمابرگزاري این  اهدافهاي دینی و اهتمام عملی به امر گسترش معارف قرآنی از  تقویت آموزه

ي علمی همایش،  اوري مقاالت در کمیتهي همایش، پس از ارزیابی و د ي رسیده به دبیرخانه مقاله 123از میان 

همایش پذیرفته شده  خالصه مقاالتمقاله براي چاپ در  1۵۰و تعداد  مجموعه مقاالتمقاله براي چاپ در  69تعداد 

و فت گرر قرا ها کننده شرکتي تمامی مقاالت پذیرفته شده به چاپ رسیده و در روز همایش در اختیار  خالصه. است

 .شدمقاله به صورت پوستر ارائه و سه  ستیبمقاله به صورت سخنرانی شفاهی و تعداد  دهتعداد 

ساتید و پژوهشگران و ا« ي در دو سطح جداگانه ي همایش هبرگزید مقاالت مجموعه»ي حاضر  مجموعه

در این مجال الزم است از . شود یمتهیه و به تمامی صاحبان مقاالت ارسال  1931تیر ماه سال است که  «دانشجویان»

ها و نهادهاي علمی و پژوهشی و دانشجویان عزیزي که  ي فرهیختگان، اندیشمندان، صاحبان مقاالت رسیده، سازمان همه

 یندم دیهشمسئولین محترم دانشگاه : از ژهیبه وگزاري شود،  اند، سپاس در به ثمر رسیدن این همایش سهم داشته

ي علوم تربیتی و  ي الهیّات و معارف اسالمی، دانشكده قان و کارکنان محترم دانشكدهآذربایجان، مدیران و محقّ

معاونت فرهنگی و ریاست محترم دانشگاه، ي کلّ امور فرهنگی، دفتر نهاد مقام معظّم رهبري،  شناسی، اداره روان

 .معاونت پژوهشی، دانشجویان فعّال در بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترتاجتماعی، 

 

 یاکبر فایدئ

 شهمای ي خانهدبیرمسئول 
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 :ناساتید و پژوهشگرامقاالت  :لبخش اوّ

 

 ثراهكارهای پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدی

  *آورجه نیالد یمح

 :چكیده

گیرى از معارف آسمانى و  از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره

و با کمك  ها آنهدایت را از وحى گرفت و در چارچوب  يها شاهراهتفكّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و 

بشر در زندگى را برطرف  يفرا روتجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشكالت  يها اندوختهقواى ادراکى، 

 .کرد

جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از این . اند دادهامور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص 

بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى . قضیه مستثنى نیست

معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى  را که او يا بهیطنازل کرده است، مراجعه نمود، حیات 

 ،عوامل پیشرفت یك ملت نیتر مهمیكی از . تفقّه و تعقّل راه کارهاى الزم آن را به کار بست ي کشف نمود و به وسیله

نظام بخشی آن  يو راهكارهاعامل در پیشرفت اقتصاد، شناسایی عوامل  نیتر مهمو  باشد یمپیشرفت اقتصادي آن 

تا راهكارهاي پیشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حدیث  شود یمبا توجه به همین اصل، در این مقاله تالش  .دباش یم

 .تبیین شود

 .اقتصاد، پیشرفت اقتصادي، راهكارها، قرآن و حدیث :واژگان کلیدی

 .ناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت معلم آذربایجانکارش*

 

 :مقدمه

مناسب براى بقاى بهتر و  يها وهیشمطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاى این حقیقت است که یافتن 

فراوانى  يها تالشو همواره براى نیل به این هدف،  هاست انسانخاطر تمامى  يها دغدغه نیتر مهماز  ،(سعادت) تر شیب

 . طاقت فرسایى تحمل شده است يها رنجصورت گرفته و 
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گوناگون وجودى انسان از یك سو، و پیوندهاى او با دیگر کاینات از  شئونگستردگى، ظرافت و در هم تنیدگى 

با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه  جستجوگرانسوى دیگر، آن چنان پیچیده و اعجاب انگیز است که تمامى 

در این میان، انبوه . را در زمین و زمان پراکنده است« انسان موجود ناشناخته»نین فریاد جانبه و دقیق انسان واداشته، و ط

براز و در بوته نقد قرار ، اگوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد يها نهیزمعظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در 

 . گرفته است

م با عظمت، ژرف و قابل مالحظه قرآن کریم، اعجاب هر در کنار دنیاى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَ

و داراى افقى فراتر و اعماقى  تر گستردهبه راستى که عالم قرآن کریم بسى  و ؛اندیشمندى را سخت برمى انگیزاند

 .از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر طبیعى است تر ژرف

اندیشمندان در آن، و به ویژه  يها تدبرهره گیرى از حاصل اهمیت بررسى متفكرانه آیات قرآن کریم همراه با ب

پردازان اسالم شناس و بصیر در علوم انسانى  در این خصوص، بر نظریه( السالم علیهم)ى اهل بیت وح افاضاتاستفاده از 

مورد بررسى قرار  و اهل بیت از دیدگاه قرآن کریم ياقتصاد مباحث راهكارهاي پیشرفتبه همین دلیل، . پوشیده نیست

 .خواهد گرفت

  :متعریف نظام اقتصادى در اسال

و مفاهیمى استوار است که از طرز تلقى و برداشت آن مكتب  ها نشیبهر نظام اقتصادى در هر مكتبى بر  اساساً

بر این اساس، نظام اقتصادى که جزئى از کل نظام اجتماعى یك . گیرد نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه مى

 .دیگر تفاوت اصولى و زیربنایى خواهد داشت يها نظاممكتب است نسبت به 

باید نظام اقتصادى اسالم را از مجموعه قوانین و ... »: فرماید اهلل در تعریف نظام اقتصادى مى امام خمینى رحمه

این مسلم است که از نظر اسالمى حل تمامى . فردى و اجتماعى مالحظه کرد شئونها و  مقررات اسالمى در کلیه زمینه

شود و نخواهد شد بلكه  روابط اقتصادى به شكل خاص نمىبا تنظیم  ها انساندر زندگى  ها یدگیچیپمشكالت و 

ج  ی تا،ب خمینی،)« .مشكالت را در کل یك نظام اسالمى باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست

 (.219ص  ،9

: نویسد ایشان مى. شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسالمى، مكتب یا مذهب اقتصادى اسالم است 

دهد در عرصه اقتصادى و گشایش معضالت  مذهب اقتصادى عبارت است از اسلوب و روشى که جامعه ترجیح مى»

زیع امكانات اقتصادى مواجه است، ناگزیر از اى به جهت آن که با تولید و تو هر جامعه. علمى خویش از آن پیروى نماید

« .چنین اسلوب و روشى، تعیین کننده مذهب اقتصادى است. اقتصادى وى است يها تیفعالانتخاب اسلوبى براى تنظیم 

 (.1۰7ص  ،ق 19۵1، صدر)
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مذهب اقتصادى در حقیقت »: نویسد ایشان همه مشكالت اقتصادى را ناشى از فقدان عدالت اجتماعى دانسته و مى

« .اقتصادى و بر طرف نمودن تنگناهاى معیشتى مردم، منطبق با ایده عدالت است يها تیفعالایجاد اسلوبى جهت تنظیم 

 (.1۰1ص  همان،)

بنابراین، مذهب اقتصادى عبارت است از هر نظریه اساسى در زندگى اقتصادى که در ارتباط با ایده عدالت  

. گیرد البته مفهوم عدالت، یك برداشت اخالقى است و با مالک مادّى و علمى مورد ارزیابى قرار نمى. باشد اجتماعى مى

ره در روابط اقتصادى که با ایده عدالت ارتباط دارند، نرخ به ساختن یملغبررسى مالكیت خصوصى، آزادى اقتصادى، 

 (.931-939: صص همان،). گیرند در قلمرو مباحث مذهب اقتصادى قرار مى

 : اقتصاد اسالمی رنظری ب

ئل زندگی از یكدیگر جداست و هر چیزي یك مرز و قلمروي خاصی دارد و هر اکنند مس کسانی که فكر می

 يا مسئلهکنند که کسی  تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انكار می خصوص به ءیشاي و قسمتی از زندگی بشر به یك  گوشه

جداگانه است،  مسئلههر یك از اسالم و اقتصاد یك  ها نیا ي دهیعقبه نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح کند زیرا به 

اسالم قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروي  ؛اسالم به عنوان یك دین براي خودش و اقتصاد به عنوان یك علم براي خودش

زندگی در سایر  شئونالح و فساد در هر یك از ص ،اما نكته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد .ردیگ

مورد توجه قرار داده و دنیا را  زمان همانسان را به طور  و آخرتنظام ارزشی اسالم، خوشبختی دنیا  .تون مؤثر اسشئ

هاي اسالمی مجاز باشد،  ارزش ي حوزهبر این مبنا به هر رفتار اقتصادي مفید که در  .تمزرعه آخرت معرفی نموده اس

 . انجام آن مطلوب و شایسته است

به  ي ارائه، قابل تجویز و باشد یمو الگوهاي اقتصادي از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مكانی  ها مدل

 .اند در منابع اسالمی بیان شده ،ها آناما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر  ؛طور کلی از سوي مكتب اسالم نبوده است

ثروت و مال  ي دربارهبیفكنیم اول باید ببینیم نظر قرآن هاي اقتصادي قرآن  خواهیم نظري به ایده ما آنگاه که می 

شناسد اما  چیست؟ ممكن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یك امر پلید و دورانداختنی می

نزنید،  تواند داشته باشد که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن تی نمیادیگر مقرر ،چیزي که پلید و مطرود باشد

و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و  هایمشترو  عهایبالَعَنَ اهلل  :مشروب چنین مقرراتی آمده است ي دربارهکه  همچنان. استفاده نكنید

 .اشاربه

جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فداي ثروت 

 وَ»: عبارت دیگر اینكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخیره کردن بخواهد مخالف استشود محال است به 

کنند  و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى؛ الَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ الْفِضَّةَ وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ
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آیاتی وجود دارند که نقش پول را در (. 99/توبه)« کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده خدا هزینه نمى و آن را در راه

 . کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می

 (.7و  6/علق)د نیاز پندار همین که خود را بى کند مىحقا که انسان سرکشى ؛ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى

دوستى ؛ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْفِضَّةِ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْبَنِینَ وَ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَ»

براى [ ها]ر و کشتزا ها دامو  دار نشانهاى  از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب[ ى گوناگون]ا ه یخواستن

 (.19/آل عمران)« مردم آراسته شده

کُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن ». نامیده است «ریخ»اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان 

بر شما مقرر شده است که چون یكى از شما را مرگ  ؛األقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ کَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَتَرَ

حقى [ این کار]به طور پسندیده وصیت کند [ خود]فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و مادر و خویشاوندان 

 (.13۵/بقره)« پرهیزگاراناست بر 

جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی ، آشنا شدن با فهم کالم الهی از اهمیت واالیی برخوردار است و این امر

 .دانسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بو

 :ماهداف نظام اقتصادی اسال

آن، به کمال رسیدن انسان و نهایی دارد  نظام اقتصادي اسالم در جایگاه بخشی از نظام اسالمی یك هدف غایی و

انسان را ( ع)ق براي وصال به خداوند متعال و کسب مقام واالي خالفت الهی است و براي نیل به این هدف امام صاد

حرانی، )« و آبادانی يو سرسبزامنیت، عدالت، : مردم به آن نیازمندند ي همهسه چیز است که »: داند یمنیازمند سه چیز 

 (.92۵ص  ،ق 19۵9

 : کند یمنظام اقتصادي اسالمی هدف نهایی و غایی را از طریق سه هدف کلی ذیل دنبال 

  :یرشد اقتصاد. الف

 ي همهاست که  ییها مقولهرشد اقتصادي یكی از . رشد اقتصادي یكی از اهداف نظام اقتصادي اسالم است

اقتصادي سرمایه داري، سوسیالیستی و اسالم به عنوان هدف به آن تأکید دارند، اما جایگاه آن در اهداف  يها مكتب

ه آن را ک برخالف نظام سرمایه داري، کند ینماسالم رشد اقتصادي را هدف نهایی خود تصور . متفاوت است ها نظام

که در سایه تربیت الهی و  داند یمالفت الهی اسالم هدف غایی خود را کمال انسان و خ. داند یمهدف غایی خود 

ممكن مجاز  هر شكلنظام سرمایه داري رشد اقتصادي را به  .تپرورش صفات نیك و فضایل پسندیده امكان پذیر اس

 .داند یماما اسالم آن را در چارچوب موازین اسالمی و انسانی مجاز  شمرد یم
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 :یعدالت اقتصاد. ب

هرکس به حق خود از ثروت و در آمد  یابی دستدادن حق هر صاحب حقی را عدالت گویند، عدالت اقتصادي نیز 

حق  ي هیبر پاعدالت با حق همراه است بنابراین اگر رفتار افراد و کارکرد نظام  ي واژهاسالمی  يها آموزهدر . جامعه است

ه حق خود از ثروت و در آمد جامعه دست یابند، عدالت اقتصادي باشد عادالنه است و در حوزه اقتصاد اگر همه افراد ب

دالت اقتصادي از دیدگاه اسالم عبارت است از رفاه ع»: سدینو یمموسویان در تعریف عدالت اقتصادي . برقرار شده است

 (.96ص ، ش 193۵موسویان، )« و درآمدها ها ثروتعمومی و ایجاد تعادل و توازن در 

دارد و اسالم در پی آن است تا تمام افراد جامعه از  يا ژهیودالت اقتصادي جایگاه ع اسالمی،در نظام اقتصادي 

الهی به دنبال  و احكام ها روشاز طرف دیگر با اجراي و  دهد یم ها آنحق را به  نیو احداقل زندگی برخوردار باشند 

مانا خداوند متعال ه»: ندیفرما یمدر روایتی ( ع)ر اقچنانكه امام ب. در آمد و توزیع عادالنه آن استو متوازن کردن ثروت 

خاص  حق. هیچ بخشی از اموال را وانگذاشت، مگر آنكه آن را تقسیم کرد و حق هر صاحب حقی را عطا کرده است

ص  ،9ج  ،ش 1979، حكیمی)« .مردم را داده است يها گروهاز  یهر گروهافراد، حق عموم، فقیران، مسكینان و حق 

229.) 

 ،9ج  ،ق 1933کلینی، . )«شوند یمگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود همه بی نیاز ا»: دیفرما یم( ع)ق امام صاد

 (.۰63ص 

 :یامنیت اقتصاد. ج

امنیت اقتصادي از دو . و اموال اشخاص از دست متجاوزان است ها ییداراامنیت اقتصادي به معناي در امان بودن 

 ،(ص)م اسالم به این اصل توجه دارد و طبق فرمایش پیامبر اکر. دید عوامل داخلی و خارجی قابل بررسی است

خون هیچ کسی به »: جایز نیست ها آناموال خود مسلط هستند و تصرف در مال دیگران بدون رضایت ر مسلمانان ب

حر . )«حالل نیست مگر اینكه خودش با طیب خاطر رضایت دهد يگریبر دحالل نیست، مال هیچ کسی  دیگري

 (.929ص  ،9ج  ،ق 1919، یعامل

 :یراهكارهای پیشرفت اقتصاد

 امنیت وجوه ي همه تأمین ضامن معنوي امنیت یا ایمان کریم قرآن در: معنوي امنیت و ایمان تحكیم و تقویت. الف

 نعمت ازر برخوردا که شهري قرآن، در نمونه، براي .است آمده شمار به ها آن زیربناي و امنیت اقتصادي جمله، از و

ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن  وَ» :آیه به بنا و است شده معرفی امن سرزمین باشد، ایمان

« ...رسید از هر سو فراوان مى اش يروز[ و]و خدا شهرى را مثل زده است که امن و امان بود  ؛. .. مَكَانٍکُلِّ 
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 اش روزي همواره و بوده مطمئن و آرام امن، که زند یم مثل را مؤمن ي هیقر نمونه، وو الگ عنوان به خداوند(.112/نحل)

 .است فرارسیده مكانی هر از وافر طور به

در قرآن، امنیت دانسته شده است که « برکات»و  «نعیم» ،«نعمت»: مانند ییها واژه مهم مصادیق از یكی سویی، از  

؛ ...األَرْضِ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ وَ»؛ شود یمنصیب مؤمنین و ایمان آورندگان 

. «...گشودیم مى ها آن يبرابرکاتى از آسمان و زمین  قطعاًاگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند 

شود، در مقابل چیزهاى گذرا، در معناى برکت  هاى ثابت و پایدار گفته مى برکات جمع برکت به موهبت. (36/اعراف)

شود که باید  از این آیه استفاده مى. شود هاى مادى و معنوى مى برکتبرکات شامل . کثرت، خیر و افزایش وجود دارد

توان استفاده کرد که  تا مشمول الطاف و برکات شوند و نیز مى( القرى  اهل)اکثریت جامعه اهل ایمان و تقوا باشند 

 (.126-127ص  ،9ج  ،ش 1939، قرائتی). گذارى روى فرهنگ معنوى جامعه بازده اقتصادى دارد سرمایه

 :نویسد این آیه چنین مى ي دربارهیكى از اقتصاددانان مسلمان 

شاید یكى از دالیل منطقى اسالم براى این نظریه این باشد که افراد نتیجه ایمان به اللَّه و انجام احكام شرع را »

حاصل این ایمان عبارت . اجتماع در همه امور یتعال يبارایمان به خدا یعنى اعتقاد به حضور دائمى ذات . مالحظه کنند

است از اخالق کارى قوى، معامله مبتنى بر صداقت و درستى، تولید کارا، پرهیز از اسراف و تبذیر، عدالت و گردش 

هاى اقتصادى و آزادى در  بر آن، وفاى به عهد و حداکثر تعادل در فعالیت مترتبثروت با توجّه به قبول خطر و عواید 

هاى اسالمى ایمان آورده و به آن عمل  هرگاه افراد جامعه به ارزش نكهیاخالصه . وب احكام شرعمعامالت در چهارچ

هاى ایجاد توزیع نامتعادل درآمد و  خواهد آمد که در آن همه سرچشمه به وجودکند، اقتصادى قدرتمند، پویا و بالنده 

زا را از آن طریق به پیكر اقتصاد  هایى درون ربههایى که ساختار اقتصاد ممكن است ض گردد و تمام راه ثروت مسدود مى

ص  ی تا،ب باقر الحسنی،)« .تواند وارد شود ثباتى فقط از خارج از نظام مى در چنین نظامى بى. دارد برمى انیاز مروا آورد، 

39.) 

سوره اعراف، عالوه بر  36کند، ولى آیه  بازگو مى یبه خوبکالم فوق، نقش ایمان و تقوا در بالندگى اقتصاد را 

 .سازد درهاى رحمت و خزائن غیب حضرت حق را نیز آشكار مى باز شدنچه گذشت، نقش تقواى جامعه در  آن

 سالمتی، آسایش، امنیت، قبیل از کثیري چیز برکات به معناي هر» :سدینو یمه عالمه طباطبایی در بحث از این آی

 (.2۰2ص  ،3ج  ،ش 1979طباطبایی، )« ردیگ یم قرار آزمایش مورد ها آن فقدان به انسان غالباً که است اوالد و مال

اذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ  وَ» ي هیآهمچنین این مفسر در تفسیر 

بودید [ یكدیگر]را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان  نعمت خدا ؛کُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا إِخْوَانًا وَ

شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن  يها دلپس میان 

 آیه را این در نعمت منظور از اسالم، از پیش جاهلی ي جامعه بر حاکم ناامنی وضع بیان ضمن ،(1۵9/آل عمران)« رهانید
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 روز و حال و داده، اسالم به آنان ي هیسا در تعالی خداي که است يا لهیجم مواهب نعمت از نظورم» :شمارد یبرم چنین

 دل صفاي و ثروت و سالمتی و امنیت جاهلیت دوران در ،دیبهبود بخش اسالم از قبل به نسبت را ها آن اسالم از بعد

 (.976ص  ،۰ج  همان،)« شدند ها نیا ي همه صاحب اسالم ي هیسا در و نداشتند، اعمالی پاکی و به یكدیگر نسبت

 که نگر آخرت شریعت و مرام یك اسالم دیانت که کرد اذعان باید: مجدانه تالشو  کار تولید، فرهنگ تشویق. ب

 مادي، و آرامش معنوي و طمأنینه کسب و دینی باورهاي استقرار براي بلكه نیست باشد، دنیایی معاش زندگی از غافل

 و دانش نیز و سرمایه توزیع به هم و تولید، هم به خود، نگرش در اسالم .است جامعه و اقتصاد شكوفاسازي به معتقد

 تولید، .دارد ویژه توجه اجتماعی -سیاسی ثبات و اقتصادي امنیت حفظ کالن براي يها هیسرما مهار نیز و آوري فن

ی گرام پیامبر ي رهیس و هم اسالمی اصیل منابع و ها آموزه هم زمینه این در .است اقتصادي امنیت و رشد محور اصلی

 سر تالشی روزي، آوردن دست به براي که دهد یمصریح  دستور قرآن .مدعاست این بر دال( ع)م معصو ي ائمهو ( ص)

اوست کسى که زمین  ؛کُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَهُ» :گرفت پیش در باید سخت

 (.1۰/ملك)« بخورید[ خدا]را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى 

 به بخشی نظام کارهاي راه جمله از نیز زکات و خمس: قاتیطب تضادهاي با مقابله و زکات، خمس، پرداخت. ج

 يها اتیمال از کار راه دو این .است اقتصادي بعد در ویژه به آن امنیت تثبیت و جادیو ا اسالمی ي جامعه اقتصادي سامانه

 در و کرده تأمین مهم مالیاتی منابع این از را خود ي بودجه از مهمی بخش اسالمی، حكومت که است ثابت اسالمی

 از جلوگیري و ثروت تعدیل ابزارهاي از واقع،ر د و زکات خمس .کند یم هزینه است، شده بیان فقه در که مواردي

 سوي ازو  جامعه ضعیف طبقات يها يازمندین رفع براي ،قتیدر حق و است اجتماع از ياقشار ای فرد بین در آن تمرکز

 و ها شورش از بسیاري ي زهیانگاست  بدیهی .ردیگ یم صورت ثروتمندان ثروت کنترل و تحدید منظور به دیگر،

 اعمال با است مبرهن و دارد وجود جامعه از آحادي بین که در است ییها شكاف و ها تیمحروم اجتماعی، اعتراضات

 تضادهاي بروز از و داد کاهش را ها تیمحروم این و کنترل را ها شكاف این توان یم اسالمی اقتصاد يسازوکارها درست

 مبناي بر ها تفاوت وجود و نیست افراد معتقد میان مطلق تساوي به اسالم البته .کرد جلوگیري طبقاتی فاحش

معنی  ،«حقه حق يذاعطاء کل »ش ا یمعان از یكی در را عدالت نكهیکما ادارد،  قبول را افراد متفاوت يها استحقاق

 را مطلق يعدم تساو این ،قتیدر حق اسالم .استیفاي حقوق صورت پذیرد ،؛ یعنی به هرکسی مطابق استحقاقشکند یم

 اشاره چنین افراد معیشت و فضیلت تفاوتر ب کریم قرآن اینكه کما آورد یم شمار به اجتماع ثبات و پایداري ي هیما

ما ؛ ...رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیًّا حْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَنَ» :کند یم

[ دیگر]درجات باالتر از بعضى [ نظر]ایم و برخى از آنان را از  معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده[ وسایل]

 (.92/زخرف)« دمت گیرندرا در خ[ دیگر]بعضى  ها آنایم تا بعضى از  قرار داده
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 و مراتب تقسیم و پیشرفت اقتصادي، ثبات ایجاد کارهاي راه از یكی که کرد استنباط توان یم ترتیب، بدین

 طبقات اسالم حال، نیبا ا .است افراد قابلیت و استحقاق مبناي بر  ...و اجتماعی اقتصادي، مختلف هاي مندي بهره

حال  به نباشند، یفرا دست مراتب در استحقاق و قابلیت لحاظ از است ممكن که نیز اجتماعی را و اقتصادي فرودست

 با ها آن طبقاتی ي فاصله از ...و زکات، انفاق و خمس مانند مهمی اقتصادي ابزارهاي با کند یم سعی و کند ینم رها خود

  .کند لحاظ ها آن براي را یاجتماع تأمین نظام نوعی و بكاهد مندتر بهره طبقات

هاى معنوى و اخالقى انسانى در جامعه  در آیات متعددى پیوند و رابطه محكمى بین ارزش: استقامت در راه حق. د

ها و مشكالت  ها از ناراحتى یافتن امور اقتصادى مردم و آسودگى آن سر و سامانسو و اصالح شئون مادى و  از یك

أَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ  وَ». کنیم مالحظه مى هاى خدادادى از سوى دیگر، معیشت و حتى فراوانى و وفور نعمت

الزم به (. 16/جن)« مآب گوارایى بدیشان نوشانی قطعاًدر راه درست پایدارى ورزند [ مردم]و اگر  ؛لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا

« القرى اهل»، «قریه»، «قول»تذکر است که وقتى پیوند کثرت و فراوانى نعمت را در رابطه مستقیم با کلماتى از قبیل 

اى اهل صالح و تقوى  یعنى هرگاه جامعه. دهد که این رابطه دقیقاً یك پیوند اجتماعى است کنیم، نشان مى بررسى مى

شود و در حقیقت این پیوند  تر عرضه مى تر و برکات آن فراوان جامعه زایندههاى طبیعت براى مردم آن  گردید سرچشمه

اما در مورد پیوند . آید به عملشناسى روى آن تحقیق بیشترى  در رابطه با مسائل اجتماعى است و باید در جامعه

نعمت ارتباط مستقیم با شود، فراوانى نیست، گویا وفور  چه از تعبیرات قرآن استفاده مى ها با مسائل فردى آن ارزش

تسهیالتى منظور گردیده  شانیروزاهل تقوى در : گونه حاکم است در مورد افراد صالح تعبیرى این. جامعه صالح دارد

این تعبیر غیر از کثرت و فراوانى . کند ها را کفایت مى بینى نشده تأمین خواهند گشت و یا خدا آن هاى پیش است و از راه

بندگى مادى و تمرکز فكر و عمل روى خدمات خداپسندانه و  از نظرها  دهنده آسودگى خیال آن است؛ بلكه نشان

 .اجتماعى است عبادات و خدمات اخالقى و

البته باید دانست آسایش و تسهیل زندگى مادى و اقتصادى افراد منافاتى با اصل ابتال و امتحان ندارد، زیرا 

تواند همین رونق اقتصادى  شود و مى مشكالت و مصائب مورد ابتال در معیشت زندگى و مسائل اقتصادى خالصه نمى

ها با وفور نعمت،  پیوند ارزش نكهیا در خصوص. یله آزمایش مؤمن باشددیگرى وس يابتالهاخود مورد ابتال بوده و یا 

الجمله شكى نیست که در محیط  اما فى. علل ظاهرى دارد یا معنوى، باید با مطالعه و بررسى علمى بدان پاسخ گفت

کرده و عامل مؤثرى هاى الهى که افكار و عالئق جامعه را به خود معطوف  مردم مؤمن و باتقوا توجّه به معنویت و ارزش

شود مردم قیمتى از  و ترجیح خود بر دیگران است و همین امر باعث مى ییمواد غذادر خوددارى از احتكار و ذخیره 

در اختیار دیگران  نفس بیطکمك و احسان و هدایا و صالت و صدقات ایثارگرانه و با  به عنوانخود را  ییمواد غذا

 .بگذارند و با محرومان برادرانه زندگى خود را نزدیك سازند
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ها که سستى پیرى و وجود تأمین  ناپذیر ناشى از ایمان به ارزش عالوه بر این وقتى مردمى با همت و اراده شكست

ته، به کارهاى کشاورزى و طلبى نتواند آن را متزلزل سازد کار اقتصادى را وظیفه دانس مادى و حالت تنبلى و راحت

. فراوانى در جامعه مشهود خواهد بود قاًیتحقصنعتى بپردازند و پیوسته در گسترش تولید و خودکفایى گام بردارند، 

در . کنیم هاى ربوى دنیا مشاهده مى رابطه معكوس این قضیه را در مورد بازرگانى مبتنى بر رباخوارى به وسیله بانك

 یانتقام طلبدشمنى، بددلى، بدگمانى، ناامنى و  بر اساسر نتیجه رباخوارى، پیوندهاى خود را اى که مردم آن د جامعه

هایى است که  تر از درآمدهاى بهره و سود پول هاى ناشى از این روحیه به مراتب فزون ها و خسارت اند، زیان برقرار کرده

روح ایمان و محبت و برادرى و  بر اساسروابط مكند، در مقابل هرگاه این  هاى مردم مى یك عده زالوصفت از خون

کند که به مراتب از  تفاهم و امنیت و کارگشایى حاکم بر روابط اجتماعى باشد، تأثیرات متقابل آن برکاتى ایجاد مى

خدا از  ؛لصَّدَقَاتِیُرْبِی ا مْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیَ»تر است و همین مفهوم ظاهر آیه  تر و پربرکت سودهاى مادى، مفیدتر و افزون

جاى انكار نیست که درهاى خیر رحمت مادى و  حال نیابا ( 276/بقره)« افزاید کاهد، و بر صدقات مى ربا مى(  برکت)

معنوى خدا و امدادهاى غیبى او که در سرنوشت زندگى جوامع مؤثر است به روى کسانى گشوده است که از راه صالح 

 .فرستد هاى خود را به مدد اهل ایمان و تقوى مى هاى مختلف عنایات و کمك و تقوى عدول نكنند و خداوند از راه

قرآن کریم . از نیازها، با سایر حیوانات مشترک است انسان در نیاز به غذا و بسیارى: فمصر الق درتوجه به خ .ذ

ها به این حد  ولى در استفاده از نعمت. دهد ها، حتى پیامبران تعمیم مى سطوح انسان ضمن تأیید این نیاز، آن را به همه

اکتفا نكرده است؛ بلكه با تقویت  هاى معنوى باشد از انگیزهانسان همانند سایر حیوانات به دنبال رفع نیازها جداى  که

هاى معنوى آشنا ساخته، و بهترین راه آن است که براى تعالى روح،  انگیزه مكارم اخالق و معرفى منزلت انسان، او را با

نا سازد تا با آش ها به عنوان مبدأ همه کماالت و سرچشمه همه فیوضات آفریننده جهان هستى و خالق نعمت او را با

تواند با ارتقاى  هاى اوست و انسان مى نعمت ها در جهان هستى هست، همه اطمینان بداند آنچه از کماالت و زیبایى

طَعامِه اَنَّا صبَبنا الماءَ صَبّا ثُمَّ شقَقنا  لینظُرِ االنسانُ الىف» .تر شود خود نزدیك بصیرت خود، راه تكاملى پیموده و به خداى

پس انسان ؛ النعامِكم و عنبا و غضبا و زَیتونا و نخالً و حدائقَ غلبا و فاکهةً و ابّا متاعا لكم و ا فاَنبتنا فیها حَبّااالرضَ شقّ

پس در  شكافتیم[ الزم]آنگاه زمین را با شكافتنى  که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم باید به خوراک خود بنگرد

استفاده شما و [ تا وسیله] و میوه و چراگاه انبوه يها باغو  درخت خرماو زیتون و  و انگور و سبزى میاندیروآن دانه 

 (.29-92/عبس)« باشد تانیها دام

آیند،  وجود مى ها و گیاهان به دارند که خداوند آب آشامیدنى و آبى را که به واسطه آن انواع میوه آیات متعدد تأکید

ها  تفكر در این آیات، به آفریننده این نعمت الهى پى ببرد و با بصیرت و براى انسان خلق کرده است تا انسان به آیات

مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ  وَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَهُ»   .پیدا کند ترى توجه نموده، نسبت به او معرفت بیش

اوست ؛ مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِی ذَلِكَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ األَعْنَابَ وَ النَّخِیلَ وَ تُونَ وَالزَّیْ یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَ تُسِیمُونَ

در آن [ هاى خود را رمه]که [ هایى]ى آشامیدنى شما از آن است و روییدن[ آب]کسى که از آسمان آبى فرود آورد که 
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براى [ دیگر]ن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصوالت به وسیله آ از آن است[ نیز]چرانید  مى

 (.12و  11/نحل)« .اى است کنند نشانه براى مردمى که اندیشه مى ها نیادر  قطعاًرویاند  شما مى

دهد  مىقرآن مرتّب تذکر . وحى، توحید در تولید، توزیع و مصرف نمایان است در اقتصاد مبتنى بر نكهیاخالصه 

را او در اختیارش  ساز تولید گرچه فاعل مختار است، ولى باید به این نكته توجه کند که همه عوامل زمینه که انسان

شود و بنابراین، در استفاده از این مواهب الزم  گذاشته، مشیّت او تعلّق گرفته است تا وى از مواهب الهى برخوردار

این  توجه به. ها بیندیشد و در مسیر او گام بردارد تا به کمال برسد ده این نعمتآفرینن است به او توجه داشته باشد، به

 .مصرف، تأثیر بسزایى دارد بر انسان الزم است و این نگرش بر رفتار و کردارش، چه در تولید و چه در مسئله

در آیات متعددى خاطرنشان شده است که رهاوردهاى وحى انسان را به حقایق هستى  :تفقّه در احكام اقتصادى. ر

نَزَّلْنَا  وَ»: کنند یم، مسیر را براى او روشن ساخته، او را هدایت انندینما یمنیل به سعادت و فالح را به او  يها راهواقف و 

و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى  ؛بُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ مَةً وَرَحْ هُدًى وَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَ

قرآن کریم با صراحت، دعوت خود را (. 33/نحل)« ممسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردی

اى ؛ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیكُمْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ »: کند یماعالم ( زنده کردن)دعوت به سوى احیا 

بخشد آنان را اجابت  اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى کسانى که ایمان آورده

 (.29/انفال)« کنید

عالوه بر آیات مزبور که بر هدایت انسان به صورت کلى تأکید دارند، در آیات بسیارى نیز رهنمودهاى جزئى و 

، و ربا را حرام  خدا داد و ستد را حالل؛ حَرَّمَ الرِّبَا أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ وَ»: مشخص در مسائل گوناگون اقتصادى وجود دارند

 (.27۰/بقره. )«گردانیده است

اى کسانى که ایمان ؛  مِّنكُمْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إاِلَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»

« اشدب[ انجام گرفته]یكدیگر از شما  تیرضااید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنكه داد و ستدى با  آورده

 (.23/نساء)

و بدانید که ؛ ابْنِ السَّبِیلِ الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَى وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ لِلرَّسُولِ وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ وَ» 

راه و یتیمان و بینوایان و در [ او]هر چیزى را به غنیمت گرفتید یك پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان 

 (.91/انفال)« است ماندگان

نَفَرَ فَلَواْلَ »: تأکید کرده است« تفقّه در دین»از سوى دیگر، قرآن کریم بر فهم دقیق و عمیق معارف وحیانى با عنوان 

و شایسته نیست مؤمنان ؛ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَ

در دین آگاهى [ اى بمانند و دسته]کنند تا  اى کوچ نمى اى از آنان دسته کوچ کنند پس چرا از هر فرقه[ براى جهاد]همگى 

 (.122/توبه)« بترسند[ از کیفر الهى]پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان 
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ی ب خمینی،)« .مراد از تفقّه، تفهّم جمیع معارف دینى از اصول و فروع است»: در تفسیر این آیه کریمه، آمده است

 . بر این اساس، اهتمام به تفقّه در دین، از جمله در قلمرو احكام اقتصادى، الزم و ضرورى است(. 1۰6ص  ،2۵ج  تا،

  :لتعقّ. ز

نیز مورد عنایت ویژه قرآن کریم ( وقوف بر دانش تجربى بشرى)تعقّل  ،(دریافت معارف وحیانى)در کنار تفقّه 

و مشورت با صاحب نظران براى تدبیر امور اجتماعى یك اصل مهم در « عقل جمعى»از منظر قرآنى، استفاده از . است

 (.93/شوري. )«تو کارشان در میانشان مشورت اس ؛أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ»: جامعه توحیدى است

« المسلمین امر»و بلكه  باشند ینم« امراللّه»که در امورى که از قبیل  اند داشتهاللّه جوادى آملى اظهار  تیآهمچنین 

، بلكه مسلمانان از راه مشورت با یكدیگر و رسد ینمدستورالعمل خاصى از ناحیه شریعت ( لزوماً) شوند یممحسوب 

، در مورد این که در چه جایى از کشور الزم مثالً د؛پردازن یم، به تدبیر امور خود ها تعقلاستفاده از حاصل تأمّالت و 

باید از تجارب و نظرات افراد صاحب نظر ( خاکى باشد یا غیر آن)است سد ساخته شود و این که نوع آن چگونه باشد 

به عنوان یكى از « شورا» مسئلهطرح در قرآن کریم، عالوه بر ؛ و (به نقل از سایت معارف قرآن ،انصاري). استفاده کرد

، در مواردى نیز تلویحاً ...(اقتصادى، سیاسى و)براى تدبیر امور « تعقّل»مؤمنان و اشاره به لزوم بهره گیرى از  يها یژگیو

در مقام مَثَل زدن براى حق و باطل و بقاى « رعد»از سوره مبارکه  17در آیه . شده است يادآوریکاربرد تجارب بشرى 

مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ  وَ»: دیفرما یمرا مطرح کرده، « کف حاصل از ذوب فلزّات»و « کف آب»و زوال باطل،  حق

گدازند هم نظیر آن کفى  و از آنچه براى به دست آوردن زینتى یا کاالیى در آتش مى ؛. .. ابْتِغَاء حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ

 ها آناین آیه مبارکه به این مطلب اشعار دارد که امثال عملیات ساخت کوره، ذوب فلزات و زدودن ناخالصى . «دآی برمى

، یك روش جارى در جامعه اسالمى است و هاست انسانفلزات در امور زندگى، که حاصل تجربه و تعقّل  يریکارگ بهو 

تَنْحِتُونَ  بَوَّأَکُمْ فِی األَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَاذْکُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ  وَ»: از همین قبیل است

عاد [ قوم]و به یاد آورید هنگامى را که شما را پس از ؛ الَ تَعْثَوْا فِی األَرْضِ مُفْسِدِینَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْکُرُواْ آالء اللّهِ وَ

و  دیکرد یماختیار  ییها کاخ[ براى خود]آن  يها دشتداد در [ مناسب]گردانید و در زمین به شما جاى [ نانآ]جانشینان 

« خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید يها نعمتتراشیدید پس  مى[ زمستانى]هایى  خانه ها کوهاز 

 (.79/اعراف)

دانش و تجربه  يریکارگ بهى براى تدارک امور معیشتى، که مستلزم در این آیه مبارکه نیز تصرّف در منابع طبیع

خاطرنشان شده، و اشعار دارد بر این که این  ،(مناسب براى ساختمان سازى يها وهیشمانند ابداع ابزارها و )بشرى است 

 . عمل، یك روش جارى در جامعه است

عقالیى الزم براى بهره  يها وهیشکه در جامعه اسالمى،  سازند یممجموعه این آیات ما را به این مطلب رهنمون 

به ودیعه نهاده شده در طبیعت از یك سو، و استفاده از عقل جمعى و تدبیر عقالیى امور  يها تیقابلگیرى از امكانات و 
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قرآن کریم  امّت اسالمى از سوى دیگر، در کنار تفقّه در دین و التزام عملى به معارف وحیانى، مورد پذیرش و تأکید

 . است

  :ددر اقتصا( رهبرى و دولت)نقش امامت . س

که حق حاکمیت را از آنِ  ،«توحید»در جهت اصل . حكومت و رهبرى در جامعه است مسئلهناظر به « امامت»اصل 

اجراى  تیمسئولجلّ و على مأذون به عهده دارى امر حكومت هستند، و ، افرادى که از جانب اداند یمخداوند متعال 

و تنظیم امور اقتصادى در سطح کالن  ها يگذاراحكام ثابت الهى را از جانبى و تدبیر امور اجتماعى، از جمله سیاست 

 . رندیگ یممتناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان را از جانبى دیگر، به عهده 

قرآن کریم به صراحت مأموریت . داهتمام به برقرارى عدالت را ذکر کر توان یماز اهمّ وظایف دولت اسالمى، 

 1۰بزرگ رهبر جامعه اسالمى، براى برقرارى عدالت در بین مردم را در آیه  ،(آله صلى اهلل علیه و)م اکر امبریپیافتن 

مكارم )« مشدم که میان شما عدالت کن مأمور؛ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَكُمُ وَ»: خاطرنشان ساخته است« شورى»سوره مبارک 

 (.937ص  ،2ج  ،ش 1969، شیرازي

عملكرد بازار آزاد، ممانعت از اجحاف به عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کاالها و  يها یینارساو  ها یکاستترمیم 

خدمات، تأمین اجتماعى، اتخاذ تدبیر صحیح و کارامد براى گردش سالم پول در بخش حقیقى اقتصاد و وضع مقررات 

معلوم است که . ندیآ یم مالیاتى عادالنه، مصادیق شاخصى براى اجراى عدالت در قلمرو اقتصاد توسط دولت به شمار

اجراى عدالت، هم نیازمند وضع مقررات عادالنه متناسب با شرایط و مقتضیات است و هم نیازمند اجراى صحیح قوانین 

 . مزبور

خدا را ؛ كُمْأُوْلِی األَمْرِ مِن أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ طِیعُواْ اللّهَ وَأَ»: باشند یممردم نیز موظف به اطاعت از ولىّ امر مسلمانان 

و  ها استیسمچنین حرکت در جهت ه. (۰3/نساء. )«داطاعت کنی[ نیز]اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را 

مقرّر، از دیگر وظایف  يها اتیمالپرداخت  به خصوصالزم،  يها يهمكاردولت اسالمى و بذل مساعدت و  يها برنامه

اى بگیر تا به وسیله آن پاک و  از اموال آنان صدقه؛ تُزَکِّیهِم بِهَا أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَذْ مِنْ خُ»: شود یمآنان محسوب 

 (.1۵9/توبه)« شان سازى پاکیزه

 :ینتیجه گیر

 :که رسم یمبا توجه به مطالب بیان شده به این نتیجه 

هاى خاصى است  اقتصاد اسالمى، برخاسته از آموزه ؛تفاوت اساسی دارداقتصاد اسالمى با سایر مكاتب اقتصادى . 1

 . دهد که از سرچشمه وحى الهى نشأت گرفته است و معیار اصلى و محور اساسى آن را عدالت تشكیل مى
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فعّالیت اقتصادي است و چون دنیا مزرعه آخرت و از بهترین اعمال صالح،  ي کننده بیترغاعتقادات اسالمی، . 2

 .شود با کار آخرت شخص و ارزش انسانی او تضمین میکسب درآمد حالل است، 

با تالش اقتصادي ندارد و عواملی همچون زهد و قناعت مصرف را متعادل  يتنافراخالقیات دینی هیچ گونه . 9 

انداز و افزایش  کند، نه آن که به تولید ضربه بزند؛ از این رو، این امور در جوامع در حال توسعه باعث افزایش پس می

 .شود یم تر شیبسرمایه جهت تولید 

تأمین معاش، رفع احتیاج اجتماع، عزّت نفس، رشد . کار اقتصادي به علل گوناگون مورد رغبت مسلمان است .9

زشت فقر، گسترش اخالق و نابودي مفاسد اجتماعی، حفظ دین و کسب ثواب  ي چهره، زدودن سالمت جسمعقالنی، 

 .کند کار ترغیب می را بهآخرتی به همراه مطلوبیت کار، مؤمن 

  .دکن افراد براي رشد اقتصادي را فراهم می ي جانبه همهتالش  ي نهیزمکار  ي دربارهگسترش فرهنگ دینی  .۰

 .توان حسنه در دنیا و آخرت را کسب کرد کار اقتصادي پیوند دنیا و آخرت است و با آن می. 6

حكومت عاملی مهم در پیشرفت اقتصادي  الزم سازي بستر و تمهیدات انجام و جامعه ایمان تقویت و فظح. 7

 .باشد یم

 

 :عمناب

 .ترجمه محمد مهدي فوالدوندقرآن کریم با  .1

 .مبانی اقتصادي از دیدگاه قرآن کریم، برگرفته از سایت معارف قرآن: انصاري، جعفر. 2

 19۵9، نشر اسالمی ي مؤسسهم، ق حقیق علی اکبر غفاري،ت تحف العقول عن آل رسول،: حرانی، حسن بن علی. 9

 .ق

 .ق 1919، آل بیت إلحیاء تراث، چاپ دوم ي مؤسسه، قم، عهیالش وسائل: ، محمد بن حسنیحر عامل. 9

 .ش 1979، فتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پنجمد الحیاة، تهران،: كیمی، محمد رضا و دیگرانح. ۰

 .اپ اول بی تاچ اسالمی، و ارشادجلدي، تهران، وزارت فرهنگ  22جموعه م صحیفه نور،: خمینی، روح اهلل. 6

 .ق 19۵1، االسالمیه، تهران، مكتبه اعتماد الكاظمیالمدرسه : صدر، محمد باقر. 7

، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم: نیمحمد حسطباطبایی، . 3

 .ش 1979
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 .ش 1939، اپ یازدهمچ از قرآن، ییها درستفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگ : قرائتی، محسن. 3

 .ق 33. 19، اسالمیه، چاپ اول دار الكتباصول کافی، تهران، : مد بن یعقوبمح ،کلینی. 1۵

 .ش 1969، اسالمیه دار الكتبتفسیر نمونه، تهران، : مكارم شیرازي، ناصر. 11

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، تهران،  ،«اقتصادي اسالم يها آموزهحور م عدالت؛»: موسویان، سید عباس. 12

 .ش 193۵، ال اول، شماره چهارس ي اسالمی، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و
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 دنقش دولت اسالمی در اقتصا

 *نژاد میابراهمحمد 

 :چكیده

اف هاي مطلوب اقتصادي و همچنین تحقق اهدها در رسیدن به رشد اجتماعی و توسعهعصر کنونی نقش دولتدر 

در طول تاریخ، علی اقتصادي بر این از یك طرف، فرایند اندیشه ا بن .تاستراتژیك آن بسیار تعیین کننده و اساسی اس

بی تردید . هاي متفاوت و نتایج گوناگون، حاکی از آن است که، عامل اساسی در توسعه کارآمدي دولت استرغم تجربه

؛ و از ستین ریپذپایدار و رسیدن به اهداف مهم اقتصادي اجتماعی بدون دولتی کار آمد، امكان  توسعه يبه سوحرکت 

جبران  يرفع اختالالت اقتصاد یاز بین بردن اختالف طبقاتا ه يبرابر کاهش نات بسط و گسترش عدالر طرف دیگ

جلوگیري از انحرافات اخالقی از جمله دالیلی هستند  یامنیت اجتماعم ایجاد تسهیالت الزر هاي بازانواقص و کاستی

به واگذاري نقش کلیدي و وظیفه محوري به دولت ر توجیه کرده و منج مالًکاکه مداخله دولت در قلمرو اقتصادي را 

 . گردید

 آل دهیابهینه و دخالت ، تعیین حدود وظایف دولت و همچنین میزان میپرداز یمآن ر که در این تحقیق ب يا مسئله

فوق در طول  سؤالاي که در پاسخ به ، فرضیهباشد یممكتب الهی در مقوله تولید، توزیع و مصرف  يبر مبنادولت، 

  :بدین شرح است میپرداز یمتحقیق به اثبات آن 

که ت آحاد ملت این اس به حق، خواسته کند یماز آنجا که دولت اسالمی با مشروعیت الهی بر مردم حكومت 

اختیاراتی و امكاناتی، زمینه فعالیت سالم اقتصادي را فراهم نماید و با ارائه  يسازوکارهاحاکمان نظام با توجه به 

بلندي در راستاي رفع تبعیضات  يها گامهاي گوناگون انسانی گردیده، هاي برابر و عادالنه موجب بروز خالقیتفرصت

 .این چیزي نیست جز تحقق نظام عادالنه اقتصادي در جامعه توحیدي؛ و ناروا بردارد

 .توالیه توسعت عدالت دول یاقتصاد اسالم: واژگان کلیدی

 .نعضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تربیت معلم آذربایجا*

 

 :همقدم

 گریدرخی ، بسالیان زیادي دوام آورده ها از آنرخی ب .اقتصادي متفاوتی تجربه کرده است يها ستمیستاریخ بشري 

 يها نظامسایر  بایرا تفاوت هر نظام اقتصادي ز. تبه سیستم دیگري تغییریافته اس يناکارآمدمدتی به جهت  در اندک



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

22 

 

، یو مكتب يفكراین میان مبانی ر د .باشد یمانسان شناختی و ستی شناسی ، هرگشت به اموري ازجملهب اقتصادي،

مروزه نظام ا .خواهد بوداقتصادي  يها نظامدیگر ر تعیین کننده تمایز هر نظام اقتصادي ب يها مؤلفهز ا ،ها و اهداف ارزش

اقتصادي  يها ستمیسگیتی  ي در عرصهآمده  به وجود يها حكومتهمچنین و دنیاي تاریخ بشري  اقتصادي حاکم بر

اندک مدتی به جهت ناکارآمدي ر برخی دیگر دو زیادي دوام آورده  يها سال ها آنبرخی از . متفاوتی تجربه کرده است

را مستحكم د خو يها انین، بارائه کرده ها و ارزشنسان ، اهان، جیاز مبدأ هستبه تفسیر خاصی که ا ن، ببه سیستم فعلی

ریزي  نگرش انسان محوري پایهر ه اساس آن بک است، یتسیبرالیلیستم اقتصادي س این مبانی فكري،د فراین. نموده است

چارچوب حقوق اقتصادي ر د اقتصادي، يها تیفعال ي در عرصهاین اندیشه تمامی الگوهاي رفتاري ر د. تشده اس

رفتاري اقتصادي  يالگوهاا ت ،ردیگ یمكل ش حفظ منافع فردي تدوین یافتها خاصی که برخاسته از همان نگرش مادي ب

 ریدر سا ریتأثبی  و شخصی و يباورهاي دینی را امر فردو دیهی است دیدگاهی که اعتقادات ب .کند نهینهاداستثماري را 

پایه ا صولی ر، ااخالقی يها و ارزشدین  ي هیاز ناحهیچ محدودیتی  دونب مختلف ازجمله اقتصاد بداند، يها عرصه

اساس ر ، باست ضوابط حقوق اقتصادي «ربا»رخ بهره که همان ن ه عنوان نمونهب اساس آن،ر ب خواهد کرد کهریزي 

نابراین نظام اقتصادي اسالم با ب .آن خواهد کردر بشري را دچاهزاران مصیبتی که جوامع  بود ود ال مانع خواهب توافق،

د عتقاا اعتقاد هدایت تكوینی،ر این نظام متعالی عالوه بر د .ماهوي داردو اقتصادي دنیا اختالف بنیادي  يها ستمیسدیگر 

ر خالق هستی دبه اینكه د عتقا، ااجتماعی حاکم استو زندگی فردي  يها عرصهتمامی ر راسخ به هدایت تشریعی د

خوشبختی و اجراي صحیح آن سعادت ا وانینی که بق .ازجمله مسائل اقتصادي قوانینی وضع کرده است ها نهیزمتمامی 

در تعیین کننده و قش اساسی ن ،گذاران استیسو  ها دولتکه امروزه ا ز آنجا .تضمین خواهد گشت فرد و جامعه

براي هرچه ؛ و داده استر قرا حكومت و دولتي  هوظایف مهمی بر عهدسالم ا دارند؛ا روند اقتصادي کشوره یچگونگ

ز ا .نظر گرفته استر بر حاکمان اسالمی د يا گستردهاختیارات  جامعه شبردیو پمعنوي و بهتر پیاده شدن اهداف مادي 

امكانات و حدود اختیارات و ابطه حكومت با والیت ، رسالت دولت، راین جهت پرداختن به اصل مشروعیت نظام

حاکمیت نظام اسالمی که در این و استقالل سیاسی و فظ ، حتوسعهو  شرفتیپراستاي ر ، دنیمسئولمنظور شده بر 

 .بودخواهد ر اهمیت بیشتري برخورداز ا ،میپرداز یممختصر بدان 

 :تتعریف دولت و حكوم

اساس ر زیرا هرکدام ب ؛نظر دارندامعه شناسی و اقتصاد در تعریف دولت اختالف ج سیاست، ي عرصهاندیشمندان 

تعریف  19۰زیاد است که بعضی از پژوهشگران تا  آنقدر، این اختالف اند نمودهدولت را تعریف  ي واژهطرز تفكر خود 

 .هم متفاوت هستندا که همگی ب اند شمردهبر 
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 :برخی از تعاریف از این قرار است

را به هم پیوند  ها آناست که با داشتن قدر مشترک که  ها انساندولت گروهی مستقل از افراد  :آلمانی« لنچلیب» .1

 .اند شدهو به دو گروه طبقه حاکم و محكوم تقسیم  کنند یمدر سرزمین معینی زندگی  دهد یم

ت و یا گروهی و از حكومت اکثری کنند یمدولت، مجموعه افرادي است که در سرزمینی معیّن زندگی  :«والنده» .2

 .کنند یماز خودشان اطاعت 

همیشگی در  به طورو  کنند یممعیّنی را اشغال  ي منطقهدولت مجموعه افرادي است که  :دایموندکارفیلد گتیل .9

داراي حاکمیت منظم  ها آن. خارجی نیستند ي سلطهو از جهت حكومت و قانون تحت هیچ  دهند یمآن به زندگی ادامه 

قانونی آن  محدودداخلی که در  يها گروهمردم و  ي همهو اجراي آن را در میان  يگذارن قانو تیمسئولهستند که 

 .ر عهده دارندب حكومت قرار دارند،

و  کنند یماي دایمی و مستقل، متشكّل از افرادي است که در سرزمین مشخص زندگی دولت مجموعه :«شوف» .9

را از آزادي و حقوق ملی  ها آناز  كیهر با این هدف که تمامی افراد و نیز  کند یمرا رهبري  ها آنیك حكومت منظم 

 .برخوردار سازد

دولت عبارت است از مردمی منظم با هماهنگی خاص که مطیع قانون و  :رئیس جمهور اسبق آمریكا «نویلس» .۰

 .کنند یمرسوم ملی خود هستند و در سرزمین معین زندگی 

ولت عبارت د»: دارد یمچنین اظهار  ها دگاهیدبعد از بیان این « ظام حكومتی و اداري در اسالمن»کتاب  ي سندهینو

 (.96ش،  1963شریف القرشی، ). «و عواملش ها سازمانتمام ا حاکمه در یك کشور ب ئتیهاست از 

 :ها معتقدند واژه دولت سه کار برد داردبعضی

هایی که در سرزمین معیّنی سكونت و عبارت است از اجتماع انسان باشد یم« State» ي واژهدولت معادل  .الف

، با توجه به این تعریف، دولت، واحدي کند یماعمال حاکمیت  ها آناي دارند که بر اختیار کرده، حكومت سازمان یافته

 .چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حكومت، حاکمیت است ي بر دارندهاست که در 

در این . حاکمه و فرمانروایان، در برابر حكومت شوندگان است ئتیهو به مفهوم  دولت به معناي حكومت .ب

این تعریف نسبت به تعریف . کنند یمکه بر مردم حكومت  شود یمتعریف، دولت به سازمان حكومت و نهادهایی اطالق 

 .ردیگ یمیكی از عناصر چهارگانه یعنی حكومت را در بر  صرفاًو  باشد یم اخصنخست 

، شد 1977فلسفه سیاست، . )اش اجراي قانون استدولت که وظیفه ئتیهدولت به معناي قوه مجریه کشور؛ و  .ج

، شد 1979دهخدا، )قضاوت کردن، داروي کردن، حكم راندن، فرمانروایی، سلطنت و پادشاهی  يبه معناحكومت . (32

 به لحاظو یا عمل حكمرانی در حقیقت تجلیگاه دولت و عامل اجراي حاکمیت در جامعه خواهد بود، و ( 3۵93، 6
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اعضاي ملت، صرف نظر از  ي همهارتباطش با دولت، طبیعی است که هر دولتی داراي یك حكومت است که 

تعبیر دیگر، مفهوم اصلی حكومت، سیطره به . کنند یمخصوصیات و تمایزات متنوع خویش، از اوامر حكومتی او تبعیت 

 (.39، همو) .دکن یمارکان مجریّه، مقنّنه و قضائیه اعمال حاکمیت  ي به واسطهو حكمرانی حاکم است که 

  :تضرورت حكوم

وجود دولت امري : ندیگو یمقدیم و جدید به ضرورت وجودي دولت و حكومت معتقدند و  ي فالسفهبسیاري از 

گذار مكتب سیاسی معتقد ن و بنیا( علم اولم)« رسطوا». طبیعی است که انسان به مقتضاي فطرت خود به آن گرایش دارد

است که انسان طبعاً موجودي اجتماعی است و آن کس که طبعاً و نه از روي تصادف، خارج از دولت و نظام زیست 

فردي، جز با وجود  ي ستهیشافالطون، معتقد است که زندگی ا» .دباش یمانسان  مافوقا یا انسان وحشی است و ی کند یم

پس وجود دولت از بدیهیات . ، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی استشود ینمدولت حاصل 

ود دولت به در ضرورت وج «نابن خلدو. (۰۵ش،  1963 ،شریف القرشی) .داست که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستن

که وجود دولت براي نظام  کند یمنموده، نتیجه گیري  استدالل« النسان مدنی بالطبعا»اند که گفتهه اصطالح فالسف

 . اجتماعی انسان ضروري است و باید تشكیل شود

و  پردازهاي خیال از سوسیالیست «نرودپ» ؛«نن سیموس»و نوزدهم نظیر  جدهمیهالبته در گذشته و در قرن 

و  رهاند یمخرد انسانی جامعه را از مهلكه  «نن سیموس»به اعتقاد . قائل به محو حكومت در جامعه بودند ها زبوکراتیف

در جهان اسالم، گروهی از خوارج و ابی  .ددان یمنیز، در ترسیم جامعه آرمانی خود، محو دولت را وعده  ها ستیمارکس

 (.3۰ش،  1977فلسفه سیاست، . )به عدم ضرورت حكومت شدند قائلبكر اصم، از علماي اهل سنت، 

 :مضرورت حكومت از منظر اسال

سعادت و خوشبختی دنیوي و اخروي؛ یك  يبه سوجامعه و رهبري آن  ي اداره یبه معناز منظر اسالم حكومت 

نگرش خاص  .یامّا این دیدگاه که از تعالیم قرآن و سنت بدست آمده، نه تقلیدي است و نه تلفیق .تضروري اسر ام

اختالف ماهوي دارد تا به آنجا که نه تنها در مبانی و اصول و اهداف، حتی در ا ه نگرشاسالم به مقوله حكومت با دیگر 

ج در امر حكومت و دولت این است که عناصر تشكیل زیرا نظریه رای. برداشت از مفاهیم؛ با سایرین اختالف نظر دارد

یعنی « لمروق»ب . شود یمیا کلمات مترادف آن نامیده  «تلّم»که بیشتر بنام  «تمعیج»ف ال :ازد دولت، عبارتن ي دهنده

اساس اهداف خاصی پیش ر فرایند این دو عنصر؛ حكومتی است که توسط حكمرانی جامعه ب .یمرزهاي جغرافیای

 متّا»یا  «تما» ي واژهاز  ؛«تلم»اسالم بجاي . که همین مفاهیم در فرهنگ اسالمی بار معنوي دیگر دارد یدر حال. برد یم

بیشتر اصالت، سرزمین، تاریخ، آداب و  «تلم» ي دهندهبا این تفاوت که وجوه مشترک پیوند . کند یماستفاده  «یاسالم

بخش جمعیت، در جهان اسالم دین و ت عادات و در بسیاري از موارد زبان مشترک است ولی عنصر مشترک و قو

با عنایت به این فرق، فرق . پیوند هستندم اساس باورهاي دینی و مذهبی هر از این رو، امت اسالمی ب .تاعتقادات اس
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که از دید اسالم تعیین کننده و جداساز اجتماع، مرزهاي آبی و خاکی نیست بلكه هر  گردد یم بین دو قلمرو هم روشن

مثل نژاد، قبیله و  مشترکاتو دیگر  دیآ یم به حسابمسلمان معتقد به قرآن و پایبند به شریعت، شهروند امت اسالمی 

تی جهان شمولی است که در بینش ایده آلی و اساس این دیدگاه ماهیت دولت اسالمی، ماهیر ب. زبان هیچ تأثیري ندارد

در بیان ضرورت همچو دولت و حكومتی همین بس که قرآن  .دشناس ینمآرمانی خود مرزهاي موجود را به رسمیّت 

  (.9۵قره، ب) «هخلیف االرض یفنی جاهل ا». کند یماولین انسان آفریده شده را خلیفه و جانشین الهی معرفی 

 :ثقرآن و احادی مشروعیت دولت از منظر

اي را حاکمیت که هیچ سلطه يبه طوراز اعتقادات راسخ مسلمانان است که خداوند انسان را آزاد آفریده است 

 .تابد ینمخالق والیت منصوبین از ناحیه خدا را بر 

رسول او و مؤمنین همانا ولی شما خدا و . (۰۰مائده، )« آمنواالذین و و رسوله  اهلل كمیولإنّما » :دیفرما یمخداوند 

 .(۰3نساء، ) «ممنك األمر یاولو  الرسول عوایاطو  اهلل عوایاط، آمنواالذین ا ا ایهی» :دیفرما یمیا د؛ و هستن

  .داطاعت نمایی( والیت)اید، از خدا و پیامبر و صاحبان امر که ایمان آورده یاي کسان

مر تعبیر ا»در آیه شریفه حكومت و زمامداري امت است، علت اینكه از حكومت به لفظ « مرا»مقصود از کلمه 

 ،1، ق 19۵3نتظري، م). باشد یم( ز سوي امتا)و طاعت ( ز جانب ولیا)آورده این است که قوام حكومت وابسته به امر 

69).».  

هر کس از من اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده، و کسی که از  :که کند یمنقل ( ص)صحیح مسلم از رسول خدا 

ما اهل  :به یاران حرّ فرمود( ع)امام حسین  .تخدا طاعت کرده و هر کس نافرمانی او نماید، از من نافرمانی کرده اس

چنین آیات و روایات در خصوص حاکم،  (.نامه) .مما از حكومت یزید سزاوارتریش به والیت بر ،(ص)بیت پیامبر 

شود، بر خالف تصورّ امروزي، منظور از حاکم، صاحب والیتی است که از جانب خدا، رهبري امت را بر  استفاده می

است، یكی از احكام ( ص)رسول اهلل  ي مطلقهاي از والیت حكومت، که شعبه :دیفرما یم( ره)امام خمینی . عهده دارد

صاحبان والیت . (12۵، 1936وسایی، م). ، حتی نماز و روزه و حج استیفرعاولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احكام 

و رفعها و وضع  و السماء»شریفه  ي هیآخصوص تفسیر ر د( ع)از حضرت رضا  دیگو یمراوي  .دمیزان در جامعه هستن

است ( ص)آسمان رسول خدا  :فرمود ؛خداوند آسمان را برافراشت و در آن میزان نهاد، پرسیدم «؛(7الرحمن، ) .نالمیزا

؛ «نفی المیزا لّا تطغواا»از . داده استر است که براي مردم ولی قرا( ع)که خداوند رفعت بخشیده و میزان امیرالمؤمنین 

وزن را به دادگري  «طبالقس الوزن موایاق و»کردم از  سؤال. امام را نا فرمانی کنید: پرسیدم؛ فرمود «در میزان طغیان مكنید»

ر میزان کمی و د»؛ «نالتخسروا المیزا و» :گفتم .دامام را براي دادگري و عدالت، پیروي و یاري نمایی :فرمود ؛بر پا دارید

، 96ش،  1969 ،جلسیم). ننمایید ،(نافرمانی)در حق امام کوتاهی نكنید و نسبت به او ستم  :فرمود .«دکاستی روا مداری

 (.993، 2ق،  1919حكیمی،  ؛172
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 :یاهداف دولت اسالم

: دیآ یمهدف بشمار  نیتر یاصلو  نیتر مهمو سوق جامعه به قرب الی اهلل  ها انساناز دیدگاه قرآن، رشد معنوي 

 یا: دیفرما یمخداوند  .دیآ یمتحقق این هدف به حساب ي فلسفه بعثت انبیاء و همچنین تشكیل دولت اسالمی در راستا

را  ما تو !پیامبر اي. (96و  9۰ :احزاب) .اریمنسراجاً  ذنه وإو داعیا الی اهلل ب او مبشّرا و نذیر ارسلناک شاهداالنبّی إنا  ایها

و چراغی  ،را دعوت کننده به سوي خدا به فرمان او قرار دادیم و تو ،کننده انذاربشارت دهنده و و  میفرستادگواه 

اهداف مقدّمی یاد  به عنوان ها آناز  توان یمکه  دیگو یمروشن بخش بدون تردید، رسیدن به این هدف واال، اموري را 

 :   عبارتند از ها آنکرد که اهم 

  .یگسترش فرهنگ دیند اجراي حدود الهی و احیاي سنّت نبوي ج ایجاد امنیت ب  .معدل و رفع ظل ي اقامهالف 

 :یدولت اسالم وظایف اصلی

 :انجام دهدموارد ذیل اقدامات متعددي، از جمله  ستیبا یمدولت والیت مدار براي تحقق اهداف یاد شده، 

در این آیه خداوند، ( 7حشر، ) :از بین بردن فاصله طبقاتی از طریق توزیع صحیح ثروت طبیعی و اموال دولتی .1

شما حق ندارید با ؛ و بین صاحبان خود تقسیم گردد ستیبا یمکه اموال دردست شما امانت است و  دارد یماعالم 

 .باشید ها آناندوزي موجب محرومیت عده زیادي از ثروت

در اول عهدنامه  .يرشد و توسعه و عمران و آباد ي زهیانگهاي ثابت و متغیّر، با تعدیل درآمدها از طریق مالیات .2

کشور مصر  ي ادارهاشتر براي  حارثبه مالك بن  مؤمنان ریامخدا علی  ي بندهاین است فرمانی که  :میخوان یممالك 

وصول  :، اهداف این فرمان و اجراي آن عبارت است ازردیگ یم، و براي اجراي کامل آن از او تعهد دینما یمصادر 

 (.91 ،ش 1963جعفري، ) .نمالیات از آن کشور، جهاد با دشمنان، اصالح مردم و آبادسازي شهرهاي آ

بعد از سفارش محرمان و دستور به رفع نیازهاي آنان نسبت به دو گروه توجه خاص ( ع)علی  :محرومیت زدایی .9

؛ و دینما یمو آنان را موظف به یك نوع تعهد و التزام به آنان از میان کلیه مستمندان  کند یممسئوالن و مدیران را جلب 

هاي زندگی خود را ندارند و حاضر نیستند جهت ه توانایی تأمین هزینههایی هستند کگروه یتیمان و از کار افتادهو آن د

 (.213 ،ش 1977وچانی، ق). امرار معاش خود تقاضاي کمك از دیگران بنمایند

( ع)در مقام بیان حاکمیت و والیت خود و امیرالمؤمنین  ،(ص)رسول گرامی : رفع گرفتاري از بدهكاران .9

من و علی  ي عهدهاما اگر بدهكاري داشته باشد بر . باشد یم، از آن ورثه بمانداگر کسی بمیرد و اموالی از او  :دیفرما یم

  .(۰۰1، 17ق،  1937 ،عاملی. )است
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هاي از میان مدیران، کار آزمودگان و اهل حیاء از خانواده !اي مالك :دیفرما یم( ع)علی  :انتخاب مدیران صالح .۰

ترند و نیز کم طمع تر و نسبت به ر و آبرودا تر یگرامصالح و پیشگام در اسالم را برگزین، زیرا که اینان در اخالق 

 .(997 ،ش 1936قربانی، ) .دعواقب امور بیناترن

تعیین  1 :فرایند یك نظارت کار آمد داراي چهار مرحله است :نظارت دقیق بر عملكرد نهادهاي دولتی .6

اصالحی یا تصدیقی  به صورتقدام یا ا) .ناقدام کرد 9ا مقایسه عملكرد با استاندارده 9سنجش عملكرد،  2، استانداردها

  .(939ش،  1937قوامی، صمصام الدین، . )(دو یا تغییر استانداردها خواهد بو

هاي کامل و فراخ بساز و زره :به او گفتیم .مآهن را براي او نرم کردی :دیفرما یم داوودخداوند در مورد حضرت 

  (.11سبأ، . )، بینا هستمدیده یمها را به اندازه و متناسب درست کن و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام حلقه

، به دیکن یمهنگامی که میان مردم داوري  :دیفرما یمخداوند  :بر پایی نظام قضایی عادالنه و تضمین حقوق افراد .7

در قضاوت و داوري بین مردم، بسان کسی که به مقام  :دیفرما یمبه مالك ( ع)علی . (۰3 ،ساءن) .دقضاوت نماییعدالت 

ر زیرا حكومت و داوري، ترازوي عدالت خداوند است که در روي زمین قرا .نداوري در نزد خداوند آشناست، رفتار ک

که کشور ش خود ي وهیشرا از قوي بازستاند و حدود خداوند را با روش و  فیضعداده شده تا حق مظلوم را از ظالم و 

 .(999، 2 ،ق 1939 ،ورين). و مردم جز با عمل به آن شایسته نخواهد شد در روي زمین به اجرا در آورد

احتكار . «ئالطعام الّا خاط یحتكرال» :فرمود( ص)رسول گرامی ر نظارت دقیق بر بازار و جلوگیري از احتكا .3

از احتكار جلوگیري  :به مالك چنین دستور داد( ع)علی (. 919 ،12 ،ق 1937 ،عاملی) .رخطا کا طعام را مگر کند ینم

از آن منع کرد، و باید روند معامالت به موازین عدالت واقع گردد که به فروشنده و ( ص)م کن، چرا که پیامبر اکر

تو، اگر شخصی احتكار کرد، او را مجازات کن، مجازاتی که سبب  ي هیاعالمخریدار اجحاف نشود، و بعد از صدور 

 (.3۵سلطانی، بی تا، ) .نتحقیر او و عبرت دیگران باشد، ولی از اندازه تجاوز نك

اما حكم رشوه، همانا : به عمار فرمود( ص)رسول خدا  :سالم نگه داشتن مجموعه دولت و جلوگیري از رشوه .3

بحثی دارد بنام ( ره)مرحوم شیخ انصاري . (19۰، 9، ش 1972حمدي، م) .ترسول او اس رشوه کفر به خداي بزرگ و

، شود یمرشوه به خاطر حكم داده  ،فرق بین رشوه و هدیه این است که .تهم حرام اسن هدیه ملحق به رشوه، یعنی آ

تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حكم  شود یمولی هدیه به منظور ایجاد حبّ و مودت در دل قاضی، اعطا 

کار گزار و والی را چه  :با ناراحتی و تعجب بسیار فرمود( ص)ر پیامب. مطابق میل و مراد شخصی گردد( صدور رأي)

و این مقدار هم ( است المال تیبال م)این مقدار از آن شما  :دیگو یم( در مراجعت) میفرست یماو را به مأموریت  !شود یم

 !شد یم، به او هدیه داده نشست یمخودش یا پدرش یا مادرش  ي در خانهآیا اگر  !من هدیه شده استر ب

دوش ر مگر کسی که بار سنگین آن را در قیامت ب ردیگ ینمهستم که جانم در دست اوست، آن هدیه را  به خدا

 (.192ش،  1977اصغري، ) !کشد یم
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بعد از بیان این مطلب که زندگی ملت در تمامی ( ع)مؤمنان علی ر امی :تشكیل قواي نیرومند نظامی و انتظامی .1۵

، زیرا هستی ملت و استقالل و نیز عزت و شرافت و کرامت آن وابسته و متكی به لشكر شود یمها به لشكر مربوط زمینه

، خواه ترپیشوایت خیر  برگزین که براي امام ور پس، از میان سپاهیان کسی را به امارت لشك :است، به مالك فرمان داد

و به زیر دستان مهربان و  رندیاثرپذاز کسانی که دیر به خشم آیند و زود . ، خردمندتر و بردبارتر از دیگران باشدتر دل پاک

(. هد نامه مالكع). نكند و نرمی او را از انجام کار باز نداردا باشند و نیز از آنان که درشتی، او را از ج متنفراز زورمندان 

دولت اسالمی است که ذکر  ي بر عهدهوظایف دولت اسالمی به این موارد یاد شده منحصر نیست بلكه وظایف زیادي 

ـ اقدام به عمران و آبادي و حمایت بخشی خصوص در  1: از جمله. باشد یماز حوصله این مختصر خارج  ها آنتمامی 

ـ تأمین امكانات فرهنگی، دین،  9ري بخش خصوصی هاي اساسی براي سرمایه گذاـ ایجاد زیر ساخت 2این زمینه 

ـ ثبات پول ملی در  6هاي تأمین اجتماعی ـ گسترش نتیجه ۰ـ مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان  9آموزشی 

 ...وـ حمایت از تولید داخلی  7المللی هاي بینعرصه

 :وظایف اقتصادی دولت

ارتباط با مسائل اقتصادي و وظایف اقتصادي دولت است، اهداف و وظایف دولت که داراي وضوح بیشتري در 

  :عبارتند از

 .اسالمـ حفظ حاکمیت سیاسی  1

 .اخالقیمعنوي و  يها ارزشتحكیم  2

 .اجتماعیـ برپایی عدالت  9

 .اقتصادي یوابستگـ عدم  9

 .اقتصاديـ خودکفایی و اقتدار  ۰

 .رشدـ توسعه و  6

 .عمومیـ افزایش رفاه  7

 :با وظایف فوق توجه به دو نكته ضروري استارتباط ر د

با حفظ برخی دیگر مورد توجه قرار  ها آناهداف مذکور همه در عرض یكدیگر قرار ندارند، بلكه برخی از  .فال

 ي مرحلهاند و چهار هدف آخر، تنها به هدف اولیه به عنوان اهداف اصلی مورد توجه قرارگرفته 9، یعنی عمد تا رندیگ یم

 .عدم ایجاد مشكل براي سه مورد اول مورد توجه قرارگرفته و مطلوب هستند
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 ها آن، دلیل این که رسند ینمکه دو هدف اول، اقتصادي به نظر  گردد یمهاي فوق مشاهده در بررسی سرفصل .ب

گرفته ر گر در نظاند، این است که در احكام اسالمی این اهداف جداي از یكدیگرفته شدهر جزء اهداف اقتصادي در نظ

موسایی، . )اقتصادي قرار گیرد يها سازماناز جمله  ها سازماناند، و لذا باید جزء اصول ناظر به فعالیت تمامی نشده

  .(129ش،  1936

  :محفظ حاکمیت سیاسی اسال

چرا که در روابط خارجی و  .تدر اقتصاد اسالمی، سعی و تالش بر حاکمیت سیاسی اسالم، در روابط با بیگان اس

ه وابستگی بسیاري از که امروز به طور .دکن یمالمللی، مناسبات اقتصادي و سیاسی نقش سرنوشت سازي را ایفاء بین

خاطر یكی از اهداف مهم  نیبه هم .تاس ها آنکشورهاي جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادي  به خصوصکشورها، 

مشاور اقتصادي کلینتون رئیس جمهور  ،خصوص اتحادیه اروپار د .تاقتصاد اسالمی، حفظ حاکمیت سیاسی اسالم اس

تولید دنیاي آلمانی زبان با ذوق طراحی ایتالیا و  يها يتكنولوژشوروي سابق و  ي شرفتهیپگر دانش ا» :سدینو یمامریكا 

ترین نواحی هدایت نماید، چیزي لندن با مقام جهانی خود، منابع مالی را به پر بازده ي هیسرمافرانسه جمع شوند و بازار 

  .«.(92۰ش،  1972، اروت) .تکه کسی یاراي برابري با آن را نخواهد داش دیآ یم به وجود

عظیم انقالب صنعتی از خواب عقیق قرون و اعصار خود بیدار نشدند،  يها تكانهایی که با ملت: سدینو یماو 

که این بار هم  ییها یسومجهان  .تهم دگرگونی بزرگ دیگري در جریان اسز با .داننام گرفته« مهان سوّج»امروز 

خود غفلت ورزند، در  یماندگ عقببراي دریدن دام  با خردو پیامد آن چیست، و از بسیجی  گذرد یمنفهمند چه دارد 

در حاشیه دنیاي آینده جا  ییها نینش زاغه به صورتاي نه چندان دور از متن زندگی جهان رانده خواهند شد و آینده

رقابت و همكاري  ي هیپااي بر جانبه آینده را بنگریم، نیم قرن آینده شاهد بازي اقتصادي سه. (11مو، ه) .تخواهند گرف

  .(2۵مو، ه). بین ژاپن، اروپا و امریكا خواهد بود

هاي چند ملیتی و مرگبار، همچون شرکت يها صالحبا  یاستكبار جهانجنگ اقتصادي که  ي عرصهدر این 

نّت به قرآن و س ستیبا یم اند قرار دادهها را هدف المللی، هویت و استقالل ملتبازارهاي مشترک و صندوق پول بین

  .(6۵/انفال ). «هلهم ما استطعتم من قوّ وااعدّ و»روي آورد و با تمام قوا و امكانات به مقابله پرداخت، 

 .کافران بر مسلمانان تحقق خواهد یافت يگر سلطهاگر چنین باشد وعده الهی یعنی عدم امكان  

اگر در روابط  :گفت( ره)چنانكه خمینی کبیر آن . (191نساء، ) «جعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیالًیلن  و»

اسالمی، تسلط سیاسی و اقتصادي  بر ممالكهاي اسالمی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب سیاسی بین دولت

 .طمسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسالمی را الزام کنند به قطع این گونه روابر باشد، الزم است ب

در مقابل استكبار ایستادگی کرد و دولت و امت اسالمی اطاعت و همراهی نمود؛ ( ره)امام . (123ش،  1936، موسایی)

 :وال قدرت ایاالت متحدهز» ي مقاله، در 1373سال  يها یژگیودر یك نمایش  «كیزنس و یب»اش این شد که ثمره
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سقوط ویتنام و سقوط شاه  ي فاصلهدر ... بخوانید و اشك بریزید  :دارد یمبانگ بر  «نو نا بر سر تفنگجدید  ي منازعه

 .تزوال تدریجی قدرت آن در سراسر جهان اس ي دهندههایی شده که نشان ایران، ایاالت متحده متحمل یك رشته ضربه

  .(13ش،  1963سكالر، ا)

 :یمعنوی و اخالق یها ارزشتحكیم 

ریشه کنی فقر، ایجاد رفاه و آسایش، رشد و توسعه و  :اقتصادي، از جملهاز دیدگاه اسالم، تحقق یافتن اهداف مهم 

معنوي و اخالقی همراه با  يها ارزشزیرا تحكیم  .داخالقی و معنوي خارج شو يها ارزشنباید از چهار چوب ... 

از راه همراهی و  ها ارزشبه  یابی دستالبته پر واضح است که  .تشكوفایی اقتصادي، از اهداف بزرگ مكتب اسالم اس

ز یك طرف دولت باید با ایجاد زمینه و فراهم نمودن ا .همدلی، امت و دولت و همكاري و فعالیت آنان میسر خواهد بود

فعالیت  ي عرصهاساس اصول هدایت و حمایت و نظارت، ر هاي اقتصادي و جلوگیري از انحرافات بزیر ساخت

توجه باشند که ارزش واقعی که ضامن  ستیبا یمدیگر فعالین اقتصادي، بیاورد و از طرف  به وجوداقتصادي سالم را 

قرآن  .دباش یماخروي است، رعایت احكام معامالتی اسالم، با لحاظ نكات اخالقی سفارش شده  و يویدنسعادت 

ي از روي داد و ستد نكهیگر ام اید اموالتان را در میان خویش به باطل نخورید،اي کسانی که ایمان آورده :دیفرما یم

قرآن پرداخت زکات و خمس را که از عوامل مهّم تعدیل ثروت و تحقق عدالت . (23نساء، . )رضایت شما باشد

ز اموال آنان زکات بگیر ا» .تداده اسر پاک شدن قراب اجتماعی است، از عبادات بر شمرده است و پرداخت آن را موج

  .(1۵9 ،توبه) «نو بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه ک

 ياقتصادهاي نكات اخالقی در رفتارهاي اقتصادي مؤمنان به قدري گسترده است که جاي مهمی را در تحلیل

جدا و بیگانه از مسائل اقتصادي مطرح  ،اخالقی يها ارزشهاي دیگر اقتصادي، خواهد داشت؛ در حالی که در مكتب

   .(136ش،  1971دفتر همكاري، . )دهند یمهاي اقتصادي افراد را شكل ، جزئی از رفتارها ارزش، در اسالم، این شوند یم

 :تبرپایی عدال

قد ارسلنا رسلنا بالبینات و ارسلنا ل». در قرآن بر دین عدالت اجتماعی از اهداف اصلی رسالت انبیا بیان شده است

کتاب  ها آنما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با . (2۰دید، ح) «طمعهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقس

 .و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادي از نظر اسالم، با تأمین متوسط اجتماعی براي فقرا، و جلوگیري از انباشته شدن 

 .ابدی یمبیش از حدّ ثروت در دست اغنیا تحقق 
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 :ررفع فق ضرورت

با توجه به دیدگاه اسالم درباره فقر، تردیدي در ضرورت رفع فقر و ایجاد غنا و رفاه براي عموم جامعه باقی 

در روایت آمده است که اگر در میان مردم به عدالت رفتار  .تجامعه نشان وجود ظلم اسر ، زیرا وجود فقر دماند ینم

 .شدند یم ازین یب، همه شد یم

 ي همهها در اصل به اي معدود، و ثروتآفریده است، نه براي عده ها انسان ي همهخود را براي  يها نعمتخدا، 

اي دیگر از همه چیز محروم باشند و در رنج و فقر و سختی اي کامالً برخوردار و عدهنباید عده؛ و جامعه تعلق دارد

. و در حد بی نیاز شدن از آن اموال حق دارند مندیسهاي روایات، فقرا در اموال اغنیا مطابق پاره. زندگی به سر برند

که نظام اجتماعی در صدد رفع فقر آنان بر آید و سوء توزیع  کند یمبنابراین، عدالت ایجاب . (1۰۵، 6ق،  1931املی، ع)

د و هم را از بین ببرد، به همین سبب، اسالم هم به مسلمانان توصیه کرده است که فقر برادران خود را از بین ببرن

و افراد کم در آمد جامعه قرار  ازمندانینحكومت اسالمی را مسئول رفع فقر و ایجاد زندگی متوسط و آبرومندانه براي 

که در  باشد یمرفع فقر یكی از وظایف اساسی دولت (. 137، ش 1971دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، . )داده است

 .خواهد آمد «یأمین اجتماعت»دولت، تحت عنوان  تیمسئولبخش 

ساختن فقرا به  ملحقاما راجع به حد رفع فقر، در روایات حدّ فقر با تعبیرات مختلف ایجاد غنا و بی نیازي، 

. هاي افراد از غذا، لباس، همسر، صدقه و حج تعیین شده استنیازمندي ي همهزندگی عادي مردم، بر طرف ساختن 

ایجاد توازن اجتماعی در ؛ و همهر ترش دادن غنا به معناي اسالمی آن بهمه این تعابیر، بیانگر یك مطلب هستند و آن گس

حدي، از افراد بر طرف شود، نه تنها فقر مطلق باید از بین برود، بلكه ر فقر باید در ه .تسطح زندگی افراد جامعه اس

گونه، اسالم مفهوم و ن بدی. فقر نسبی نیز باید برطرف گردد و همه از زندگی آبرومندانه و بدون تنگنا برخوردار شوند

نیازهاي اساسی  ي سادهفقر، ناتوانی از اشباع  دیگو ینمشرایط و اوضاع به فقر نداده است، مثالً  ي همهمعناي ثابتی براي 

 رود، ، به طوري که هرچه سطح زندگی مردم باالداند یمبلكه فقر را به معناي ملحق نشدن به سطح زندگی مردم . است

 .شود یم، زیرا همراه نبودن با ترقی سطح زندگی در هر شرایطی، نسبت به آن، فقر محسوب کند یمط فقر نیز تغییر خ

از زکات  توان یمپرسیدم آیا به شخصی که از خود منزل دارد و نیز ( ع)از حضرت صادق  :سماعه گوید. (133مان، ه)

  .(99۰، 2ش،  1993صدر، ) .یبل :فرمود ؟کمك کرد

 به لحاظبا توجه به آثار شوم تمرکز ثروت، اسالم هم ا ثروت در دست اغنی ي العاده فوقجلوگیري از انباشته شدن 

یكی از  :زیرا؛ اوالً. مانع از این تمرکزمی باشدر ایجاد ابزارهاي قانونی و اختیارات ولی ام به لحاظنصیحت و ارشاد و هم 

 ،زیادي ثروت و اوالد( 2، تكاثر)« لهیكم التكاثرا». باشد یمته شدن به آن عوامل مهم غفلت از خدا، کثرت ثروت و فریف

به  يریکث ي عدهاي محدود تمرکز یابد، در مقابل اگر ثروت در دست عده: اًیثان. شما را به خود مشغول داشته است
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تضاد  .دببار خواهد آم... و  گدایی يدزد: محرومیت خواهند افتاد و از این رو فاصله طبقاتی و عوارض ناشی از آن مانند

 .دمربوط به قرون اخیر نیست بلكه ریشه در تاریخ بشریت دار .تامروزه تمام دنیا را فراگرفته اسه طبقاتی ک

در رابطه با فاصله طبقاتی و ظلم بی حد و حصر عده کمی از ثروتمندان بر ضد محرومان همچنین زمینه ربا 

ر در اثر تحوالت، تجانس جامعه بیش از پیش از میان رفت و دو طبقه در برابر یكدیگر قرا :خواري یهودیان آمده است

نهم پیش  ي سدهدر  ها آناثر ر اغتشاشات بسیار در گرفتند، و ب .ابینو کشان زحمت ي طبقهطبقه اشراف توانگر و  :گرفتند

قوانین که بر قوانین عبرانی استوار بودند، مردم مطابق این  .دسنت پرستان تدوین شدن لهیبه وساز مسیح، قوانین میثاق 

زیردستان ستم روا ندارند و دست یاري به سوي یتیمان و بیوه زنان ر کنند و ب موافقتعبرانی باید نسبت به یكدیگر 

ن از اینجاست که در قرو. است ریسختگاما به اقتضاي قوم مداري عبرانیان، این قانون نسبت به اقوام دیگر . پیش برند

، ولی نسبت به وام گیران مسیحی، گرفتند ینمو سودي  دادند یموسطی یهودیان اروپا در مواردي پولی به یكدیگر وامی 

   .(1۰3ش،  197۵بارنز و بكر، . )بودند رحم یب

هستند که  شناس فهیوظبر این رفع فقر از عوامل مهم برقراري عدالت اجتماعی است که هم دولت و هم ملت ا بن

 .دو اخروي هدایت نماین يویدنجهت از بین بردن فقر از جامعه و آحاد آن را به رفاه و سعادت 

 :تتعدیل ثرو

مادي  يها ارزشاي البته براي عده شوند یماز رونق کسب و کار و افزایش درآمدشان خرسند و شادمان  ها انسان

اهمیت بیشتري داشته، حاضرند همه چیز را فداي پول کنند؛ اشخاص این چنینی جهت رسیدن به ثروت، حقوق دیگران 

براي جلوگیري از  .دارند یمو حتی براي رسیدن به هدف شوم خود، نسبت به دیگران ظلم و ستم روا  سازند یمرا تباه 

اصل مهم در اقتصاد سالم مطرح  به عنوانآن اجراي عدالت اقتصادي را شوم و آثار ویرانگر تمرکز ثروت، قر ي دهیپداین 

 بر خو دارتقسیم اموال و تمرکز زدایی از جمله وظایف مهم پیامبران بوده است، و اجراي آن از چنان اهمیتی . کند یم

هود،  -3۰ ،اعراف -2۰دید، ح). براي برپایی عدالت اقتصادي قیام کنید و نهضتی به راه اندازید: دیفرما یماست که قرآن 

بنابراین امروزه وظیفه اصلی دولت اسالمی سالم سازي اقتصاد است تا شرط دست یابی جامعه به (. 9۰اسراء،  -36و  3۰

ها و جوامع علمی است که مبانی نظري و جنبه ارشادي قضیه را در این راستا بر حوزه. خیر و سعادت تحقق یابد

-اخالقی رهنمون سازند و کنار این فرهنگ يها ارزشهاي معنوي و اقتصادي را به بینشفرهنگ سازي نموده، فعاالن 

سازي، دولت با وضع قوانین و اجراي صحیح آن از ثروت اندوزي بیش حد، و همچنین از عواقب وخیم آن جلوگیري 

 .  نماید

زیرا در بسیاري از جوامع تمرکز  دینما یماصولی است که قرآن معرفی  نیتر یمترقگردش سالم ثروت یكی از 

نچه خداوند از آ»شدید اقتصادي شود  يها بحرانتا جامعه دچار  شود یمثروت و انحصار اموال دردست گروهی باعث 

ها براي پیامبر قرار داده است مال خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درماندگان در راه است، اموال دهكده



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

33 

 

خارج کردن نقدینگی از جریان  موجبتمرکز ثروت یا کنز . (7، حشر) «داموال تنها در گردش بین توانگران نباشتا آنكه 

که خداوند متعال در سوره توبه . خواهد شد به همراهکه رکود اقتصادي را  باشد یمو محروم ساختن عموم از استفاده آن 

 .کند یماز آن منع  به شدتو  دینما یماین عمل را باطل و ضد اقتصادي معرفی  ،99آیه 

                      در نیویورک، در کتاب خود،« ود سن انستیتوه»آینده شناس امریكایی و مدیر  «نرمان کاهه»

«The Next 2۵۵ Years »(دویست سال آینده ) و در  دهد یمکه اقتصاد جهانی به شكوفایی خود ادامه  کند یماعالم

بیست و یكم به اکثریت مردم اجازه خواهد داد که از سطح زندگی، بسیار باالتر از امروز برخوردار  ي سدههایی از سال

که در  سدینو یمو  کند یموي تاریخ دقیقی را هم ذکر  .دخود سازن ي بهرهشوند و پیوسته مزایاي روز افزون زندگی را 

فاضله را نه از راه اخالق و فضیلت و  ي نهیمدخواهد شد؛ ولی این  «هفاضل ي نهیمد»مسیحی، انسان داراي  2176سال 

 تر آسانو سوخت و ساز بیشتر و  «يانرژ» ي هیدر ساتر، و تكنولوژي هرچه دقیق و گستردهو انسانیت، بلكه در پرت

  .(96۵ش،  1979کسمایی، . )بدست خواهد آورد

ر چه بهتر که آقاي هرمان کاهن بینند که چگونه آن سی .هنوز از آن وعده پوچ و توخالی مدت زیادي نگذشته است

مرکز مالی ) «تال استریو» يبه سودرصد  33 يزا طوفانفاضله، تبدیل به سیل معترضان و  ي نهیمد به طرفشكوفایی 

: دیگو یمتصاویر زیاد  به همراهشان مردم امریكا از زبان خود یشتیمعطی خبري از وضع  ویوان نیوز .تگشته اس( امریكا

درست کرده در تأمین نیازهاي  ها آن يبرامشكالت اقتصادي که دولت  لیبه دلکه  شود یمها به کسانی گفته درصدي 33

درصد مردم آمریكا چنین وصفی دارند و یا در آینده نزدیك با آن رو برو  33این باورند که ر زندگی خود نا توانند و ب

د ک). اندهستند که با دزدي از اموال و حقوق مردم، به ثروت و قدرت رسیدهدرصد از جمعیت  1خواهند شد و این تنها 

 .(193۵مهر  139269خبر، 

 :یاختیارات دولت اسالم

برخی  .تهاي متنوعی بین اقتصاددانان راجع به چگونگی عملكرد اقتصاد در سطح کالن در جریان اسامروزه بحث

اعتقاد دارند که اقتصاد بدون دخالت مؤثر دولت به حال تعادل در خواهد آمد در حالی که گروهی دیگر، نقش دولت را 

قبل از پرداختن به . (3۰ش  1971محتشم دولت شاهی، . )دانند یمی تدر تحقق اهداف اقتصاد کالن، الزم و حیا

ین ا) .میپرداز یماقتصاد  ي عرصهمتفاوت ارائه شده در  يها دگاهیداختصار به  به طوراختیارات دولت در مكتب اسالم، 

  .تاس اقتصاده، دولت و ر( یاي از مطالب کتاب امام خمینقسمت، خالصه

اساس تفكر آزادي نامحدود فردي، براي دولت و دخالت آن در اقتصاد ر این مكتب ب :دولت در مكتب آنارشیسم .1

 .داند یمپیدایش فساد و تباهی  سرمنشأنشده، و آن را  قائلجایگاهی 
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محدودیت از جانب  نیتر کمدولت باید به سرمایه داران اجازه دهد با  :گرایان اجتماعی در مكتب داروین .2

حكومت به فعالیت آزادانه در بازار پرداخته، و جامعه در صورتی که این مكانیزم ضعیفان را قربانی نماید، پیشرفت 

 !خواهد نمود

شخصی، ر با اعتقاد به هماهنگی منافع فردي و جمعی، و با اعتقاد به اختصاص حداکثر منافع ب :مكتب کالسیك .9

برقراري عدالت از ب ایجاد امینت داخلی و خارجی  :الف :بردند قائلبراي دولت، حداقل وظیفه، یعنی سه وظیفه را 

 .تولید کاالهاي عمومیج طریق نظارت 

 رفاهبازار موجب کاهش ر اگ .تكتب، نقش دولت تنها ایجاد رفاه حداکثري اجتماعی اسدر این م :نئوکالسیك .9

 .اجتماعی شود، دولت دخالت خواهد کرد

 ردیپذ یمحداقل دخالت دولت را  ،«ظام طبیعین»با اعتقاد به تعادل و توازن جوامع بشري بر طبق  :فیزیوکراسی .۰

کلیه عناصر متعارض با ملكیت شخصی ب ـ آموزش و پرورش ج ـ امور ا ب مبارزه :الف :در شود یمهم خالصه ن که آ

 ...سازي و چاه، راهر المنفعه مثل حفعام

با اعتقاد به بازرگانی، براي تنظیم امور بازرگانی طرفدار یك دولت قوي و نیرومند مرکزي بودند، و  :مرکانتیلیسم 6

 .دندیگرد یمبراي توسعه بازرگانی، خواستار دخالت دولت 

دولت نباید مكانیزم بازار را براي تخصیص منابع، تحت فشار قرار دهد و همچنین نباید در آن  :مكتب پولی .7

مبارزه با انحصار  :ازد دخالت ننماید، بلكه باید وظایفی را که بازار از عهده آن خارج است به عهده بگیرد که عبارتن

 (.۰1۰ ش، 1936، موسایی). کاز کودکان، مجانین و افراد خطرناحمایت  یهاي رفاهی و بهداشتاجراي برنامه یطبیع

ارائه شده از سوي دانشمندان  يها يتئورهاي نظري و صرف نظر از کارآمدي یا ناکار این گذشته از این بحث

به اقتصاد، واقعیت آن است که، کشوري نیست که زمامداران آن در اقتصادشان دخالت نداشته باشد، هرچند  ي عرصه

 .گستره و اهداف و مقاصد اختالف داشته باشند حاظل

ها متفاوت است، زیرا از منظر اصول اقتصادي دولتی که مورد خواستگاه مكتب اسالم است با تمامی این مكتب

 . باشند توانند ینمنوي و اخروي نیستند و یا مانع از فساد و تباهی  يیا جامع سعادت و خوشبختی د ها دگاهیداسالم، این 

دولت از والیت  يخوددارمشروعیت دولت که همانا بر  به خصوصبا توجه مطالب پیشین ضرورت دولت، 

برخوردار ، مجموعه دولت براي تحقق اهداف مورد نظر اسالم، با نظر و نظارت ولی امر از اختیارات متعددي باشد یم

  :از جمله است

ملی و انفال که از جانب ولی امر در اختیار دولت  يها ثروتتنظیم امور و وضع قوانین الزم جهت استفاده از  .1

 يها ثروتف ال. باشد یمشامل دو بخش عمده  شود یمانفال که با اذن والیت در مالكیت دولت داخل  .ردیگ یمقرار 
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ب و منابع نفتی و غیره  مراتعو  ها جنگلطبیعی که قبالً در تملك کسی قرار نگرفته است مانند، اراضی موات، 

مانند، ارث بدون وارث، . به مالكیت دولت اسالمی درآمده است یلیبه دالکه قبالً در ملكیت دیگران بوده  ییها ثروت

 ...المالك و  مجهولهایی که ساکنین آن کوچه کردند و اعراضی نمودند و همچنین آبادي

خمس، زکات،  :که عبارتند از (یاسالمهاي ثابت مالیات)تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز از درآمدهاي عمومی  .2

  .رپادشاهان، صدقات و اوقاف عام يایعطاو  قطاعخراج، جزیه، 

درآمدهاي  يتكافووظایف دولت و عدم  ي گسترهبا توجه به (. رهاي متغیمالیات)حكومتی  يها اتیمالوضع  .9

براي  حكومت خوددر مقطعی از ( ع)چنانچه حضرت علی  .تثابت، لزوم وضع مالیات جدید و متغیر امري بدیهی اس

  .(۰1، 6 ،ق 1937عاملی، ) .داسبان مالیات وضع کردنر تأمین کسري بودجه ب

قانون  99با توجه به اصل مترقی  البته .نایجاد واحدهاي اقتصادي خاص و استفاده از درآمدهاي حاصل از آ .9

هاي اقتصادي به بخش خصوص واگذار شود و دولت از بازگشت سرمایه و ا آنجایی که ممكن است فعالیتت اساسی،

این اختیارات  به همراه. اقدام نماید تواند یم رأساًمالیات استفاده کند، ولی اگر از عهده بخش خصوص برنیاید، دولت 

ینحل نخواهد و مشكل ال رسد ینمکه با وجود آن هیچ وقت به بن بست  برخوردار استدولت اسالمی از مكانیزمی 

اگر  :فرمود یم( ره)امام خمینی . باشد یمولی فقیه   شئوناست از احكام حكومتی که از ت داشت، و آن مكانیزم عبار

الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و والیت مطلقه مفوضّه به نبی  یفرعاختیارات حكومت در چهار چوب احكام 

  .(37ش،  1936موسایی، . )یك پدیده بی معنا و محتوا باشد( ص)اسالم 

قراردادهاي شري را که خود با مردم بسته، در موقعی که آن قرارداد مخالف  تواند یمحكومت  :فرمود یمایشان  .۰

هر امري را، چه عبادي و یا غیر عبادي است که جریان آن  تواند یمد؛ و لغو کن جانبه كیمصالح کشور و اسالم باشد، 

مهم  ضیفراکه از  ،از حج تواند یمحكومت . مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیري کند

 .(33 همو،) .دالهی است، در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقتاً جلوگیري کن

هم حرام است و عمل به آن نیز واجب  هانیبر فقنقض حكم حكومتی، حتی  :کند یمجوادي عاملی تأکید  اهلل تیآ

  (.ایت مهدي شهر، دسته بندي شده در اخبارس) .داست، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلی

 

 :ینتیجه گیر

واقعی انسانی  يها ارزشکمال معنویت و تجلی  يبه سوکه فلسفه وجودي دولت اسالمی هدایت جامعه  آنجااز 

اند، در تنظیم امور و وضع قوانین الهام گرفته از مكتب غنی اسالمی است، الزم است کسانی که رأس حكومت قرارگرفته

عدالت  ي اقامهاساس اصل لزوم ر هاي اقتصادي جامعه، مصالح و مفاسد رعایت نمایند، بو همچنین اجراي سیاست
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الزمه تحقق . اقتصادي که شامل تولید و مبادله و توزیع است با اجراي سیاست، هدایت، حمایت و نظارت، تحقق ببخشد

دخالت، دخالت محدود در حدّ ایجاد  نیتر آل دهیامنتها  طلبد یماین هدف واال دخالت دولت در امور اقتصادي را 

 .اجتماعی خواهد بود امكانات رشد و توسعه و رفع موانع در مسیر تحقق عدالت

 

  :عمناب

 .يقرآن، با ترجمه ناصر مكارم شیراز

 .البالغهنهج

 .اسالمیش، دفتر نشر فرهنگ  1979اسكالر، هالی، عبدالرحمن عالم، سه جانبه خواهی،  .1

 .تش، مؤسسة اطالعا 1977سید محمد، رشوه و احتكار،  ،اصغري .2

 .رش، انتشارات امیرکبی 197۵اجتماعی،  ي شهیاندبارنز و بكر، یوسفیان، مجیدي، تاریخ  .9

عالی پژوهشی در برنامه ریزي و  ي مؤسسهش،  1979تاور، لستر، کیاوند، رویارویی بزرگ، نبرد اقتصادي آینده،  .9

 .توسعه

 .هالبالغش، بنیاد نهج 1963جعفري، محمد تقی، حكمت اصول سیاسی سالم،  .۰

 .اسالمیق، دفتر فرهنگ  1919، حكیمی، محمدرضا، محمد، علی، الحیاط .6

 .نالتراث العربی، بیروت، لبنا احیاء دار 1931حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه،  .7

     .تش، انتشارات سم 1971دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، . 3

 .الفكر دارسلطانی، غالمرضا، اقتصاد اسالمی، بی تا، انتشارات  .3 

 .ش، آستان قدس رضوي 1963باسعلی سلطانی، نظام حكومتی و اداري در اسالم، ع شریف القرشی، .1۵

 .اش، بی ت 1993باقر، موسوي، اقتصاد ما،  صدر، سید محمد .11

 .هینشر ساالر با همكاري اش، انتشارات س 1936العابدین، منشور مملكت داري، قربانی، زین .12

 .یش، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولت 1977حكومتی،  قوچانی، محمود، فرمان .19

 .تانتشارات اطالعا ،ش 1979 ،کسمایی، علی اکبر، جهان امروز و فردا .19

 .ش، دارالكتب االسالمیه 1969باقر، بحاراالنوار، د مجلسی، محم .1۰
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 .کسراییتشارات ش، ان 1971ها در اقتصاد کالن، ها و سیاستمحتشم دولت شاهی، طهماسب، نظریه .16

  .یمكتب األعالم االسالم ،1972الحكمه،  محمدي ري شهري، محمد، میزان .17

 .ناسماعیلیا ي مؤسسه ،ق، المكتبه االسالمیه 1939 ،نوري، حسین، مستدرک الوسایل .13

  .نهاي برتر بازار ایرارسانه برنده ،193۵مهر  1۵ویوان نیوز،  .13

 Mahdishahr – adinehirسایت  .2۵
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 منقش کار در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه قرآن کری

  1 ياحمد یمحمد نب

 2 یحیاتا سمیرو 

  :چكیده

اي براي کسب درآمد، بهزیستی، ارائه خدمات اجتماعی ها و شیوهکار و تالش راه استفاده از استعدادها و توانمندي

اي که جامعه. باشدکار و شغل براي تمامی افراد جامعه ضروري می. اجتماعی استو تأمین سالمت در زندگی فردي و 

ها راه صحیحی را طی هاي جمعیتی و سرمایه گذاريها، سیاستکاري و کمبود شغل نمود یابد در برنامه ریزيدر آن بی

چرا که . آن به اوج خود برسدکار و تالش زمانی روند صحیح دارد که استقامت و پایداري و محكم کاري در . کندنمی

  (.۰9/93م نج)  ﴾وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إاِلَّ ما سَعى﴿: فرمایدخداي سبحان می

الزم است هر کسی در رشته کاري و شغل خود مهارت به دست آورد، تا در دستمزدها، درآمدها، تولیدات، میزان 

چنین ضرورت دارد از افراط هم. وري مطلوب حاصل شودبهره ها و مشكالتکار، کیفیّت، سرمایه به کار رفته، سختی

 . کاري پرهیز شود، و براي استراحت، تفریحات سالم، عبادت و خود سازي، زمانی کافی و مناسب لحاظ شود

این . باشدهاي خودکامه میاساس نظامر هاي کشورهاي فقیر که فاقد توانمندي اقتصادي مطلوب هستند بشاخص

نظام . شود یمبرند، بنابراین امكانات و منابع آنان بدون استفاده و ضایع صنعتی به سر می –عف فنی کشورها در ض

فقدان برنامه ریزي و مدیریت مناسب در این کشورها . هاي علمی روز سازگاري نداردآموزش این جوامع با پیشرفت

 .آوردهاي فراوانی را به وجود میرنجاند و رشد جمعیت نامتناسب با امكانات، نابسامانیمردم را می

 .قرآن کریم، حدیث، کار، پیشرفت اقتصادي، توسعه :واژگان کلیدی

 .هاستادیار دانشگاه رازي کرمانشا .1

 .ثدانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم و قرآن و حدی .2

 

  :همقدّم

 :شودلحاظ لغوي این گونه معنی میباشد که در فرهنگ لغات از می «قَصَدَ»ي اقتصاد مصدر باب افتعال از ریشه
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 مخارج در: النَّفَقَة یف إقْتَصَدَ. است «فْرَطَأَ» ضد واژه این. کرد روى میانه کار آن در: األمر فی اقْتِصَاداًِ - قْتَصَدَا .1

 (.11۵مهیار، ) .شد استوار خود کار در: امْرِه یف قْتَصَدَا. کرد روى میانه زندگى

که ما بین اسراف و بخل است و یا مانند شجاعت که ما  «جود»مانند . اقتصاد؛ امور ما بین افراط و تفریط است .2

 وَ﴿ و یا( 13/لقمان) ﴾ مَشْیِكَ فِی اقْصِدْ وَ﴿: خوانیمبر این اساس است که در قرآن کریم می؛ و بین تهوّر و جبن است
 (.1/672ج راغب اصفهانی، ) (67/فرقان) ﴾قَواماً ذلِكَ بَیْنَ کانَ وَ یَقْتُرُوا لَمْ وَ یُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذینَ

 بَیْنَ تَوَسطَ: النَّفَقَةِ فِى قَصَدَ» رفته بكار معتدل و متوسّط و راست یبه معن قرآن در آن مشتقات و کلمه این .9

 (.6/3ج . ش 1971قرشی، ( )91/13ن لقما) ﴾صَوْتِكَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْیِكَ فِی اقْصِدْ وَ﴿ «التَّقْصیر وَ االسْرافِ

یعنی ( ]9۰/92ر فاط) ﴾مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ﴿: قوله؛ و در کار خود استقامت به خرج داد: هأَمرِ فی فالنٌ دَصَاقتَ .9

یعنی کسی که در انفاق اسراف نكرد و بخل  «یَعِیلُ ال وَ دٌصِقتَمُ الَعَ امَ» :الحدیث فی و [گروهی که میانه روي نمودند

 (.9/9۰9ج ابن منظور، ) .شودنورزید فقیر نمی

 :شودو امّا واژه اقتصاد اصطالحاً این گونه معنی می

هاي علوم اجتماعی است که در باب کیفیّت فعالیّت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط یكی از رشته .1

کند و وسایلی که باید در عمل با توجّه به ل و قوانینی که بر امور مذکور حكومت میمالی افراد جامعه با یكدیگر و اصو

-اتّخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقّی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تأمین گردد، بحث می و مكانمقتضیّات زمان 

 (.1/922ج معین، . )کند

ترین بازدهی در تولید، توزیع و ترین هزینه بیشها و ابزارهایی است که با صرف کمبهره گیري از روش .2

ي درآمدها را داري و تأمین و ادارهاز این رو در یونان باستان اقتصاد، وظیفه تبیین اصول خانه. آیدمصرف به دست می

 (.7کرمی و پورمند، . )بر عهده داشته است

اي را به نام وهی به نام مستكبرین دستهشود این است که همواره در جوامع گرچه از آیات قرآن فهمیده میآن

، و جهان خوار، توسعه یافتگانِ ثروتمندانیعنی مستكبرین همان . دهند یمو  داده یممستضعفین مورد اجحاف قرار 

 . ندیآ یمبه حساب  ها هنیافت شدگان و توسعه داشته  نگهمستضعفین همان عقب 

بَعْدَ إِذْ جاءَکُمْ بَلْ کُنْتُمْ   اسْتَكْبَرُوا لِلَّذینَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناکُمْ عَنِ الْهُدىقالَ الَّذینَ ﴿: فرمایدقرآن مجید می

أ سب) ﴾نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمُجْرِمینَ وَ قالَ الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذینَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ 

در حالی که با یكدیگر به  یمشاهده کناند اگر روزي که آن ستمكاران را در پیشگاه خدا باز داشته»( 99و  99/92

گردنكش خطاب کنند که اگر اغواي شما نبود ما البته به خدا  يرؤساخصومت و گفتگو برخاسته و ضعیفان تابع به 

از جانب خدا راه هدایت را به شما  آنكهمتكبر با پیروان ضعیف خویش گویند آیا با  يرؤساآوردیم و باز ایمان می
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شما را از هدایت منع کردیم؟ بلكه شما خود مردم بدکاري بودید، باز آنان که ضعیف و تابع ( به اجبار)نمودند باز ما 

اشت که به خداي یكتا کافر شویم و براي او بودند به رؤساي متكبّر جواب دهند که مكر و فریب روزگار ما را بر آن د

  .«...میدهشریك قرار 

توانند خود را از استثمار مستكبرین نجات دهند؛ داشته شدگان به خدا و برنامه الهی ایمان بیاورند میه اگر عقب نگ

یه مستكبرین پس ایدئولوژي مبتنی بر اسالم و جهان بینی اسالمی و توحید در ایجاد آگاهی و حرکت مستضعفین عل

شده و براي  یافتگی توسعهکه مكرهاي شبانه روزي مستكبرین باعث عدم  دیفرما یمادامه آیه شریفه . نقش به سزایی دارد

 . اید روابط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی مستكبرین از هم پاشیده شودب (شدن نگه داشتهعقب )رهایی از آن 

با در اختیار داشتن ایدئولوژي اسالمی، مردم پس از آگاهی نسبت به استثمار و استعمار درصدد سرنگونی آن 

 91برآمده و پس از پیروزي در جهت توسعه اقتصادي کوشش خواهند کرد تا جایی که قرآن کریم در سوره اعراف آیه 

أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی﴿: دیفرما یم

هاي خدا را که براي بندگان بگو اي پیامبر چه کسی زینت» (7/92ف أعرا) ﴾الْقِیامَةِ کَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

ها در دنیا براي اهل ایمان است و حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده؟ بگو این نعمت خود آفریده

-ها در آخرت براي آنان خواهد بود ما آیات خود را براي اهل دانش چنین روشن بیان میها و نیكوتر از اینخالص این

 .«.کنیم

قدرت ( زینت باطنی و درونی)و اقتصادي را به کمك علم بر طبق این آیه جامعه بعد از این که استقالل سیاسی 

را  یافتگین توسعهدایره  آنگاهبه دست آورد ( زینت خارجی و برونی)و ثروت ( زینت بدنی و جسمی چون نیرومندي)

 . کندشكسته و به توسعه و رشد اقتصادي و سپس رفاه توأم با عدالت اقتصادي و اجتماعی دست پیدا می

جا که رشد یك کشور بستگی به میزان تولید آن کشور دارد و تولیدات یك کشور با استفاده از عوامل تولید از آن

اگر عدالت با رشد ناسازگار باشد آیا اسالم عدالت را ؛ لذا شود یمحاصل ( طبیعت، کار، سرمایه، مدیریت و تكنولوژي)

رشد اقتصادي با ماهیت به این نكته دست یافت که  توان یمد کند؟ با استفاده از عوامل تولیبرگزیده و رشد را فدا می

ها اصالً توزیع ناعادالنه درآمد را به همراه عدالت اجتماعی و برابري در تضاد است و کالً استفاده از بعضی استراتژي

 .دارد

در کتاب  «فریدمنمیلتون »گوید اولویت با عدالت اجتماعی است و اقتصاددان معروف صادقانه می «جان رالز»

 . گوید که اولویت با رشد و کارایی استپوشی میبدون پرده «داري و آزاديسرمایه»مشهور خود 
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، امر به کوشش، کار و کسبِ تجارت و از سویی دیگر با ترغیب به 1ولی اسالم از یك سو با نهی از رهبانیت

و هم تحقّق عدالت و  فراهم آوردهماعی را مصرف روزي حالل و انفاق هم موجبات رشد اقتصادي و پیشرفت اجت

پروري و کم کاري و تن صورت گرفتههاي زیادي در اسالم براي کار و کوشش، تشویق. گیري کرده استبرابري را پی

قُلْ هَلْ ﴿: چنین اسالم در زمینه فراگیري علم، مهارت و تخصص سفارشات زیادي نموده استرد شده است و هم

دانند با کسانی که آیا کسانی که می: بگو»( 93/3ر زم) ﴾یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ یَسْتَوِي الَّذینَ

  .«.شونددانند برابرند؟ به راستی که خردمندان متذکّر مینمی

 : فرمایدمی( ع)ق امام صاددر رابطه با تجارت هم اسالم مشوّق مسلمانان بوده است تا جایی که 

 (.۰/193ج کلینی، ) «شودترک بازرگانی مایه نقض عقل می» :«تَرکُ التّجَارَةِ یَنقُضُ العَقل»

تنگدستی »« الفَقرُ مَوتُ األکبَر»: فرمایدمی( ع) یدر مورد فقر هم اسالم اقدام به نكوهش آن کرده است امام عل

در گور خفتن بهتر از با »( 3/2۵ج محدّث نوري، )« القَبرُ خَیرٌ مِنَ الفَقرِ»و ( 63/96ج مجلسی، ) «مرگ است نیتر بزرگ

 .«بردن است به سرفقر 

در باب . پس انسان مسلمان باید تالش کند تا فقر را از خود دور نماید و با کسب ثروت، با عزّت زندگی کند

ف أعرا) ﴾ لُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفینکُ. ..﴿: فرمایدتشویق به کاهش مصرف شخصی قرآن کریم می

 .«.داردبخورید و بیاشامید و اسراف نكنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی»( 7/91

قطعاً اسراف »( 17/69ج حرّ عاملی، )« إِنَّ السرفَ یُورِثُ الفَقرَ وَ إنَّ القَصدَ یُورِثُ الغِنَی»: دیفرما یم( ع)امام صادق 

یعنی مسلمان در عین حال که پرکار و ثروتمند است و مجهز به  «.شودنیازي میجویی موجب بیموجب فقر و صرفه

کوشد تا کمتر دیگران مصرف کند؛ در نتیجه پس انداز بیشتري دارد و می. کند ینمباشد؛ اسراف فن، دانش و مهارت می

پس یك مسلمان اوالً فردي است سخت کوش، پر درآمد و . در عین حال مالك پس انداز و دارایی خویش است

ثروتمند که این مهم تعیین کننده تحقق کارایی و رشد و توسعه اقتصادي جامعه است و ثانیاً فردي است کم مصرف، 

پس . است( نسبی)نیكوکار و داراي پس انداز فراوان که این امر تعیین کننده تحقّق برابري و عدالت اجتماعی 

جوامع اسالمی معلول اصول اسالم نیست بلكه معلول ضعف دولت، افراد و ملت نسبت به  یماندگ عقبو  یافتگین توسعه

اسالم به ذات . جاري است يها استیساحكام و قوانین و اجتماعی اسالم و ناتوانی در پیاده کردن  –احكام اقتصادي 

 .تکه هست از مسلمانی ماس یبیعندارد ضعفی خـود 

در این حالت جامعه . تواند در مكاتب حالل سرمایه گذاري نمایدلذا با این پس انداز فراوان یك فرد مسلمان می

هاي منفی و احتكار و درماندگی محرومین و پرداخت با کمبود تولیدات مواجه نگشته و دچار تراز. شود ینمدچار تورم 

                                                 

 (19/1۰۰محدّث نوري، ج) "ال رُهبَانِیَةَ فِی اإلسالمِ" - 1
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زندگی نخواهد شد در نتیجه کارایی تا حد مطلوب ایجاد شده و مساوات فراوانی کاالها و  يها نهیهزمستمندان از همین 

 . شود یمپرداخت از محل منابع عمومی و انفال حاصل 

  :قی تحقیسابقه

و حدیث، انسان و جامعه مطلوبِ توسعه یافته از دیدگاه اسالم، مفهوم  گرچه قبالً مقاالتی همچون توسعه در قرآن

توسعه از دیدگاه قرآن و حدیث، بررسی روابط دین و توسعه اقتصادي، رویكرد اسالمی توسعه اقتصادي و کتبی نظیر 

ها به کدام از آنکار و حقوق کارگر، جامعه شناسی کار و شغل، پژوهش در نظریه ارزش کار نوشته شده است؛ امّا هیچ 

 . اندبررسی موضوع نقش کار در پیشرفت اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث نپرداخته

  :عاهمیّت موضو

هاي اقتصادي هر جامعه دارد و در سایه کار و تالش بدیهی است که عامل کار، نقش بسیار مهمّی در حرکت چرخ

که فرهنگ کار وجود نداشته  يا جامعهدر . امكانات موجود را در جهت رشد و توسعه به کار گرفت توان یماست که 

گریز از دنیا و پرداختن به عبادت، از تن دادن به کار بپرهیزند،  ي بهانهباشد و مردم به دلیل تنبلی و تن پروري یا به 

به  تواند یمبنابراین وجود فرهنگ کار هم . وده استدر زندگی، انتظاري عبث و بیه ي توسعهانتظار رفاه و آسایش و 

از این رو، جهت درک بهتر . عاملی در جهت استمرار توسعه تلقی گردد تواند یمعنوان پیشتاز توسعه مطرح باشد و هم 

 . دیدگاه اسالم در این باره خوب است مروري اجمالی بر عنصر کار و اهمیت آن در فرهنگ اسالمی داشته باشیم

  :رف کاتعری

از نظر لغوي کار به معناي فعل و عمل و کردار انسان است و در اصطالح، کار فعالیتی است نسبتاً دائمی که به 

 . ردیگ یمو به آن دستمزدي تعلّق  انجامد یمتولید کاال یا خدمات 

به عقیده بعضی از صاحب نظران، در تعریف کار به نوع خاصی از آن توجّه نشده است؛ بلكه کار را در مفهوم عام 

مردم سرچشمه : گویدپولكس فن می اند کردهسرچشمه انباشت ثروت و سرمایه و نهایتاً رشد و شكوفایی جوامع تلقی 

  (.22رونالد، ص ) شود یمناشی  ها آنمنقول بوده و افزایش ثروت از کار و زحمت  يها ثروت

ي ، ابزار و ماشین براي استفادهانسان با استفاده از مغز، دسته به طور کلّی کار عبارت است از مجموعه عملیاتی ک

  (.3توسّلی، . )دهدو او را تغییر می گذارد یمو این اعمال نیز متقابالً بر انسان اثر  دهد یمعملی از ماده روي آن انجام 

 : بر اساس تعریف مذکور کار داراي سه خصوصیت است

 .کار مبتنی بر فعالیّت فكري و بدنی است. 1

 .گرددشود یا خدمتی عرضه میاز طریق کار، کاالیی تولید می. 2
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 . گردددر قبال انجام کار، دستمزدي پرداخت می. 9

کار عبارت است از . ا چنین بیان نمودتوان به صورت استنباطی کار رمی السالم هیعلي حضرت علی در اندیشه

 . زندگی در دنیاي مادي دورانآخرت در  ي توشهبراي آماده کردن زاد و  ها انسانتالش و کوشش 

، البالغه نهج)« فَعَلَیكُم بِالجدّ وَ االجتِهادِ، وَ التَأهُبِّ، وَ االستِعدَادِ، وَ التَّزَوُّدِ فِی مَنزِلِ الزَّادِ»: فرمایدمی( ع)حضرت علی 

 .«.ي آخرت در دوران زندگیبر شما باد به تالش و کوشش، آمادگی و آماده شدن در جمع آوري زاد و توشه»( 9۰2

کار، . یكی از حقوق اولیه مردم در جامعه این است که همه حق دارند، شاغل باشند( ع) یاز دیدگاه امام عل

 . دیخواهد د؛ و هر کس اعم از مرد و زن پاداش کار خود را کوچكی و بزرگی ندارد؛ مگر با توجّه به کیفیّت آن

 :«کار»نسبت به ( ع)ن مقایسه دیدگاه جوامع باستانی با نگرش پیامبران و اماما

در برخی . یكی از معیارهاي مهم براي پیشرفت و سعادت جوامع توجّه به شكل، نوع و کیفیّت کار و فعالیّت است

کارهاي یدي و فیزیكی فاقد ارزش بوده و معموالً  داشته استاز جوامع، بین اشكال کارِ یدي و فكري تمایزي وجود 

عنوان مثال در شهرهاي یونان باستان و در اروپاي قرون وسطی شده است؛ به این کارها به اقشار پایین جامعه واگذار می

؛ در حالی که در برخی از جوامع و ادیان الهی و آسمانی عموماً به داشته استچنین چیزي وجود  2و در جوامع کاستی

تاکید داشته و شده است پیامبران الهی خود بر کار و فعالیّت کار و فعالیت و به ویژه کارهاي فیزیكی توجّه فراوان می

 . پرداختندخود به آن می

ي خدیجه علیها السالم تجارت کرد و با مال و سرمایهپیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله قبل از بعثت شبانی می

به کارهاي چوپانی و بنایی ( السالم هیعل)کرد، حضرت ابراهیم نیز شبانی می( السالم هیعل)، حضرت موسی نمودند یم

  (.۰و  6قریشی، )نجار بوده است ( السالم هیعل)خیاط و حضرت نوح ( السالم هیعل)ت و حضرت ادریس اشتغال داش

نپرداخته زبانی  فیو تعرصرفاً به تمجید ( ص)ل در زمینه احترام و بزرگداشت کار و تالش مفید حضرت رسو

بوسد را که از کار ورم کرده و پینه بسته میاي که وي دستی خاصّی قائل بوده است؛ به گونه احترام، بلكه عمالً نیز است

  (.172جرداق، . )این دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند: فرمایدو می

در طول عمر خویش عالوه بر رسالت زمامداري و امامت به کارهاي زراعت و باغبانی  السالم هیعلحضرت علی 

در مورد اهمیت و ارزش کار و تالش . نمود یماقشار ضعیف جامعه  پرداخت و درآمد آن را صرف فقرا و یتیمان ومی

 : فرمایدمی

                                                 

 .برخورداري از بسیاري از مسائل مانند تحصیل را نداشتندهاي از طبقات پایین حقّ جوامعی که در آن انسان - 2
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کار : ندیگو یممردم به من . است تر محبوبهاي کوه، نزد من از منت دیگران کشیدن گران از قله يها سنگکشیدن 

  (.6قریشی، . )نزد مردم دراز کند سؤالتو عیب است و حال آن که عیب آن است که انسان دست  يبرا

کار از تقدّس و احترام خاصّی برخوردار است؛ از همین رو مقرّر داشت که برتري ( ع)در اندیشه و مرام امام علی 

اي و بعضی از مردم بر برخی دیگر صرفاً بر اساس کار و فعالیت باشد؛ نه حسب و نسب موروثی و امتیازات قبیله

  .«دهدپاداش هر کس در قبال کاري است که انجام می»: فرمودیاي؛ چنان که معشیره

کسی بود ن کرد؛ و دشمیاور کسی بود که کار می( ع) یفرمود که در اعتقاد مردم، علو در این باره چنان تأکید می

  (.29۰جرداق، . )پرداختکه به گدایی می

  :یکاری و سستبیا مقابله ب

. فرهنگ کار و کوشش در جامعه، براي انسان پرتالش شرافت و عزّت خاصّی قائل استمكتب اسالم ابتدا با تبلیغ 

از این رو، افراد جامعه را تشویق . رساندهدفی، این اصل را به سرانجام میسپس از طریق مبارزه با تنبلی، بی کاري و بی

آمد باشند، خود را نیز از شقاوت و نماید تا ضمن این که براي جامعه افرادي کاربه دوري از بی کاري و سستی می

 . کندتر میي عملی معصومین علیهم السالم این مهم را ملموسسیره. گمراهی نجات دهند

 :...إنَّهُ لمّا کَانَ یَفرُغُ مِنَ الجِهَادِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذَاکراً لِلّهِ جَلَّ جَاللُهُ»: آمده است السالم هیعلدر شرح حال امام علی 

-شدند و هنگامی که از این کارها فارغ میها مشغول میپس از فراغت از جنگ به تعلیم مردم و قضاوت میان آن ایشان

  (.1۵1ابن فهد حلّی، )« .گفتندي این احوال ذکر خداوند جلّ جالله میکردند و در همهشدند، در باغ خود کار می

-چنین میهم ؛(969تمیمی آمدي، ) «آفت کار، تن آسایی است»« آفَةُ العَمَلِ البِطالَةُ»: فرمایدمی السالم هیعلامام علی 

کسی که به راحت طلبی و بی کاري تن دهد، از رسیدن »« هَیهَاتَ مِن نَیلِ السَّعادَةِ السُّكونُ إلَی الهوینِ وَ البِطالَةِ»: فرماید

  (.926تمیمی آمدي، ) «.شود یمبه سعادت و خوشبختی دور 

همانا خداوند زیاد خوابیدن »« إنَّ اهلل عَزَّ و جَلَّ یَبغُضُ کَثرَةَ النّومِ وَ کَثرَةَ الفَراغِ»: فرمایدنیز می السالم هیعلامام صادق 

  (.۰/93ج کلینی، ) «.داردو زیادي فراغت را دشمن می

ضمن نقل حدیثی  «زراره»پسندند، به عنوان مثال نیز نمی کاري و سرگردانی را براي افراد ناتوان جامعهایشان بی

 : گویدمی

اعمَل وَ : إنِّی ال أُحسِنُ أن أَعمَلَ عَمَالً بِیَدِي وَ ال أُحسِن أَن أتجرَ وَ أنَا محارفُ مُحتَاجٌ، فَقَالَ: إنَّ رَجُالً أتَاهُ فَقَال»

کنم کار با دستمتوانم من نمی: آمد و گفت السالم هیعلحضور امام صادق مردي به : احمِل عَلَی رَأسِكَ وَ استَغنِ عَنِ النَّاسِ

کارکن و با سر خود بار را حمل نما و از مردم بی : حضرت فرمود. اي ندارم که تجارت کنم و نیازمند هستمو سرمایه

  (.۰/76ج کلینی، )« نیاز باش
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او مشغول : گویندپرسد، میمسلم را می عمر بناحوال  السالم هیعلشود که امام صادق چنین در روایتی نقل میهم

وَیحَهُ أ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ »: ناراحت شدند و فرمودند السالم هیعلامام . عبادت شده و کار و زندگی را رها کرده است

« شود؟عایش مستجاب نمیداند که هر کس کسب رزق و روزي را ترک کند دواي بر او، آیا نمی: الطَّلَبِ الیُستَجَابُ لَهُ

  (.17/27ج ، یحر عامل)

  :تانجام کارها بر اساس اولوی

 شده استاي ها و عمر، از جمله اموري است که در اسالم به آن عنایت ویژهي انسان از فرصتي بهینهاستفاده

انسان در این دنیا فرصت و عمر اندکی در اختیار دارد، بنابراین اگر این عمر ارزشمند را صرف پرداختن به کارهاي 

 . اهمیّت کند، موجبات خسران و شقاوت خود را فراهم خواهد کردکوچك و بی

کَفَی بِالرَّجُلِ غَفلَةً أن یُضَیِّعَ عُمرَهُ »: فرمایندکنند و میدر روایتی به این مهم اشاره می السالم هیعلعلی  مؤمنانامیر 

 «دهد، ضایع کندکه عمر خود را در چیزي که او را نجات نمی است یکافبراي غفلت انسان همین »« فِی مَا ال یُنجِیهِ

د جواب گوي تواناز طرفی، انسان داراي امیال و آرزوهاي فراوانی است که این عمر کوتاه نمی( 16۵تمیمی آمدي، )

در این صورت انسان باید با برنامه ریزي و اولویت بندي در کارهایش، به امور مهم و . ها باشدي این خواستههمه

 . تر بپردازدحیاتی

هر کس به کار غیر مهم »« مَن اشتَغَلَ بِغَیرِ المُهِمِّ ضَیَّعَ األَهَمَّ»: فرماینددر این خصوص می السالم هیعلامام علی 

  (.977تمیمی آمدي، ) «کندتر را ضایع میل شود، کار مهممشغو

ها و آرزوهاي فراوانی مانند سعادتمندي، رفاه، آسایش، ثروت، امنیت، داشتن شغل، منزلت امروزه انسان با خواسته

صورت ها به ي آنهاي بسیاري از مردم است که همهاجتماعی مناسب و بسیاري موارد دیگر مواجه است که خواسته

رسد محقّق شدن تمامی این آرزوها با وجود این با این حال به نظر می. فردي و اجتماعی به دنبال رسیدن به آن هستند

 .عمر اندک و گذر شتابان زمان امكان ندارد

 دگذري عـمر عجب میکاین غافله         نبر لب جوي نشین و گذر عمر ببی

در غیر این . ها را هموار کردتر، راه دست یافتن به آنت بخشیدن به کارهاي مهمریزي و اولویّتوان با برنامهامّا می 

در این  السالم هیعلامام علی . ها تنها به صورت آرزو باقی خواهند ماندصورت با پرداختن به امور کم اهمیت، آن خواسته

هایش به جایی ها و چارهی که به کارهاي مختلف بپردازد، نقشهکس»« مَن أَومَأَ إلَی مُتَفَاوتٍ خَذَلَتهُ الحِیَلُ»: فرمایندباره می

  (.9۵9دشتی، ) «رسدنمی

بنابراین تنها هنگامی که اولویت بندي در کارها بین تك تك افراد جامعه نهادینه شود، موجبات پیشرفت در سطح 

 . جامعه فراهم خواهد شد
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  :ینقش کار در عمران و آبادان

آبادانی، تمدّن و پیشرفتی که عدالت همه سویه را به دنبال دارد، نیازمند کار و تالش همه شكّی نیست که عمران و 

ها داراي نیروي توانا و کند که انسانبه نقش کار در عمران و آبادانی اشاره می 9هاست، خداوند در آیات بسیاريانسان

 . زمین را آباد نمایند توانند یمکارآمدي هستند که بدان 

عمران و آبادانی، که به عنوان هدف آفرینش انسان و وظیفه و مسئولیت همگانی بشر تعریف شده است، با  بنابراین

الهی را به شكلی در خود  ياسماهمه  آنكهها به سبب انسان. ها وجود داردآید که در انساننیروي کاري به دست می

کارهاي شگفتی را انجام دهند و تغییرات بسیار مطلوبی  توانند در مقام خدایی و مظهریت وي درآیند و، میسرشته دارند

 . آورنددر جهان و زمین پدید آورند که زمینه رشد و بالندگی خود و دیگر موجودات را فراهم می

توانند به سادگی از همه موجودات دیگر الهی را در خود متجلّی نمایند، می ياسماها اگر بتوانند همه البته انسان

هاي شگفت براي آبادانی و عمارت زمین و ساخت سازه انیاز جنتوانند ف بهره گیرند، چنان که حتی میبراي این هد

 . 9از جنیان براي این امور بهره گرفته است( ع)بهره گیرند، چنان که حضرت سلیمان 

ت وجود دارد که باشد، این استعداد و قدرها به سبب این که همه موجودات مسخّر ایشان میبه هر حال، در انسان

 . و عمارت زمین به کار گیرند یبتوانند همه موجودات دیگر هستی را براي آبادان

هاي نو شونده و تازه براي عمارت و آبادانی زمین امري است که تنها با کار و تالش آدمی بهره گیري از انرژي

به مقاصد بلند و عالی دست یابند و پیشرفت و  توانند یمبا همت بلند و کار خویش  ها انسانبنابراین . امكان پذیر است

 . عدالت را بهره همگان گردانند

  :یدیدگاه کلّی اسالم در مورد توسعه اقتصاد

ها توان نظر اسالم را اجماالً در مورد توسعه اقتصادي از آنموارد متعدّدي از آیات قرآن کریم وجود دارد که می

 : شوداز آن اشاره میهایی استنباط نمود که ذیالً به نمونه

اگر مردم شهرها » (7/36ف أعرا) ﴾آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى﴿ .1

  .«کردیمنازل می ها آن يبرانمودند برکات آسمان و زمین را آورند و پرهیزگاري میایمان می

                                                 

 (23و12/غافر)و ( 23تا3/حجر)، (11/116هود)، (79و7/97أعراف: )از جمله آیات - 9

 ( 79تا۰9/ص)و ( 91و21/سباء)، (23و13/ انبیاء)  - 9
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اي یعنی هر جامعه. ي علّت و معلول بین ایمان و تقوي و نزول برکات برقرار کرده استآیه خداوند رابطهدر این 

 . کند که از خزائن الهی در زمین و آسمان بهره برداري کندبا تكیه بر ایمان و تقوي این شایستگی را پیدا می

رسد اي از رشد و تكامّل میو تقوي تدریجاً به درجه ي ایمان به خداي مؤمن و متّقی در سایهبه این معنا که جامعه

هاي خود به خزائن موجود در آسمان دسترسی تواند با تكیه بر ابزار الزم مادّي و غیر مادّي و متناسب با تواناییکه می

طبق این آیه ؛ لذا از نعمات الهی یعنی رفاه و آسایش که ثمره توسعه اقتصادي است يمند بهرهروشن است که . پیدا کند

اگرچه برکات در آیه . توسعه اقتصادي امري مطلوب خداوند است که آن را پاداش اهل ایمان در این دنیا قرار داده است

 .شودها هم میممكن است منحصر به برکات مادي نباشد ولی قدر مسلم شامل آن

اگر جن و » (16/جن) ﴾الطَّریقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاًوَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى ﴿: فرمایدي دیگري میخداوند در آیه .2

تواند میر و این ام «نوشاندها میانس بر دین اسالم پایدار بمانند و استقامت به خرج دهند خداوند آب بسیاري به آن

کند چون این احتمال را تایید می «را اه آنتا در آن آزمایش کنیم »  ﴾یهِلِنَفْتِنَهُمْ فِ﴿کنایه از توسعه در رزق باشد جمله بعد 

 . کندخداوند غالباً با توسعه در رزق بندگان را امتحان می

چه را که در زمین است اوست خدایی که همه آن» (2/23ه بقر) ﴾هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴿ .9

: يبودن زمین و آسمان و دیگر موجودات دارد مانند آیه مبارکهچنین همه آیاتی که داللت بر مسخّر هم «براي شما آفرید

هاست چه را که در زمین و آسمانخداوند همه آن»( 19/جاثیه) ﴾وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴿

شود؛ زیرا هدف از خلقت همه عالم از این آیات به خوبی مطلوب بودن توسعه از نظر اسالم فهمیده می «مسخّر شما کرد

 . کندداند و به این وسیله، آدمی را تشویق به بهره برداري از طبیعت و تسلّط بر آن میطبیعت را خدمت به انسان می

  :یآیات دالّ بر لزوم شكر نعمت اله .9

هاي دنیا، از نعمت هااین است که هدف از تنعم و برخورداري انسان شود یمچه از مجموع آیات قرآن استفاده آن

وَ هُوَ الَّذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا ﴿ :توان به آیاتبراي مثال می. آیدیك امر معنوي است که در سایه شكر کردن به دست می

 (19/نحل) ﴾بْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَمِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فیهِ وَ لِتَ

بَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَ﴿

  (.96/حج) ﴾کَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ

هاي خدادادي اعم از مادّي و معنوي به روشن است که شكر حقیقی وقتی تحقّق خواهد یافت که آدمی از نعمت

ق به بهترین صورت استفاده کند، بنابراین، مطلوب بودن شكرگزاري بندگان از طرف خداوند متعال به معناي تشوی

زیرا اگر کسی . تواند عاملی مهم در تحقّق توسعه اقتصادي تلقّی شوداز نعمات الهی است و خود همین امر می يمند بهره

 . ها به شكل گیري فرایند توسعه کمك نمایدکند تا هر چه بیشتر از نعمتروحیه شكرگزاري را دارا باشد تالش می
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  :ینتیجه گیر

توان نتیجه گرفت که فرهنگ حاکم بر جامعه اسالمی باید فرهنگ کار و تالش باشد و از مجموع تعالیم اسالم می

وجود . شودطلب رزق و روزي و انجام کار مفید اقتصادي، مطلوبِ اسالم و موجب عزّت و سربلندي جامعه اسالمی می

چه از آن. داشته باشدتوسعه تواند نقش بسیار موثري در زنده و پویا بودن جامعه و حرکت به سوي اي میچنین روحیه

توان استنباط کرد این است که اسالم اواّلً با توسعه اقتصادي موافق است و تحصیل آن را براي مجموع این مباحث می

در جامعه اسالمی را دارا  یافتگی توسعهداند و ثانیاً دین اسالم عناصر الزم براي ایجاد جامعه اسالمی یك ضرورت می

 . باشدمی

 

 :مآخذمنابع و 

 .مقرآن کری .1

 .البالغه نهج .2

 . عده الداعی و نجاح الساعی، بنیاد معارف اسالمی، قم( ش. ـ، ه1939)ابن فهد حلّی، احمد بن محمد  .9

 .9چ ، دار صادر، بیروت،  العرب لسان( ق .ـه 1919)  مكرم بن دمحمّ ،منظور ابن .9

غررالحكم و دررالحكم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ( ش .هـ 1966)تمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد  .۰

 . قم

 . جامعه شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول ،(ش. ـ، ه197۰) غالم عباستوسلی،  .6

سید هادي  ي ترجمه، 1صداي عدالت انسانی، ج « السالم هیعل»امام علی  ،(ش .هـ 1976)جرداق، جر  .7

 . ، قم، چاپ سومنشر خرمخسروشاهی، 

 . ، قم(علیهم السالم)آل البیت  ي موسسه، عهیالش وسائل ،(ق 1912)حرّ عاملی، محمد حسن  .3

 عدنان صفوان: تحقیق) القرآن غریب فی المفردات( ق .ـه 1912)د محمّ بن حسین ،اصفهانى راغب      .3

 .1چ ،  بیروتو  دمشق، الشامیة الدارو  ارالعلمد  (يداوود

 . نهج الفصاحه، انتشارات نسیم حیات، قم، چاپ اول ،(ش .، هـ1932)دشتی، محمد  .1۵

 .6چ ، دار الكتب اإلسالمیّة، تهران،  قرآن قاموس (ش .ـه 1971) اکبر على دسیّ ،قرشى .11



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

49 

 

ي ادیب الري و محصل یزدي، دارالكتب کار و حقوق کارگر، ترجمه ،(ش .هـ 1966)قریشی، شریف،  .12

 . االسالمیه، تهران

چ مبانی فقهی اقتصاد اسالمی، انتشارات سمت، تهران، ( ش .ـه 1936)د مهدي و محمّد پورمند کرمی، محمّ .19

3. 

 . اي، انتشارات اسوه، قماصول کافی، شرح محمّد باقر کوه کمره ،(ش .ـه 197۰)کلینی، محمد بن یعقوب  .19

ــ .1۰  .1چ ارالكتب اإلسالمیّة، تهران، د لكافی،ا (ش .ـه 196۰)، ــ

 .1ج ؤسسه الوفا، بیروت، م حار األنوار،ب (ق .ـه 19۵9)باقر مجلسی، محمّد  .16

 .1چ  .قم( ع)ت ستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیم (ق .ـه 19۵3)محدّث نوري، حسین  .17

 .3چ فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ( ش .ـه 1971)معین، محمّد  .13

 چ؟فرهنگ ابجدي عربی فارسی، بی جا، ( بدون تاریخ)مهیار، رضا  .13

 سوداگر، انتشارات پازند، تهران،. ي مپژوهش در نظریه ارزش کار، ترجمه ،(ش .، هـ19۰3)میك، رونالد،  .2۵

 .1چ 
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 نقرآکار از دیدگاه ارزش و اهمیت 

 * اخوان ارمكی یعباسعل

 نفاطمه حمیدیا و

 :چكیده

خواهیم ا چند تن از متفكران ر يها دگاهیداژه کار را تعریف خواهیم کرد و ، وکوتاه يا مقدمهدر این مقاله بعد از 

 .تارزش کار خواهیم پرداخو پس به اهمیت س. دآور

که اخالق و -( ع)ائمه معصومین  و (ص)احادیث و روایات و سیره عملی پیامبر ر در متن اصلی مقاله ابتدا کار د

به طور مشروح ا قرآن رت کار در آیاع سپس موضو. بررسی خواهیم کرد-استرفتار و گفتارشان الگویی از اسالم واقعی 

 .کند یمپیامبران و مردان مصلح معرفی ه ه قرآن کار را سیر، کتوضیح خواهیم داد و به این نتیجه خواهیم رسید

یرا باعث رشد ت، زاس تر ارزشو با ر هم واالتا از دیدگاه قرآن، کار عبادت و اطاعتی است که از جهاد در راه خد

قرآن به آن ؛ لذا تاسر به یكدیگن همچنین کار عاملی براي افزایش معرفت و محبت اصیل انسا. شود یمشخصیت انسان 

 .بسیار سفارش کرده است

   .تحبم سالم،، اقرآن ،کار :یواژگان کلید

 .نایراو عضو پژوهشكده فرهنگ اسالم *

 

 :همقدم

و با کار انسانی در  شود یمز فعالیت طبیعت آغاز ، امعنایی که در نظر بگیریمبه طور کلی پدیده حیات بشري به هر 

، گردد یمو با اختالل ترکیب وجودي او که موجب خنثی شدن کار درباره او  کند یممجراي قوانین طبیعی ادامه پیدا 

 .بندد یمخت از سطح طبیعت بر ر

این جریان عمومی پدیده حیات آدمی از بدو حرکت او در روي زمین، چه در حال انفرادي و چه در قلمرو 

 .که خداوند آن را وضع و تثبیت نموده است شود یماجتماعی، از آن قانون پایدار ناشی 
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، فهمد یم ها جنگلو در  ها یخشك ،و ضرورت تالش را در دریاها کند یمبه یقین انسانی که معناي حیات را درک 

و تألیفات باستانی همه و همه شاهد گویاي درک  ها بهیدر کتآثار تجسم یافته از کار بشري . شناسد یمهمیت کار راهم ا

 .اهمیت کار براي حیات بشري است

 .، که کار در متن زندگی آن نبوده باشدشود ینمدوران تاریخ یافت  نیتر میدر قدهیچ جامعه بشري حتی 

این  امروزهاما  (13ص  9ج  ،19۰3جعفري، ) ،داراي ارزشی واالست نفسه یفبا آنكه کار و کوشش ذاتاً و  

کاري  میخواه یم ها آنو یا هنگامی که از  «.ار براي تراکتور استک» :ندیگو یمکه  میشنو یمرا از برخی جوانان  ها عبارت

، خواهند یمو حتی زمانی که برخی افراد  «.دیآ یبرنماز ما  ها یحمالین ا»: ندیگو یمانجام بدهند و مسئولیتی بپذیرند 

ت عبار نیدر ااگر چه  «.ار که ننگ و عار نیستک» :ندیگو یمکنند،  حتیرا نص و آنانجوانان را به کار و کوشش تشویق 

 .اما در حقیقت کوبیدن و حقیر شمردن کار است. رسد یمتعریف و تمجید از کار به نظر 

 هستند کهو بر این عقیده  اند ستودهر آن را بسیا یه گروهک که دیدگاهی متفاوتی درباره کار وجود دارد؛ از آنجا

نكوهش  کار رات و گروهی دیگر مانند مسیحی« .به طور یقین مورد رحمت الهی واقع شده است کند دایپسی که کار ک»

 ها سؤالین ا ذا؛ل (91ص  ،193۰، کیت گرینیت پروفسور. )نددان یمبه عنوان گناه اولیه، بر بشر تحمیل شده ا کرده و آن ر

 :شود یممطرح 

 قرآن به عنوان الگوي و راهنماي مسلمانان درباره کار چه دیدگاهی دارد؟ -1

 ؟پردازد یم یامور آخرتتوجهی ندارد و فقط به  و کوششآیا قرآن به کار  -2

 ها سؤالعی خواهیم کرد با بررسی آیات قرآن به این ، سانجام گرفته است يا کتابخانهکه به روش ه در این مقال

 .مپاسخ دهی

هدف از این تحقیق شناساندن چهره واقعی کار و کوشش از دیدگاه قرآن براي راهنمایی و هدایت جوانان و 

 .پذیري آنان است تیمسئول

 :رتعریف کا

فعالیتی است نسبتاً دائمی که به تولید کاال از نظر لغوي کار به معناي فعل و عملكرد انسان است و در اصطالح، کار 

 .ردیگ یمو به آن دستمزدي تعلق  انجامد یمیا خدماتی 

 به عقیده برخی از صاحب نظران در تعریف کار به نوع خاصی از کار توجه نشده است، بلكه کار را در مفهوم عام،

 :دیگو یم (Pollex Fen)پولكس فن . اند کردهرچشمه انباشتن ثروت و سرمایه و نهایتاً رشد و شكوفایی جوامع تلقی س
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ص  ،19۰3یك، رونالد، م) «.شود یمناشی  ها آنمنقول بوده و افزایش ثروت از کار و زحمت  يها ثروتردم سرچشمه م»

22.) 

که انسان از نیروي مادي و  يا استفادهکار عبارت است از  «نلسک»لیبرال از جمله  اقتصادداناناز دیدگاه برخی از 

 (.3ص  ،197۰ ،وسلیت). دهد یممعنوي خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات انجام 

ولی . ابدی یمکار فعالیتی است که باعث ایجاد تغییراتی در طبیعت شده و اغلب در شرایط اجتماعی تحقق  ،ظاهراً

و  ابدی یم، به شرایط اجتماعی خاصی که تحت آن شرایط کار تحقق گردد یمتعیین این که دقیقاً کار به چه چیزي اطالق 

 .هستند، بستگی داردر توسط افرادي که درگی ها تیفعالاز آن، به چگونگی تعبیر و تفسیر این شرایط و  تر مهم

به اندازه تعریفی که شخص  ،بسیار دشوار است و هر کس از کاربررسی و تحقیق پیرامون معنا و مفهوم کار 

 (.1۰ص  ،193۰ ،رفسور کیت گرینتپ). ، معتبر و نافذ استکند یمدیگري از آن ارائه 

 توان ینمهیچ چیز عینی یا دائمی را . فیزیكی و خصوصیاتش یك ساختار اجتماعی است يها جنبهکار با توجه به 

پروفسور کیت . )شود یماز فعالیت اجتماعی که نشانگر نهادي اجتماعی است، به عنوان کار تلقی  ییها جنبه. کار نامید

 (.27ص  ،193۰ ،گرینت

، براي ها نیماش، ابزار و ها دست، مجموعه عملیاتی که انسان با استفاده از مغز :ار عبارت است از، کیطور کلبه 

 ،197۰وسلی، ت). دهد یمو او را تغییر  گذارد یمو این اعمال نیز متقابالً بر انسان اثر  دهد یماستفاده عملی از ماده انجام 

 (.1۵ص 

  :بر اساس تعریف باال کار داراي سه ویژگی است

 .کار مبتنی بر فعالیت فكري و بدنی است -1

 .گردد مییا خدماتی عرضه  شود میاز طریق کار، کاالیی تولید  -2

 .گردد میدر قبال انجام کار، دستمزدي پرداخت  -9

 :کار ارزش و اهمیت

در برخى . کار و فعالیت است تیفیک وتوجه به شكل، نوع جامعه یكى از معیارهاى مهم براى پیشرفت و سعادت 

یدى و فیزیكى را فاقد ارزش دانسته  يکارها و اند داده قرارمایزاتى ت ى،فكراز جوامع بین اشكال کار یدى و

شهرهاى یونان باستان و در در ،براى مثال. اند کردهرا به اقشار پایین جامعه واگذار  کارها وها  معموالً این فعالیتو

ه ویژه کارهاى ب ،ار و فعالیتکهادیان الهى عموماً ب ماا .استوجود داشته  يا شهیاند نچنی اروپاى قرون وسطى

.پرداختند یمکار و فعالیت  به خودالهى  امبرانیپ وه است داشت صتوجهی خافیزیكى 
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حضرت . نمود تجارت مى( ع) هخدیج  با مال و سرمایهوکرد  بل از بعثت گوسفندچرانى مىق (ص)پیامبر اکرم 

 ،القریشیشریف ). تاشدبه کارهاى چوپانى و بنّایى اشتغال (ع)ضرت ابراهیم ح .چراند یم گوسفندنیز (ع)موسى 

 (.۰ ص ،1966

نپرداخته  از آنفقط به تمجید و تعریف  (ص)م اکر رسولحضرت  و کوششاحترام و بزرگداشت کار   در زمینه

ین دستى است که خدا و پیامبرش ا» :و فرمودند دندیبوسورم کرده و پینه بسته بود ن از کار کرد بلكه دستى را که. است

 (.172ص  ،1976جرداق،. )«.دارند آن را دوست

 ،از غذایی که با دسترنج خود انسان حاصل شده باشد را گواراتریچ غذایی ه (ص)همچنین آن حضرت 

و شتري  پرداختند یمبه کار مزرعه و کشاورزي  شخصاًم ه (ع)ضرت علی ح (179ص  ،1976، جرداق). دانستند ینم

. کاشتند یمو در زمین  بردند یمو بارهاي هسته خرما را به صحرا  فروختند یمو  بردند یمآبكش داشتند که با آن آب 

 (.۰۰ص  ،1939، برقعی قمی)

امامت به کارهاى زراعت و باغبانى  در طول عمر خویش عالوه بر رسالت زمامدارى و _السالم علیه _حضرت على

در مورد اهمیت و ارزش کار و . نمودند اقشار کم در آمد جامعه مى پرداختند و درآمد آن را صرف فقرا و یتیمان و مى

مردم به من . تر است محبوب هاى کوه، نزد من از منّت دیگران کشیدن هاى گران از قله شیدن سنگک: گفتند یمتالش 

یف شر). دنزد مردم دراز کن سؤالانسان دست  کار براى تو عیب است و حال آن که عیب آن است که: گویند مى

 (.6ص  ،1966، القریشی

. تاامیدي و حرمان همیشگی اس، نکاري یو حتی تقدسی جاودانه وجود دارد و در ب و شرفدر کار عزت 

ار ، کان استوارت میل و حتی مارکسج ابهاوس،ه وریس،، مارلیل، کنینظر راکسز ا (92ص  ،193۰، پروفسور کیت)

 (.3۰ص  ،193۰، پروفسور کیت). و مایه رشد شخصیت است هیپا ها انسانبراي همه 

 :(ع)و ائمه معصومین ( ص) اسالم امبریپکار از دیدگاه 

و ارزش حیاتی  تیو اهمو پدیده کار  دادند یمبه کار و کوشش بسیار اهمیت ( ع)و ائمه معصومین ( ص)پیامبر 

از دیدگاه پیامبر . اند کردهآن را در اشكال مختلف احادیث و روایات و اخالق و عمل در رفتار عینی خود به مردم توصیه 

 :کار به خاطر موارد ذیل بسیار با ارزش است( ع)و ائمه معصومین ( ص)

 .کار و کوشش از جهاد هم واالتر است -1

کسی که براي  (33، ص ۰ج  ،196۰ ،لینیک) «لعیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل لكادا»: فرمودند( ع)حضرت امام صادق 

لذي یطلب من فضل اهلل عزوجل ما ا»ا و ی کند یممانند کسی است که در راه خدا جهاد  د،معاش خانواده خود کار کن
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کسی که براي کفاف معاش  (33ص  ،۰ج  ،196۰ ،لینیک) «یكف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل اهلل

 . خدا است در راهاز پاداش مجاهد  تر بزرگ، داراي پاداشی دیجو یماز فضل الهی  اش خانواده

انجام  اش خانوادهو تالشی که مسلمان در راه اداره زندگی خود و  داند یماسالم کار را یك نوع جهاد در راه خدا 

 .است ها عبادتاز بهترین  ،دهد یم

 .استکار عبادت -2

تا مردم در میدان کار و  ه،کار را عبادت و اطاعت از خدا دانست ،مثالً. با بهترین صفات ستوده است را کاراسالم 

 ،سایل حر عاملیو)« هلب الحالل فریضه علی کل مسلم و مسلمط» :فرمودند( ص) رپیامب. تولید بر یكدیگر سبقت بگیرند

 .طلب روزي حالل بر هر مسلمانی واجب است (6ص  ،29ج  ،19۵3

از کار دنیا  (۰19ص  ،19۵9 ،رانیح) «هستعینوا ببعض الدنیا علی االخرا»: م فرمودنده (ع)حضرت امام صادق 

 .براي آخرت کمك بگیرید

رسول . گشتند، سعد معاذ انصاري به استقبال او رفت از غزوه تبوک بازمی( ص)هنگامی که پیامبر بزرگوار اسالم 

 ،بن اثیرا) «رلك ید ال تمسها النات» :دست او را که بر اثر کار زبر و خشن شده بود، بوسه زدند و فرمودند( ص)خدا 

 .رسد نمیاین دستی است که آتش جهنم به آن  (263ص  ،2ج  ،1913

شغلته دنیاه عن لناس فی دنیا عامالن، عامل عمل فی الدنیا للدنیا قد ا»: فرمودند ردر باره کا( ع)حضرت علی 

آخرته، یخشی علی من یخلفه الفقر و یا منه علی نفسه، فیفنی عمره فی منفعه غیره و عامل عمل فی الدنیا لما بعد فجاءه 

« الیسال اهلل حاجه فیمنعه عنداهللالحظین معا، و ملك الدارین جمعیا، فاصبح وجیها  الذي له من الدنیا بغیر عمل، فاحرز

و دنیا چنانش به خود  کند مییكی در دنیا براي دنیا کار : کنند میمردم در دنیا دو گونه کار  (399ص  ،1963، البالغه نهج)

خود از  کند میکه بازماندگانش گرفتار فقر شوند و حال آنكه گمان  ترسد میو  پردازد نمیکه به آخرتش  دارد میمشغول 

، سپس کند میو دیگري در دنیا براي آخرتش کار  کند میباه چنین کسی عمر خود را به سود دیگران ت. دنیا در امان است

و مالك دو  آورد میچنین کسی نصیب خود را از دنیا و آخرت فراهم . آید میبهره او از دنیا بی هیچ رنجی به دستش 

 .و نزد خداوند آبرومند است و هر حاجتی از او بخواهد برمی آورد شود میدنیا 

و  شود میتوسط دیگري تأمین  اش زندگیحسابرسی در روز قیامت، شخصی است که از  ها انسان ترین سختلذا، 

 (.6۵ص  ،1ج ,1912ورام بن ابی فراس، . )کار است یاو ب

 .کار باعث رشد شخصیت انسان است-9

رباره ابن عباس نقل کرده د .شود میکار باعث رشد شخصیت انسان ( ع)و ائمه معصومین ( ص)از دیدگاه پیامبر 

آیا او اهل کار است؟ اگر جواب  پرسید میکه قواي بدنی او سالم بود،  نگریست میبه کسی ( ص)هرگاه پیامبر : است

آن بزرگوار شخص داراي حرفه را  (6ص  ،22 ج، 1933مجلسی، ) «.ز نظرم افتادا»: فرمودند مین حضرت آ منفی بود،

 (.19ص  ،12ج  ،19۵3عاملی،  رح) «فالمؤمن المحترن اهلل یحب ا» .ددوست داشتن
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یرا عدالت واقعی را پی ریزي کرده و خوبی را ز ،استشعار اسالم و یگانه هدف آن  ،کار پسندیده و عمل صالح

( ع)لذا؛ حضرت علی . (19ص  ،19۰2رف قرشی، ش). سازد میمردم منتشر  میان درگسترش داده و محبت و دوستی را 

کسی که در کار کوتاهی کند، به غم و اندوه دچار  (۰9، ص 1963، البالغه نهج)« ن قصر فی العمل ابتلی بالهمم»: فرمودند

 .شود

موضوعی که با کار و فعالیت انسانی ارتباط مستقیم و منطقی و قطعی دارد، حیات خود  ترین اساسی به طور کلی،

: گفت توان میبه طوري که . حیات انسان است هاي پدیده ترین  عظیمو  ترین اساسیکار یكی از  ؛یعنی. انسان است

جعفري، ) «.کار و کوشش در آن موجب رشد شخصیت انسانی فراهم گردد احیات آن است که ب ترین ارزندههترین و ب»

 (.27ص  ،9، ج 19۰3

 .کار پیشه انبیاست-9

کار همین بس که هیچ پیغمبري  ارزشسیره پیامبران خدا و مردان مصلح دنیا کار بوده است و براي شرافت و 

وحی فرستاد که اي داوود تو ( ع) دداوند به حضرت داووخ .بوده است کش زحمتمگر اینكه کارگر و  ،برانگیخته نشد

از ( ع)حضرت داوود . کنی میارتزاق  المال بیتو از  کنی نمیهستی، ولی چه حیف که با دست خود کار  اي شایستهبنده 

از آن به بعد او هر روز زره اي . آنگاه خداوند آهن را در دست او نرم ساخت. ز گریه کردشنیدن این وحی چهل رو

 (.6ص  ،9فیض، ج  محسن مال. )کرد میو نیاز زندگی خود را از این طریق رفع  ساخت می

 مخارج و فروخت میبازار  در و پرداخت میالباً به بافتن زنبیل غ حضرت سلیمان هم با آن همه حشمت و جالل،

 (.2۵7ص  ،2، ج 1939 ی،محالت یرسول. )کرد میاز این راه تأمین  را خودزندگی 

 وعنت فرستادند ل ،اندازد میرا به دوش دیگران  اش زندگیکار که خرج  یبه انسان ب( ص)پیامبر بزرگوار اسالم 

سی ک ت،ملعون است، ملعون اس (199ص  ،۰ج  ،19۵3، عاملی حر)« ملعون من القی کله علی الناس ،لعونم»: فرمودند

 .دیگران بیندازد دوش بر را خودزندگی  هاي هزینهکه 

بیلی در دست و لباس خشنی بر تن داشت  که درحالی م،او را دید: گوید می( ع)باره امام جعفر صادق  در عمروابو 

انجام  را کارل را به من بده تا جانم فدایت، بی: به او گفتم. ریخت میو از پشتش عرق  کرد میکاري  اش خانهو در باغ 

من  (76ص  ،۰ج  ،196۰لینی، ک)« هنی احب ان یتأذي الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشا»: آن حضرت فرمودند. دهم

 .زندگی در گرماي خورشید رنج ببرد هاي هزینهدوست دارم آدمی در راه تأمین 

و ائمه ( ص)پیامبر . را به کار و کوشش کردن سفارش کرده است ها آناسالم براي آسایش و رفاه مسلمانان، 

که به فرموده امام کاظم  کردند میو مسلمانان را به کار و کوشش تشویق  کردند میهم خود شخصاً کار ( ع)معصومین 

 (.7۰ص  ،۰ج  ،196۰ ،لینیک). کار شیوه پیامبران و رسوالن است( ع)
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. کردند میتجارت ( ع)و با مال و سرمایه خدیجه  کردند میقبل از بعثت گوسفند چرانی ( ص) اسالم بزرگوارپیامبر 

 .دبه کارهاي چوپانی و بنایی اشتغال داشتن( ع)و حضرت ابراهیم  نمودند مینیز گوسفند چرانی ( ع)حضرت موسی 

 (.6 و ۰ص  ،1966ریف قریشی، ش). نجار بودند هم (ع)و حضرت نوح ( ع)حضرت ادریس 

 .کاري رفتار شیطانی است یب -۰

 عمردرباره ( ع)حضرت امام صادق  :وایت کرده استر ،کرد میندگی ز (ع)اسباط بن سالم که درزمان امام صادق 

سه ( ع)امام صادق . کاري است که تجارت را رها کرده است یفرد ب :؟ گفتمکند میمسلم از ما پرسید که او چه  بن

 .این رفتار شیطانی است (7۰ص  ،۰، ج 196۰ ،لینیک) «نمل شیطاع»: مرتبه فرمودند

ابن ابی . )دارد میدشمن  ت،کار که نه به کار دنیا و نه به کار آخرت مشغول اس یخداوند هم انسان سالم و ب

 ها بديکار به سوي  یو دست ب کند میرا جستجو  ها بديکار پیوسته  یزیرا دل انسان ب (196ص  ،17ج  ،193۰الحدید، 

 (.9۵9ص  ،2۵ج  ،193۰بن ابی الحدید، ا). شود میکشیده 

گفتم ( ع)، به امام صادق کند میکه عمر بن زیاد نقل  گونه آن. شود نمیکار حتی دعایش هم مستجاب  یانسان ب

و روزي من خواهد  کنم میو پروردگارم را عبادت  گیرم می، روزه خوانم مینماز  ،نشینم می خانه در :گوید میمردي 

این شخص یكی از سه ( 77ص  ،۰، ج 196۰لینی، ک) «مذا احدا الثالثه الذین الیستجاب لهه»: فرمودند( ع)امام . رسید

 .شود نمینفري است که دعایشان مستجاب 

 :استکاري را مایه نادانی دانسته  یکار را مذمت و سرزنش کرده و ب یاسالم نظر به عظمت و اهمیت کار، مردم ب

ن وجد ماء و ترابا ثم م» :(ع)و به فرموده حضرت علی  (32۰ص  ،1996بد الواحد االمدي، ع) «هن الفراغ تكون الصبوم»

ولی بر اثر کوتاهی در بهره برداري صحیح  ،کسی که آب و خاک دارد (6۰ص  ،1۵ج  ،1933 ،جلسیم)« افتقر فابعده اهلل

 .از رحمت خداوند دور باد د،کن میدر فقر و تنگدستی زندگی  ها آناز 

اطالعی  بی ،کاري را که به خاطر تنبلی ایجاد شده است، خود محوري، خودپسندي یب هاي علتحضرت سلیمان 

 (.21ص  ،1936ستیون کی، ا). داند میو بی مسئولیتی 

 :نارزش و اهمیت کار از دیدگاه قرآ

به طور کلی قرآن به  .تبه فعل آورده شده اسدر قرآن سیصد و شصت آیه مربوط به کار و صد و نود آیه راجع 

 : گذارد میدالیل زیر کار را محترم شماره و به آن احترام 

 .کار مالک رشد و تكامل انسان است-1

، سوره 1993 ،رآنق)« عملوا لكل درجات مما و»: کنند میکار معرفی  را رشدبرخی از آیات قرآن مالک مراحل 

 .، درجاتی استدهند میو براي هر کس با عملی که انجام ( 192آیه  ،انعام

اعالي خود قرار داده است وهم مالک رشد آدمی را مجرد  حد دررا  کوشش و کاراین گروه از آیات هم عظمت  

به آیه وجود دارد که ایمان مقرون با عمل را مطرح نموده است و وصول  6۵در قرآن بیش از . کند نمیمعرفت بیان 
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که ایمان و دیگر حاالت روانی مثبتی  شود میاز این آیات روشن . نماید میامتیازات هر یك را مشروط به دیگري معرفی 

از طرف دیگر عمل بدون معرفت و ایمان . که عامل رشد انسانی است، بدون عمل به هیچ نتیجه مطلوب نخواهد رسید

 .است ها انسانهم یك پدیده بی اساسی است که مولود عوامل بی محاسبه طبیعت و دیگر 

 .کار نتیجه حیات انسان است-2

ان لیس لالنسان اال ما سعی و ان سعیه  و»: ، مانندکند میبه عنوان نتیجه حیات آدمی بیان  را کارن برخی از آیات قرآ

و قطعاً  ماند نمیو براي انسان جز کار و کوششی که انجام داده است » (93آیه  ،، سوره النجم1993 ،رآنق) «يسوف یر

آیه  ،سوره طه ،1993 ،رآنق) «یلتجزي کل نفس بما تسعن الساعه آتیه اکاد اخفیها ا»و یا « .کوشش او دیده خواهد شد

، تا هر کسی در برابر کوششی که کرده است، پاداش داده دارم میطعاً روز قیامت خواهد آمد و من آن را مخفی ق» (1۰

وز قیامت روزي است که انسان ر»( 22سوره االنسان، آیه  ،1993 ،رآنق) «یوم یتذکر االنسان ما سعی»آیه  همچنین «.شود

 .«.آورد میبه یاد  را خود هاي کوشش

که محاسبه ابدي درباره شخصیت انسان همان کار و کوششی  شود میاز این گروه آیات قرآن به خوبی روشن 

 ت،ر روز قیامت مالک شایستگی انسان را با کار و کوششی که انجام داده اسد لذا، ؛است که به خود او مستند است

در راه سعادت فردي و اجتماعی باشد، این شخص شایسته لقاء اهلل و  ت،اگر کار و عملی که انجام داده اس. سنجند می

رضوان است و اگر سعی و عمل او در راه هوي و هوس و تخریب خود و اجتماع باشد، سرانجامی جز سقوط در عذاب 

 .(21ص  ،9، جعفري، ج البالغه نهج). و فراق الهی ندارد

کوشش و عمل آنان در »( 1۵9، سوره کهف، آیه 1993 ،رآنق)« ل سعیهم فی الحیوه الدنیاظ»لذا، به فرموده قرآن 

 .«.گردد میاین زندگانی پست، گمراه و نابود 

 .هر کاري مورد نظر خداوند است-9

 و»: ، مانندداند میو  یندب میکه خداوند همه اعمال انسانی را  کند میآیه بر این موضوع تأکید  3۵در قرآن در حدود 

اهلل  و»یا آیه  «.، داناتر استدهند میاو به کاري که انجام  و» (7۵سوره الزمر، آیه  ،1993 ،رآنق) «نهو اعلم بما یفعلو

 و»و یا « .دهید میخداوند گواه کاري است که انجام » (11۵سوره بقره، آیه  ،1993 ،رآنق) «نشهید علی ما تعملو

، مگر اینكه ما دهید نمیعملی را انجام  و» (61آیه  ،، سوره یونس1993 ،رآنق) «االتعملون من عمل اال کنا علیكم شهود

 .«.باشیم میبراي شما شاهد 

 هرلذا؛ هیچ عاملی براي رشد انسان نیرومندتر از آن نیست که بداند همه حرکات او تحت نظاره خداوندي است و 

سرنوشت ابدي او  ،، ثبت و ضبط گشتهافتد میکه در ذهنش به جریان  اي اندیشهو  گوید میو سخنی که  کند میکه  کاري

 .(26ص  ،9، ج 19۰3عفري، ج). دهد میرا تشكیل 

. گوید نمیو سخنی بر ضرر دیگران  کند نمیکسی که به چنین اصلی معتقد است، هرگز به حقوق دیگري تجاوز 

اصالحی بشري این عامل  هاي مكتبهیچ یك از . دارد میمحفوظ  ها پلیديخود را هم از گرایش به  هاي اندیشهحتی 
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دین مقدس اسالم است که توجه به این عامل و پذیرش آن را سخت  ویژه بهتنها ادیان حقه، . کند نمینیرومند را توصیه 

، الزمه معرفتی واال درباره خداوند داند میمتعال همه حرکات و کارهاي انسانی را  خداوندآگاهی به اینكه . کند میتأکید 

ل ق»: از قرآن چنین نمودار شده است اي آیه، لذا؛ این عامل در داند میاست، که همه موجودیت انسانی را از آن خداوند 

نماز من و اعمال  ،گوب»( 162 ي آیهام، سوره انع ،1993 ،رآنق) «نان صالتی و نسكی و محیاي و مماتی هلل رب العالمی

 .«.من و حیات و ممات من از آن خداوندي است که پروردگار جهانیان است

 .کار عامل افزایش معرفت است-9

یخرج الذین ل»: مانند داند میایمان و عمل صالح را موجب افزایش علم و روشنائی انسان  ،برخی از آیات در قرآن

تا آنان را که ایمان آورده و عمل  (11آیه  ،، سوره طالق1993 ،رآنق) «رمن الظلمات الی النوالصالحات  آمنوا و عملوا

مسائل  ترین اساسیدر این گروه آیات یكی از . از تاریكی بیرون آورده به سوي نور رهسپارشان سازد اند دادهصالح انجام 

عبارت است از اینكه عمل صحیح و هدف دار عامل افزایش معرفت  مسئلهاین . مربوط به انسان، کار مطرح شده است

 .است

 .به یكدیگر است ها انسانکار عامل محبت اصیل -۰

ن الذین آمنوا و عملوا ا»: مانند ،کند میدر قرآن آیاتی وجود دارد که محبت را زاییده کار و عمل صالح معرفی 

اگر همه کتب اخالقی را باز کنیم و ورق بزنیم ( 36آیه  ،سوره مریم ،1993 ،رآنق) «االصالحات سیجعل لهم الرحمن ود

اگر همه مكاتب اومانیسم را مورد . به یكدیگر محبت بورزید، محصولی نخواهیم دید ها انساني ا»جز این شعار که 

به  ها انسانت یك ریشه اساسی قابل توجهی دارند که آن مهر و محب ها مكتبمطالعه قرار دهیم، خواهیم دید همه این 

 .«.است یكدیگر

ص  ،1961 ،ولستويت). و به انسان سعادت واقعی رامی رساند محبت است کند میکه حل مشكالت  اي عاطفهآن 

. مگر زمانی که آفتاب عقل بر او بتابد و به طرف روشنایی و نور خود را بكشاند ،کند نمیمحبت ترقی و نمو  (197

 .(167ص  ،1961 ،ولستويت)

اتق فی جمیع  و» :اند نمودهجامعی بدین شرح ارائه  دستورالعمل (ع)چگونه محبت کردن حضرت امام رضا براي 

ارفق بما ملكت یمینك  اهل الدین و و الكبیر تواضع مع العلماء اجمل معاشرتك مع الصغیر و ، وامورک و احسن خلقك

احسن  النمیمه و سوءالخلق مع اهلك و عیالك و الغیبه و حوائجهم و ایاک و و تعاهد اخوانك و تسارع فی قضاء

قد نروي عن رسول اهلل ان اهلل تعالی اوصانی الجار حتی ظننت انه یرثنی  فان اهلل یسالك عن الجار وک مجاوره من جاور

  .(9۵1ص  ،19۵6، فقه الرضا)« قو باهلل التوفی

  .شدر همه جا و جمیع امور تقوا داشته با -1

 . خلق و خوي خود را نیكو گردان -2
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 . معاشرت خود را با کوچك و بزرگ نیكو قرار بده -9

 . تواضع کن و دانشمنداندر مقابل علما  -9

 . دیانت متواضع باش و اهل داران نیددر مقابل  -۰

  .نبا زیر دستان خود با نرمی و رفق رفتار ک -6

 . نسبت به برادران دینی متعهد باش -7

 .  تسریع نما ات ینیدبرادران  حوائجدر برآوردن  -3

 . خود پرهیز کن الیو عاز غیبت کردن و سخن چینی و بد خلقی با اهل  -3

ز پیامبر خدا ا. ده خداوند در مورد حق همسایه از تو سؤال خواهد کرک با همسایگان خود به نیكی رفتار کن، -1۵

مرا در باره همسایه توصیه کرد که گمان کردم همسایه  یو تعالن قدر خداي تبارک آ: وایت شده است که فرمودر (ص)

 .برد یماز من ارث 

 .صعود و سقوط شخصیت انسانی در گرو کار است -6

تاریخ و در مسیر ابدیت، با سقوط و  گذرگاه دردر قرآن آیاتی وجود دارد، که سقوط و پوچی شخصیت آدمی را 

ثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف م»: ، مانندسازد میپوچی و پلیدي کارهاي او توأم 

مثل کسانی که به »( 13، سوره ابراهیم، آیه 1993رآن، ق)« الیقدرون مما کسبوا علی شیء ذلك هو الضالل البعید

نان از چیزي آ د،است که باد تندي در روز طوفانی بر آن بوز خاکستري مانندارهاي آنان ک ،اند ورزیدهپروردگارشان کفر 

 .«تاین است گمراهی دور از رشد و هدای. خود قدرت بهره برداري ندارند هاي اندوختهاز 

به خاطر پوچی و نابودي کارها  ،کند می نتوضیح اینكه خداوند متعال اگر ناگوارترین عذاب را براي مردم کافر بیا

الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمان ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و  و»یا آیه  و ؛و کوشش آنان است

ارهایی که ک نان که کفر ورزیدند،آ»( 93یه آ ،سوره نور ،1993 ،رآنق) «بوجد اهلل عنده فوفیه حسابه و اهلل سریع الحسا

، تا موقعی که به سوي آن کند میآب خیال انند درخشش سراب در زمین هموار است که انسان تشنه آن را م انجام دادند،

به آن عمل انجام داده است، که خدا محاسبه آن  یابد میو خدا را ناظر  بیند نمیسراب آب نما بیاید، واقعیتی را در آن 

 .«.عمل را نموده و محاسبه خداوندي سریع است

که هم ارزش نهانی ایمان را بیان  کند میاصول انسانی را گوشزد  ترین عظمتخداوند در این آیه شریفه یكی از با 

یكی اینكه کار بدون هدف گیري عالی و خالی از معرفت و ایمان با انگیزه . کند میو هم ارزش کار را مشخص  دارد می

 ها انسانزیرا نه براي خود او نفعی دارد و نه دیگر . کفر و فساد هر اندازه هم چشمگیر باشد، سرابی بیش نیست

 .ز سراب آب نماي اعمال او برخوردار شوندا توانند می



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

61 

 

است، بلكه آن کارها از عوامل  ها انساندیگر اینكه این کارهاي فاسد نه تنها فاقد نفع براي انجام دهنده آن و دیگر 

 .گردد میو باعث تباهی  کند میاست که در قلمرو اجتماعات بروز  انگیز فساد

 .یابد میکار در ابدیت تجسم -7

، تجسم یافته کارهاي خود را در ابدیت ها انسان: دارد میاتی وجود دارد که با صراحت کامل بیان در قرآن آی

، سوره نجم آیه 1993 ،رآنق) «يان لیس لالنسان اال ماسعی و ان سعیه سوف یر و»: مشاهده خواهند کرد، از آن جمله

 .«.کوشش او دیده خواهد شد قطعاًو  ماند نمیبراي انسان جز کار و کوششی که انجام داده است  و» (91 و 9۵

امدا بعیدا  بینه ومن سوء تود لو ان بینها  عملت ماوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ی»همچنین در آیه 

وز قیامت روزي است که هر کسی ر»( 91آیه  ،، سوره آل عمران1993رآن، ق) «دبالعبا رئوفو یحذرکم اهلل نفسه و اهلل 

میان او و  خواهد می( سی که کارهاي بد انجام داده استک). بیند میکاري را که از خوب و بد انجام داده است، حاضر 

و خداوند به بندگان خود  دارد میرا نبیند و خدا شما را درباره خود بر حذر  ها آنکارهاي بدش، فاصله زیادي باشد که 

 (3، سوره زلزله، آیه 1993 ،رآنق) «همن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یرف»و یا آیه « .تمهربان اس

شر انجام دهد، آن را  اي ذره ي اندازهکار خوب انجام دهد، آن را خواهد دید و کسی که به  اي ذرهسی که به اندازه ک»

 .«.خواهد دید

 .کند یمروایاتی معتبر درباره تجسم اعمال وارد شده است که مضمون آیات فوق را تفسیر 

 .تکار زمینه آفرینش انسان اس-3

 «دقد خلقنا االنسان فی کبل» :مانند کند یممعرفی  یینهازمینه آفرینش انسان را تالش جدي و  ،بعضی از آیات قرآن

 .«.ما انسان را در زمینه تالش و گالویزي در کار آفریدیم ه طور قطعب» (9سوره بلد، آیه  ،1993 ،رآنق)

ي انسان تو ا» (6سوره انشاق، آیه  ،1993 ،رآنق) «ها ایها االنسان انك کادح الی ربك کدحا فمالقیی»همچنین در آیه 

 .«.يشو یم خداوند رهسپاردر حال کوشش حیاتی به دیدار 

کار و کوشش، هم زمینه آفرینش آدمی معرفی شده و هم وسیله راه به سوي خداوند متعال  ،در این نوع از آیات

( 93ه آیدخان ,1993قرآن ) .عالم را به حق رقم زد آنگاهکار را آفرید؛ . جهان هستی جلوه کار خدا است رایز. است

گاه ظاهري سپهر نیلگون را  و بدون تكیه ،(۰9آیه  ف،اعراسوره ,1993رآن ق)د را در شش روز پدید آور نیو زمها  آسمان

قرآن ). دوان و قدرت و بدون سستی از آن محافظت کرت، و با (2 یهد، آرعسوره ,1993قرآن )د، رفعت بخشی

عالم را مسخّر انسان کرد تا با کار و تالش خود و با عمل صالح، راه خدا را بپیماید و وارث ( 22ه آی ر،فاطسوره ,1993

دارد و فعل الهی در عالم ن جریادر سراسر وجود عالم، حرکت  ۰۵ :(2۵) (2۵ آیه ن،لقماسوره ,1993رآن ق) .زمین شود

هدفی  و بی يکار یب. برد و در پی هدف خود روان است می به سر وتاب تبجوهره عالم در . تابد مادّي سكون بر نمی

سوره ,1993رآن ق) .و تالشند در حرکتروان، و از او به سوي او  حق ریمسهمه در . اي از عالمیان راه ندارد در هیچ ذرّه
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. کار و کارگر در وجود تمام اشیا مؤثّر است. عالم دخالت دارد شئونار همچون وجود، در تمام ک (6 یهق، آانشقا

ي اهمیت برا (172، 7ج : 1973، ینیامام خم)حق تعالی، مبدأ کارگري است و فعّال است . اند کارگران، جلوه کار الهی

پیدا کرد،  توان ینمبشري  يها مكتباز این گروه آیات در هیچ یك از  تر تیاهمکار و تالش در این زندگانی، دلیلی با 

او را به کار و  یینهاو هم سرنوشت  کند یمزیرا این گروه هم حرکت و کار را عنصري اساسی در طبیعت انسان معرفی 

 .سازد یمکوششی که انجام داده است، مربوط 

  :هنتیج

از جهاد در ت الهی اس و اطاعت کار عبادتز دیدگاه قرآن ا. تاهمت فراوان داده اس کار و کوششقرآن اسالم به 

 .شود یمیرا باعث رشد شخصیت افراد ت، زاس تر ارزشراه خدا هم واالتر وبا 

، دهد یمقرآن آن قدر به کار اهمیت  .تقرآن کار و کوشش را سیره و روش انبیاء و مردان مصلح معرفی کرده اس

بر  ه، وکاري را رفتار شیطانی دانست یمن سفارش به انجام آن بض (ع)و ائمه معصومین ( ص)ر ه به پیروي از آن پیامبک

 .شود ینمکار مستجاب  یکه حتی دعاي انسان ب اند عقیده بوده نیا

روز قیامت نتیجه  و درما مورد نظر خداوند است و هر کس در این جهان  يها کوششاز دیدگاه قرآن تمام کار و 

 باعثه ت، کبه یكدیگر اس ها انسانکار عامل محبت اصیل ن همچنین از منظر قرآ .دکار و کوشش خود را خواهد دی

 .عود و سقوط شخصیت انسان در گرو آن است؛ لذا؛ صشود یم رشد معرفتافزایش 

 

 :ذمآخ

 .193۰، چاپ دوم، بیروت، احیاء دار، نشر البالغه نهجابن ابی الحدید، عبداهلل بن هبه اهلل، شرح   -1

 .1913ابن اثیر، عزالدین، اسدالغابه، دارالفكر، بیروت،   -2

 .1936نشر افكار، چاپ اول، تهران،  ،استیون کی، اسكات، ثروتمندترین مرد تاریخ، ترجمه ناتالی چوبینه  -9

 .1939 ،نهرات ل،اپ اوچ ظ،شر حافن (ع)لوه حق در سیره موال علی ج ر،علی اکب یدس ی،برقعی قم  -9

 .197۰، جامعه شناسی کار و شغل، نشر سمت، چاپ اول، تهران، عباس غالمتوسلی،   -۰

 .197۰تهران،  ،، نشر محبتبیگی میرزافلسفه زندگی، ترجمه ایرج  ،تولستوي  -6

 .19۵3نشر آل البیت، چاپ اول، قم، ، الشیعه وسائلحر عاملی، محمد بن الحسن،   -7

 .19۵9 ،قم ،چاپ دوم ،تحف العقول، نشر جامعه مدرسین ،حسن بن علی بن حسین حرانی  -3

 1973 ،نهرات ،دوم چاپ ی،اسالم ارشاد وشر فرهنگ ن ر،حیفه نوص ،وح اهللر ی،خمین  -3

 .1939، انتشارات علمیه اسالمیه، تهران، انبیاءرسول محالتی، سید هاشم، تاریخ   -1۵
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شریف القریشی، کار و حقوق کارگر، ترجمه ادیب الري و محصل یزدي، نشر دار الكتب اسالمیه، تهران،   -11

1966. 

 .1996 ،چاپ اول ،عبدالواحد اآلمدي، غررالحكم و دور الكلم، نشر تبلیغات اسالمی  -12

 .19۵6 ،شهدم ،وسسه آل البیتم ،فقه الرضا  -19

 .1993نشر محمد علی علمی، چاپ اول، تهران،  ،قرآن  -19

 .193۰کیت گرینت، جامعه شناسی کار، ترجمه رضوان صدقی نژاد، نشر گنج شایگان، چاپ اول، تهران،   -1۰

 .196۰کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، نشر دارالكتب اسالمیه، چاپ چهارم، تهران،   -16

 .193۰اگر، نشر پازند، چاپ اول، تهران، ودس .م همیك، رونالد، پژوهشی در نظریه کار، ترجم  -17

 .1963، نشر امام علی، چاپ دوم، قم، البالغه نهج  -13

 .1912 ،تیروب ،التعرف دارشر ن (مجموعه ورام) ر،نبیه الخواطر و نزهه النواظت ن،ورام بن ابی فراس الحمدا  -13
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 .ییکاراو  یور بهرهتطابق علمی نظریه عدالت اقتصادی اسالم با نظریه رشد، 

 2لیال شجاعیو  1راضیه ارجمندي

 :چكیده

چون با تبیین آن،  ت؛ناشدنى اس« حكومت اسالمى»و « جامعه قرآنى»بى گمان بدون تبیین مفاهیم قرآنى، ایجاد 

زمینه فراگیر شدن اسالم، به منظور پرستش درست آفریدگار بزرگ هستى و سعادتمند شدن انسان خاکى و نجات 

گامى در راه شناخت اسالم اصیل و باز گرداندن  توان یمبا تبیین مفاهیم قرآنى  .انسانى، فراهم خواهد شد يها جامعه

و منشأ  ت؛قرآنى برداش يها آرمانوسیع جوانان آگاه، و گسترش  يها تودهعزّت و افتخار به مسلمانان، و حفظ 

 .شد یمانیا  ي جامعهبنیادین در سطح افراد و  يها تحول

و  ردیگ یمانسان ساز، از این طریق به صورتى شایسته مورد توجّه قرار  يها آموزهقرآن به عنوان عصاره تعالیم و 

از آن . بخشد یمبه حیات و زندگى جامعه  يا تازهزُدا و آفتاب آفرین آن جان   ابر يها آموزهحقایق خورشیدسانِ قرآنى و 

سرشار، جهت دهنده، عدالت آفرین، محرومیت زدا و عزّت بخش  يها قتیحققرآنى،  يها آموزهجایى که تعالیم و 

توجّه به مضامین . طلبند یم يا جداگانه، بررسى و مطالعات دقیق و باشند یمهستند و از جهات متعدد قابل توجّه و دقّت 

و امعان نظر نیازمند  به دقّت آورند یمبلند آیات قرآنى که در ارتباط تنگاتنگ خود مجموع نظامى هماهنگ را پدید 

محروم و حكومت قسط  يها تودهواالى اسالم در راه ایجاد عدالت حیاتى، و دفاع واقعى از  يها يریگبیان موضع . است

است تا بدین وسیله قدرت و توان بالقوه و شگرف « سكوت وقوف دار»و داد بر زندگى انسان نیازمند ایستادگى در برابر 

 .قرآنى در جامعه سازى ایمانى همراه با عدالت، توسعه، رفاه و در پایان سعادت دو دنیا آشكار شود يها آموزه

سیر و گردش ثروت و امكانات در »براى رسیدن به طرح اقتصادى راستین قرآنى و روشن کردن ماهیت چگونگى 

 .ته استاسالمى امرى ضرورى و بایس یقرآن يها آموزهتوجّه به مجموعه « جامعه اسالمى

 د؛ابی ینمباید توجّه داشت قرآن و حدیث دو رکن بنیادین هدایت الهى است که بدون هر یك هدایت فعلى مفهوم 

چون هدایت خداوند متكى  ت؛قرآنى پیروى از قرآن و عترت شرط اساسى اس یمانیا  ي جامعهاز این رو براى رسیدن به 

از این رو . بخشد یماین وحدت و آمیختگى در تعالیم قرآن و عترت هدایت را فعلیت . به دو رکن صامت و ناطق است

  .شود یمدر تبیین مفاهیم قرآنى به عنوان پیش شرط توجه به روایات عترت لحاظ 

 .هتوسع – يور بهره –اسالم  –اقتصاد  –عدالت  –قرآن  :کلمات کلیدی

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دهدشت. 2      .واحد دهدشت ،انشگاه آزاد اسالمید. 1
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 :همقدم

اخیر در ادبیات اقتصاد مسئله رابطه بین رشد اقتصادي و توزیع  يها دههبحث برانگیز و مهم  يها مقولهیكی از 

 133۵گذشته بالندگی دانش اقتصادي و ظهور مكاتب متعدد اقتصادي حتی تا اوایل دهه  يها دههدر طول . درآمد است

اکثر اقتصاددانان بر این اعتقاد بودند که نابرابري درآمد و ثروت رابطه مستقیمی با رشد اقتصادي دارد و محرک سرمایه 

زم و متناظر با نابرابري بیشتر بین آحاد بیشتر مال ییکاراهمین طور دیدگاه مشابهی وجود داشته که . گذاري و رشد است

چون کوزنتس  13۰۵در ادبیات اقتصادي سرمنشأ و ریشه این نظریات به اندیشمندان دهه . اقتصادي و عوامل بازار است

 ۰.شوند یمو کالدور نسبت داده 

اخیراً بعضی از اندیشمندان اقتصاد با بازنگري در نظریات پیشین قائل به اهمیت و تأثیر مثبت برابري بر رشد 

 يها مدلبه تبیین نظریه ارتباط مثبت بین توزیع درآمد و رشد اقتصادي در قالب  133۵و از اوایل دهه  اند شدهاقتصادي 

و حتی  اند دهینرسل هنوز در بین اندیشمندان افرادي هستند که به این باور با این حا. اند پرداختهکالن بر پایه اقتصاد خرد 

نظریه ناسازگاري توزیع درآمد با رشد اقتصادي در واقع یك ادعاي . طرح مدعاي خود را ندارند جرئتبسیاري از آنان 

همین چرخش کامل . ستمتزلزل و فاقد وجاهت ارزشی و علمی و برخاسته از جهان بینی اقتصاد سرمایه داري بوده ا

نشان از سستی نظریات پیشین است، به خصوص که این چرخش بر مبناي مدل سازي کالن با مبانی  ها هینظررویكرد 

زیرا در ادبیات اقتصادي اخیر رویكرد تمام عیاري به مدل سازي اقتصادي بر مبناي اقتصاد خرد . اقتصاد خرد است

دو . شوند ینمکه فاقد مبانی اقتصاد خرد باشند، اعتباري قائل  ییها مدلراي صورت گرفته و تقریباً در محافل علمی ب

یكی فقدان تجربه عملی در دنیا و در تاریخ . اند بودهعامل مهم در ترویج افكار ضد برابري، توزیع و عدالت سهیم 

هم تجاربی مثل  غیر الهی و ضد عدالت بوده است و اگر يها حكومتگذشته بوده که این خود ناشی از حاکمیت 

. وجود داشته با دخالت حكام فساد اجازه بروز پیدا نكرده است السالم هیعلساله امیرالمؤمنین امام علی  ۰/9حكومت 

عامل دیگر ضعف پایگاه فكري بسیاري از اندیشمندان در برخورد معقول با مبانی فلسفی و علمی ارزش و دانش 

زندگی و  تار و پودر طی قرون متمادي ناخودآگاه ثنویت گرایی را در حاکمیت افكار سكوالریستی د. اقتصادي است

نفوذ و بروز پیدا  يا به گونهاقتصادي  فكران روشناین ثنویت گرایی در افكار . حیات فكري و اجتماعی رسوخ داده است

من حیث المجموع این دو عامل اثر خود را . کرده که گویی دانش متضاد با مسیر ارزش است و اینان زاییده دو خالقند

که بسیاري با مبانی غلط اعتقادي فراتر از اعتقاد به جدایی دین و  يا به گونه، اند گذاشتهبر افكار و اندیشه پردازي  توأماً

و  اند پرداختهش و ارزش را درس حیات فكري خود نموده و با این پیش داوري به نظریه پردازي سیاست، جدایی دان

در ذهن  ها آنعلیرغم وجود ارتباط حقیقی و عینی، عاجز از برقراري و تجسم وحدت بین این دو معقول و ارتباط بین 

 .اند شدهخود 

                                                 

 9، ص (1973)نیلی  - ۰
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 :فمفاهیم و تعاری

به معنی افزایش تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمد سرانه ملی یك  (Economic growth)رشد اقتصادي  

 .اقتصادي در یك افق زمانی است يها تیظرفهمچنین به معنی توسعه و گسترش امكانات و . 6کشور است

 7.توزیع درآمد به معنی نحوه توزیع این امكانات بین آحاد اقتصادي است

اقتصاد این امكان وجود ندارد که موقعیت یك نفر را بدون بدتر  اقتصادي به شرایطی گویند که در یك ییکارا

که بر  (Productive efficiency)تولید  ییکارا: وجود دارد ییکاراسه نوع . کردن شرایط فرد دیگر بهبود بخشید

تخصصی  ییکارادر . همراه است ییکاراهزینه تولید و بیشترین  نیتر کماساس آن در اقتصاد تولید محصول با 

(Allocative efficiency)  منابع تولید موجود در جامعه، به بهترین شكل بین واحدهاي مختلف تولید کننده کاالها و

محصوالت تولیدي، در  (Distributional efficiency)توزیع  ییکاراطبق . اند شدهخدمات مورد نیاز جامعه تقسیم 

بازار، تمایلی به هزینه کردن  يها متیقه به درآمد قابل تصرف و که مصرف کننده با توج اند شدهاقتصاد به نحوي 

 .و تنها کاالهاي موجود را تقاضا خواهد کرد دهد ینمغیر معقول نشان  يها راهدرآمدهاي خود در 

نیز به رابطه بین تولید کاالها و خدمات با عوامل تولید مورد استفاده در تولید آن  (Productivity) يور بهره

هر عامل تولید برابر است با نسبت تغییر در عامل تولید به تغییر در تولید  يور بهرهمعموالً . کاالها و خدمات اشعار دارد

 3.با استفاده از شاخص عددي

با این حال در این جا مجالی براي . عدالت اقتصادي یكی از مصادیق عدالت حقوقی است :عدالت اقتصادی

اتكاي این مقاله بر مفهوم اصیل برگرفته از سخن ائمه اطهار علیهم السالم است آن . تشریح این موضوع وجود ندارد

 السالم هیعلو حضرت امام صادق  دانند یم «یضع االمور مواضعها»عدالت را  السالم هیعلجایی که امیرالمؤمنین امام علی 

همین . گردند یماگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز  «3ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم»: ندیفرما یم

 :اند فرموده السالم هیعلطور امام موسی کاظم 

قسمه و اعطی کل ذي حق حقه الخاصه و العامه و الفقراء و  و قدان اهلل لم یترک شیئاً من صنوف االموال اال »

                                                 

 9، ص (1976)قره باغیان  - 6

 9، ص (1973)نیلی  - 7

 221، ص (1976)باغیان قره  - 3

 1۰63، ص 9اصول کافی، جلد  - 3
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 1۵«...الو عدل فی الناس الستغنو... سالمساکین و کل صنف من صنوف النا

در تعیین الهی )خداوند هیچ گونه مالی را رها نگذاشته، بلكه آن را قسمت کرده است و حق هر صاحب حقی را »

اگر در میان مردم به ... نعوام و فقیران و پیشوایان و همه قشرهاي مردماخواص و . به او داده است( و تشریع اسالمی

 .«(ماند ینمو فقیري و مسكینی و نیازمندي باقی ) شدند یمهمه بی نیاز  شد یمعدالت رفتار 

. اول موزون بودن و تناسب. مفهوم براي عدل استدالل کرده است 9استاد شهید مطهري در کتاب عدل الهی خود 

دوم تساوي و نفی هرگونه تبعیض و سوم رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر صاحب حق، حق او را که در مقابل 

تصادي منظور این مقاله از عدالت اق. قرار دارد« یعنی پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران»آن ظلم 

و عدم تبعیض  ها آناقتصادي متناسب و برابر براي تمام افراد و اعطاي حقوق اقتصادي آحاد مردم به  يها فرصتایجاد »

در موضع و  یحق يذطبق فرمایش ائمه اطهار این مفهوم عدالت اقتصادي گذاشتن و اداي حق هر  «.است ها آنبین 

براي کلیه آحاد هم فضاي دسترسی به ظرفیت مناسب فراهم شود و هم شرایط . جایگاه حقیقی و طبیعی خودش باشد

، اند برداشتهبه مظروف متناسب با آن ظرفیتی که متناسب نیاز و استعداد خود  یابی دستیكسان و متناسبی براي اخذ و 

عیشت جزء ثابت اعطا است و اندازه ظرفیت و مظروف نقشی در این در این تعریف حق تأمین حداقل م. فراهم شود

اگر چنین مفهومی در جامعه اسالمی پیاده شود، . حق طبیعی که مورد تأکید ائمه اطهار و قرآن کریم است، نخواهد داشت

مل عدالت قضایی، همین طور در سایر ابعاد عدالت شا. طبق فرمایش ائمه اطهار اثري از فقر و مسكنت باقی نخواهد ماند

 .خواهد داشت تیجامعاجتماعی، سیاسی و غیره نیز این مفهوم 

 :یآثار فقدان عدالت اقتصاد

؛ و اقتصادي در ابعاد ظرف و مظروف به آحاد مردم است يها فرصتنقطه مقابل عدالت اقتصادي نابرابري اعطاي 

نتیجه نابرابري در توزیع امكانات و . رندیگ ینمدر جایگاه حقیقی خود قرار  ها دهیپدطبق فرمایش امیرالمؤمنین 

در مقابل  ها آنو برخورداري  يا عدهبرخورداري از مواهب در ابعاد ظرف و مظروف، تجمع ثروت و امكانات در دست 

هیچ « ما جاع فقیر اال بما متع به غنی» (:ع) یبه قول امیرالمؤمنین عل؛ و محرومیت بخش دیگري از اقشار اجتماعی است

این نحوه برخورداري نابرابر در لسان و ادبیات اقتصاد . گرسنه نشد مگر به قیمت برخورداري و سیري دیگري يا گرسنه

و دستور  (Normative)که دقیقاً با رهیافت دستوري  دهد یم نهیبه ریغنیز خبر از وجود وضعیت  (Positive)اثباتی 

سال پیش بیان کرده و در تاریخ ثبت است و  19۵۵مبین اسالم در حقیقتی که دین . مكتب اقتصادي اسالم انطباق دارد

هنوز برخی به این . هنوز به باور درنیامده است( هر چند به صورت ناقص)امروزه علیرغم اعتراف محققین به آن 

 .نگرند یممقوالت عدالت به دید تردید، برخی به دیده انكار و برخی نیز با ناباوري 

                                                 

 1۰92همان مآخذ، ص  - 1۵



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

67 

 

 :تمطلوبیعدالت، رشد و نظریه 

در این . در مقوله رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد، نظریه مطلوبیت رهیافت مستدلی از رفتار مصرف کننده است

اگر رضایت خاطر مصرف . میپرداز یمجا با یك مدل دو متغیره به بررسی اجمالی رابطه رشد رفاه و درآمد و فراغت 

 :باشد، لذا( کاري یبساعات )کننده بستگی به دو عنصر درآمد و فراغت 

(1 )U=g (L,y). 

 .مطلوبیت تابعی از فراغت و درآمد خواهد بود

    .زمان در دسترس است Tاز  (W)زمان فراغت حاصل تفاضل مقدار کار 

(2 )L=T-W 

 .و درآمد نیز با ساده سازي حاصل ضرب نرخ دستمزد در ساعات کار است

(9 )Y=r. w 

 .U=g (T-w , rw)( 9)ر با بیان دیگ

. مطلوبیت نهایی درآمد حاصل افزایش آخرین مقدار مطلوبیت در ازاي افزایش در یكی از دو عنصر خواهد بود

  .نافزایش یابد مطلوبیت به میزا y ∆حال اگر درآمد به میزان 

 MUy × ∆ y (:کل بازدهی درآمد)( ۰)

 .نافزایش یابد مطلوبیت به میزا L ∆افزایش خواهد یافت و همین طور اگر فراغت به میزان 

 MUL × ∆ L (:کل بازدهی فراغت)( 6)

 .افزایش خواهد یافت

اگر . خواهد بود ها آنبنابراین افزایش کل مطلوبیت مجموع حاصل ضرب تولید نهایی دو عامل در میزان تغییرات 

 :معادله را به صورت نرخ رشد درآوریم و از این منظر به مسئله افزایش رفاه و رضایتمندي نگاه کنیم، خواهیم داشت

 (7 )∆ U/U= (Muy. y/U). ∆y/y+ (Mu1/U).∆L /1                               

به عبارت دیگر نرخ رشد مطلوبیت اقتصادي حاصل جمع نرخ افزایش مطلوبیت دو مقوله و عنصر درآمد و فراغت 

اقتصادي بشر کسب مطلوبیت و رضایتمندي از مصرف کاالها و  يها تیفعالطبق نظریه مطلوبیت هدف غایی . است

طبق نظریه مطلوبیت در کلیه سطوح برخورداري همیشه مطلوبیت نهایی حاصل از مصرف کاال و . خدمات مختلف است

 به بیان رقومی مطلوبیت نهایی برخورداري یا مصرف سومین قلم از کاالي الف از دومین قلم از آن. خدمات نزولی است
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بنابراین با انگاره یك سطح معینی از مقایسه و با . کمتر خواهد بود الذکر فوقکمتر و دومین نیز از اولین قلم از کاالي 

 .کمتر است تر محرومفرض یكسان بودن سایر شرایط مطلوبیت نهایی شخص برخوردارتر از شخص 

 :یعدالت، رشد و سرمایه گذار

اقتصادي که داراي ارزش موجودي . سوان استنباط گردید-دقیقاً همین نتیجه گیري از مبحث نظریه رشد سولو

. سرمایه سرانه کمتر باشد داراي نرخ رشد باالتري نسبت به اقتصادي با ارزش موجودي سرمایه سرانه باالتر است

ده باشد مجموع رشد تك تك اقتصادها و مجموع کل به تساوي و تناسب بین اقتصادها تقسیم ش ها هیسرمابنابراین اگر 

در مبحث بعدي در قالب یك مثال دیگر در فضاي اقتصاد رفاه این قاعده . رشد اقتصاد جهانی حداکثر خواهد شد

 .شود یمتشریح 

 :هعدالت، رشد و نظریه رفا

در مبحث رفاه در اقتصاد خرد در وضعیتی که نتوان وضعیت یك نفر را بدون بدتر کردن وضعیت دیگري بهبود 

کامل قرار دارد و امكان بهبود شرایط وجود  ییکارادر این وضعیت اقتصاد در وضعیت . شود یمبخشید، بهینه پارتو گفته 

در اقتصادي که نابرابري در برخورداري اعم از  ،(در باال)طبق نتیجه گیري نظریه رشد مطلوبیت . نخواهد داشت

زیرا بیشترین . افتد ینمو امكانات و یا ظرف و مظروف وجود دارد، قطعاً بهینه پارتو اتفاق  ها فرصتبرخورداري در 

مطلوبیت نهایی گروه ( 7)در معادله . امكانات در اختیار گروه دیگر قرار دارد نیتر کمامكانات در اختیارات یك گروه و 

حال اگر . برخوردار در حداقل ممكن است و برعكس مطلوبیت نهایی گروه غیر برخوردار در حداکثر ممكن قرار دارد

گردد و منابع اقتصادي برآورد  3/۵و مطلوبیت نهایی محرومین  1/۵بر فرض یك مثال ساده مطلوبیت نهایی برخوردار 

بین این دو گروه تقسیم شود، جمع کل  1۵و  3۵با سهم ...( اعم از دارایی، ثروت، سرمایه، فن آوري و نیروي انسانی و )

حال متقابالً اگر در حالت دوم در جامعه برابري حاکم شود، طبق اصل . خواهد بود 13رشد مطلوبیت حاصله برابر با 

 ۰/۵بی تفاوتی دو گروه برابر خواهند بود و بنابراین مطلوبیت نهایی دو گروه مثالً برابر با  يها یمنحنبهینه پارتو شیب 

( ظرف و مظروف)و امكانات  ها فرصتواحد منابع در قالب  1۵۵که قبالً  دیآ یماین تنها در حالتی به وجود ؛ و شود یم

واحد و به  ۰۵در چنین حالتی حاصل جمع کل رشد مطلوبیت برابر با ؛ لذا به طور برابر و متناسب توزیع شده باشد

بر توزیع امكانات و  مؤخرنهایی  يها تیمطلوببه عبارت دیگر این نقطه بهینه یعنی برابري . حداکثر خود خواهد رسید

که قبالً در امر توزیع برابري رعایت گردیده و به اصطالح عدالت  دیآ یمتنها در صورتی به وجود ؛ و است ها فرصت

برعكس بدون وجود عدالت رفاه ؛ و در این صورت رفاه کل جامعه به حداکثر خود خواهد رسید. برقرار شده باشد

 .و زیر نقطه اپتیمم خواهد بود نهیبه ریغاجتماعی در سطحی حداقل، 

Max:            MUy.. yU)oor=  MUy.y)/U)rich             
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                                      :  MU1,1/U)poor=  MU1,1)/U)rich 

با . نیز قابل استفاده و کاربرد است( مانند سرمایه و کار)این تحلیل در فضاي منحنی تولید با دو و چند عامل نهاده 

تسرّي این نتیجه گیري در مبحث سرمایه گذاري و مدل رشد سولو و سوان دقیقاً این نتیجه گیري نیز عاید خواهد شد، 

 .«.در جهان کنونی با برابري برخورداري عاید خواهد شد ییکاراو  يور بهرهکه حداکثر »

 :یور بهرهو  ییکاراعدالت، 

 :به یك قانونمندي و قاعده مثبت پی برد توان یم الذکر فوقبا توجه بیشتر به مباحث 

از اقتصاد که منجر به خلق یك کاال، خدمت، لذت، رضایتمندي و یا به عبارت کلی منجر به خلق  يا پروسهدر هر 

شود، این قاعده کامالً برمال و مبرهن است که برخورداري بیشتر از عوامل در این پروسه منجر به  (Entity)چیزي 

مانند مطلوبیت و تولید نهایی )نهایی  يها ترمزیرا . شود یماستفاده از این عامل  يور بهرهو  ییکارابازدهی نزولی، کاهش 

و یا هر )نهایی هستند بنابراین مجموع رفاه یا تولید  يها ترمکل حاصل جمع  يها ترمنزولی بوده و چون ...( و  ها نهاده

محروم که حاصل جمع ضرب دو عبارت نهایی و سهم برخورداري ناعادالنه دو گروه برخوردار و ( متغیر وابسته دیگر

حاصل بررسی . به حیات خود ادامه خواهد داد نهیبه ریغبه حداکثر نخواهد رسید و اقتصاد جامعه در سطح  اند جامعه

ر که ب سازد یممدل رشد، رفاه، مطلوبیت، قانون بازدهی نزولی و غیره ما را به این قاعده مشترک رهنمون  يها مقوله

ما را از شرایط بهینه ( اعم از عوامل تولید و کاالهاي مصرفی)ع امكانات اساس مبانی اقتصادي خرد، نابرابري در توزی

 .سازد یمدور 

 :یجمع بندی و نتیجه گیر

در فقه اسالمی هر چیزي که معقول . معقول است يا مقولهعدالت اقتصادي و عدالت به مفهوم عام آن مفهوم و 

همین طور در ادبیات اقتصاد نیز مفاهیم و مقوالتی چون . بنابراین عدالت اقتصادي مشروع است. باشد مشروع است

از آثار بی عدالتی و فقدان برابري . نیز مشروع هستند ها نیا، بنابراین معقولندو رشد نیز وجود دارند که  يور بهره، ییکارا

تا یك دهه پیش . پی برد توان یمبه سادگی به ضرورت وجودي و وجوبی آن  ها فرصتدر برخورداري از امكانات و 

قرن پیش این حقیقت را گوشزد  19دین مبین اسالم بیش از . این ضرورت وجوبی و وجودي ناشناخته و بی معنی بود

به ( بر پایه خرد)با بررسی ادبیات پایه اقتصاد خرد و اقتصاد کالن . اند بودهولی متأسفانه دین باوران اندک . ستکرده ا

به پارادوکس موجود در نظریات اندیشمندان معاصر پی برد بعضی از اینان نقیض نظرات غافالنه خود را  توان یم یراحت

با بعضاً در این نظریه پردازي به ؛ و اند بودهو خود غافل  اند پروردهخود  يها شهیانددرباره عدالت، در دل نظرات و 

با این وجود در نظریات اخیر موضوع ضرورت عدالت اقتصادي قابل استنتاج . اند ندادهموضوع عدالت اقتصادي اهمیتی 

در آیات بسیاري از . مطلوبیت و رفاه بهینه بدون تحقق عدالت بی معنی است ییکارا، يور بهرهاصوالً نظریه رشد، . است
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به همین دلیل است . قرآن کریم به عدل و قسط تاکید فراوان شده است و حتی آن را باالتر از احسان معرفی کرده است

 .«.افضل است عدالت استآن که اشرف و ( بخشش)س از میان عدالت وجود پ» :که اند فرموده( ع) یعل نیرالمؤمنیامکه 

چنان که . بودن وضعیت اقتصادي یك جامعه به عنوان یك اصل اساسی توجه نموده است نهیبه ریغقرآن کریم به 

اسراء برخورداري بیش از حد انسان را موجب بغی، طغیان و روي برگرداندن از حق  39علق و  6شوري،  27در آیات 

قسط و عدل  93، 93، 96، 99، 99، 91، 9۵، 23، 23، 2۵، 13، 9، 2خوشبختانه قانون اساسی ایران نیز در اصول . داند یم

هر چند عملكرد اقتصادي دولت در . تبیین نموده است ها آنرا مطرح و خط مشی نظام جمهوري اسالمی را براي تحقق 

اقتصادي در  يها بخشتوسعه و گسترش  يها استیسکه  دهد یمنشان  یطور نسبدو دهه اخیر این واقعیت تلخ را به 

 11.گذشته تا حدودي نابرابري در توزیع درآمدها را در پی داشته است يها سال

جا دارد  ،(در کنار سایر ابعاد عدالت) يبنابراین با توجه به مبانی علمی و ارزشی ضرورت برقراري عدالت اقتصاد

 .اقتصادي دولت تجدید نظر اساسی شود يها استیسکه در 

 

 :ذمنابع و مآخ

 .مقرآن کری -1

 .البالغه نهج -2

بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از  ،(1939)بانویی، علی اصغر،  -9

 .تابستان، تهران 29اقتصاد ایران، سال هفتم، شماره  يها پژوهشماتریس حسابداري اجتماعی، مجله 

 .96تا  9، سال چهارم، خرداد و تیرماه، تهران صفحه 93و  93مجله برنامه و بودجه، شماره  -9

 يها یبررسجموعه مقاالت فارسی اولین مجمع م( ) ،(1963)اسالمی آستان قدس رضوي،  يها پژوهشبنیاد  -۰

 .اقتصاد اسالمی، مشهد مقدس يها یبررسزیر نظر استاد محمد واعظ زاده خراسانی دبیر مجمع  -اقتصاد اسالمی 

، صفحه ۰در اقتصاد، مجله بانك اقتصاد شماره  يور بهرهروري اجمالی بر ادبیات و حرکت م ،پیكار جو، کامبیز -6

 .16تا  11

مطهري، شهید استاد . مجله نمایه السالم هیعلعریف عدالت از زبان امام صادق تحكیمی، استاد محمد رضا،  -7

 .انتشارات صدرا، تهران ،دل الهیع ،مرتضی

                                                 

 3۰بانویی، ص  - 11
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 ،(ارائه شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام)قتصاد اسالمی مقاله منتشر نشده ا ،(1973)شیخی، عبدالمجید  -3

 .تهران

 .، جهاد سازندگی مشهد(مترجم)اقتصاد ما، سید محمد کاظم موسوي  ،(196۵)صدر، شهید سید محمد باقر،  -3

 .، مرکز نشر دانشگاه تهران(مترجم)نظریه اقتصاد فرد، محمود روز بهان  ،(1966)فرگوسن  -1۵

 .فرهنگ اقتصاد و بازرگانی موسسه فرهنگی رسا، تهران ،(1976)قره باغیان، مرتضی،  -11

 .، چاپ ششم تهران1976قتصاد، انتشارات دانشگاه تهران ا ،(19۰3)د منتظر ظهور، محمو -12

، دانشكده عالمه (مترجم)و علی پارسائیان  شرکااقتصاد کالن، حمید رضا برادران  ،(1979)منكیو، گریگوري  -19

 .، تهران31طباطبایی، شماره 

 .دروچهار دهه پس از کوزنش و کال: رشد اقتصادي و توزیع درآمد ،(1973)نیلی، فرهاد  -19

1۰ - Barro, Robbert, J. & Xavier sala-i-Martin, (133۰) , "Economic Growth", Mc 

grawhill inc. , chapter 1. 
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 باندیشه اسالمی برای ارائه یک پارادایم رقی یها تیظرف

 یبرای جهانی شدن سرمایه دار

 1 راضیه ارجمندي

 2 و لیال شجاعی 

 :چكیده

به تجربیات مربوط به موج اول جهانی شدن، روندهاي دو دهه گذشته و  اتكاجامعه بشري در کلیت خود با 

سرمایه داري مورد ارزیابی  يها منطقاساس موازین و ر اندازهاي آتی جهانی شدن را ب مطالعات آینده شناختی که چشم

از طرف دیگر جهان اسالم، با تشتت و سردرگمی این  .قرار داده از نوعی اضطراب و نگرانی درباره آینده در رنج است

اغلب مطالعات موجود حكایت از آن دارد که در صورت تداوم . را به نظاره نشسته است اندازها چشمتحوالت، 

روندهاي گذشته، از یك سو مسلمانان جهان در باالترین سطح قابل تصور در معرض مواجهه با تهدیدهاي ناشی از 

ساس الگوي سرمایه داري هستند، بدون آن که از سوي دیگر از امكانات کافی عملی براي بهره گیري از ار جهانی شدن ب

و  پردازان هینظرفكران، ن که تاکنون از سوي روش ییها ینگران. باشد ها آنآن در اختیار اکثریت قاطع  يها فرصت

درباره استمرار روندهاي جهانی شدن سرمایه داري ارائه شده است، عمدتاً  یالملل نیباجتماعی  -اقتصادي  يها سازمان

در حالی . در مقیاس جهانی و در ابعاد گوناگون تمرکز داشته است« فزاینده يها ينابرابر»و « قدرت ساختاري سرمایه»بر 

البته در شرایط کنونی . گشودرا در این زمینه به روي خود و جهان  يتر يادیبن يها افق توان یمکه از موضع اسالمی 

تا تبیینی جبرگرایانه و دترمینیستیك از پدیده جهانی شدن ارائه نماید و  کوشد یمماشین تبلیغاتی سرمایه داري جهانی 

چشمگیري در مقیاس جهانی و به ویژه در جوامع  يها تیموفقشواهد موجود حكایت از آن دارد که در این راستا به 

 .تاسالمی دست یافته اس

وجوه اندیشه و تربیت اسالمی، دعوت مسلمانان به شناخت زمانه خویشتن  نیتر برجستهاگر بپذیریم که یكی از 

و باالخره به واسطه داعیه  داند ینمموجود را مسقط تكلیف  يها تیواقعاست و در عین حال اسالم حتی یأس از برخی 

و با تكیه بر مجموعه دستاوردهاي نظري و تجربی موجود در جهانی دعوت اسالم، انتظار این است که از موضع اسالمی 

ایدئولوژیك، فلسفی، تكنولوژیك جهانی شدن را در کنار وجوه سیاسی، اجتماعی و  يها انیبناندیشه بشري بتوانیم 

و  تر قیدقاقتصادي آن به شكل قابل قبولی شناسایی کنیم و با آگاهی از ابعاد، کارکردها و پیامدهاي آن به صورت هرچه 

که در این راستا، مشخص کردن این که جهانی  رسد یمبه نظر . نسبت خود را با این تحوالت مشخص سازیم تر کامل
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اگر اهمیتی بیش از شناخت عالمانه این پدیده و کارکردهاي آن « چه چیزهایی نیست و چه کارکردهایی ندارد»شدن 

 .داشتنداشته باشد قطعاً اهمیت کمتري از آن نیز نخواهد 

در این مقاله تالش . با اذعان به این واقعیت که انجام چنین کاري مستلزم طراحی یك برنامه پژوهشی ویژه است

مزبور، نشان داده شود که چارچوب اندیشه  ي جنبهتا با رعایت حداکثر اختصار، ضمن مشخص کردن دو  شود یم

کافی براي طراحی یك پارادایم رقیب اسالمی براي جهانی شدن به سبك موجود برخوردار بوده  يها تیظرفاسالمی، از 

بدیهی است تمرکز اصلی این . پیشنهادات اصالحی مشخصی نیز از موضع اسالمی به جهانیان ارائه نماید تواند یمو حتی 

با مسایل اقتصادي توجه خواهد  ها آنه تعامل مقاله بر روي متغیرهاي اقتصادي بوده و به سایر وجوه نیز به اعتبار نحو

 .شد و در کل فراتر از طرح عناوین کلی قابل طرح و پیگیري نخواهد رفت

 .يسرمایه دار –پارادیم  –جهان  –اقتصاد  –اسالم  :کلمات کلیدی

 .واحد دهدشت ،دانشگاه آزاد اسالمی .1

 .واحد دهدشت ،دانشگاه آزاد اسالمی .2

 

  :همقدم

 :مپارادایمفهوم 

علمی است که مورد پذیرش و پیروي هر جامعه  يها روشو  ها شكلبنا به تعریف پارادایم، نظامی از قواعد، 

 .بخشد یمعلمی قرار دارد و به آن جامعه هویت مشخصی 

مجاز است، انواع  ها آنرا که در ساحت علم، سؤال از  ییها پرسشها به طور ضمنی انواع  به این ترتیب پارادایم

را که از سوي جامعه علمی پذیرفتنی  ییها حلبود و باالخره انواع راه  ها آندر جستجوي  ستیبا یمرا که  ییها نییتب

 .کنند یمهستند براي جامعه علمی تعریف و مشخص 

و  دهند یمكل عالمان درباره انواع موجوداتی که در جهان وجود دارند را ش يها فرضها از یك سو پیش  پارادایم

و باالخره به  دهند یممناسب براي مطالعه این موجودات را در اختیار قرار  يها پژوهش يها روشاز سوي دیگر 

 12.شوند یممشخص و منسجم پژوهشی علمی  ییها سنتکه منشأ پدید آمدن  پردازند یمسازماندهی الگوهایی 

                                                 

 2۵:197۰باربور،  - 12
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بنابراین پیروان هر پارادایم رقیبی، . که جهان را به شكلی خاص ببینند کنند یمها، دانشمندان را وادار  پارادایم

و باالخره هر کدام قادر به  انگارند یممتفاوتی را گردآوري کرده و مسایل خاصی را مهم یا غیر مهم  يها دادهاطالعات و 

به اعتباري  توان یماز این روست که به تعبیر توماس کوهن پارادایم را . حل و فصل انواع متفاوتی از مسایل خواهند بود

از واقعیت تجربی دانست که همراه با پیكره یك نظریه و روش شناسی  ها ادراک، باورها و ها ارزشاز  يا مجموعه

. شود یماستفاده  میبر یم به سری از اندیشمندان براي تفسیر ماهیت وجهی از جهانی که در آن مختص خود توسط گروه

یك  يها یژگیوچشم اندازي براي نگرشی به جهان، دیدگاهی مشترک درباره  ستیبا یمبه این ترتیب، هر پارادایم 

 يها ینیببراي آزمون تجربی پیش  ها كیتكناز  يا مجموعهتئوري خوب، یك چارچوب نظري براي تحلیل مسایل، 

 19.علمی را داشته باشد يها پژوهشقابل قبول ارائه نماید تا قابلیت هدایت گري  يها حلنظري و مشخصات دامنه راه 

از دیدگاه دایانا هانت چهار شرط مشخص براي به رسمیت شناخته شدن یك پارادایم وجود دارد که به ترتیب 

 : عبارتند از

 .مشاهده شود ها آنجزاي مختلف مشخص شده در تعریف پارادایم در به روشنی ا -1

 .پشتیبانی گروه زیادي از اعضاي جامعه علمی را به دست آورد -2

 .نظري قابل توجه باشد يها شرفتیپمنشأ  -9

 19.و ارائه راهكارها وجود داشته باشد ها استیسمشخص از قبیل تنظیم  يها تیفعالآن در  يریکارگ بهامكان  -9

هانت در تبیین دالیل وجود اختالف نظرهاي گسترده و اغتشاش فكري در عرصه اندیشه توسعه و چگونگی شكل 

، تفسیرهاي متفاوت از دالیل توسعه و یافتگین توسعهمختلف از روند توسعه و  يها برداشتگیري بحران در این عرصه، 

 1۰.کند یمرا به مثابه عوامل اصلی ذکر  پردازان هینظرمتفاوت از سوي  يها فرضو استفاده از پیش  یافتگین توسعه

که اندیشمندان مسلمان در عرصه اندیشه  ییها کوششیك پارادایم و سوابق طوالنی  يها مشخصه مالحظهبا 

مهمی که به اعتبار ظهور پدیده جهانی شدن در اندیشه توسعه مطرح شده است، به  يها چالشو با  اند داشتهتوسعه 

الزم براي ارائه یك پارادایم اسالمی در زمینه توسعه که دیدگاه مشخصی براي  يها تیظرفدریافت که  انتو یمروشنی 

 ها چالش نیتر مهمدر ادامه مقاله ضمن مشخص کردن . جهانی شدن ارائه نماید، وجود دارد يها یکاستمواجهه کارآمد با 

 .اندیشه جهانی شدن سرمایه داري، خطوط کلی پارادایم اسالمی در این زمینه ارائه خواهد شد يها یکاستو 

                                                 

 229: 197۰. سروش - 19

 17،13: 197۰هانت،  - 19

 1۰: همان - 1۰
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 :یکلیدی جهانی شدن سرمایه دار یها مشخصه

در باب این پدیده  مسئلهکه درباره مفهوم جهانی شدن سرمایه داري وجود دارد، دو  ییها مناقشهبا وجود همه 

 .شود یم، نوعی اتفاق نظر در مقیاس جهانی مشاهده ها آنمطرح است که درباره 

و نكته دوم آن که الگوي اقتصادي  دهد یمنكته اول آن است که جهانی شدن اقتصاد قلب این پدیده را تشكیل 

 .گردند یمو تجویزهایی است که در این حوزه ارائه  ها نییتبنئوکالسیكی عهده دار 

 نیتر مهم ،«نخستین انقالب جهانی»کلوپ رم با انتشار کتاب به نام  133۵اولیه دهه  يها سالبراي اولین بار در 

کوتاه مدت و ناتوانی در لحاظ کردن مسایل بلند  يها تعادلو متغیرها و  ها دهیپدکاستی این رویكرد نظري را تمرکز بر 

در راستاي اتفاق نظر فزاینده اقتصاددانان و فیلسوفان ؛ و 16متداول این رویكرد نظري عنوان نمود يها آموزهمدت در 

عوامل ظهور بحران جهانی محیط  نیتر مهمیكی از  ...و « آمارتیاسن»، «پال استریتن»، «گونار میردال»بزرگی همچون 

ی بلند مدت و تفكیك رهنمودهاي آن از منظر افق زمان يها تیواقعزیست را ناتوانی این رویكرد نظري در توجه به 

دارد که « پیتر ایونز»این دیدگاه به واسطه همین کاستی مهم از جهاتی مشابهت نزدیكی با دیدگاه امثال . دانست توان یم

خود اقتصاد سیاسی نئوکالسیكی را از آن رو که همه چیز را به دست نامرئی و دست یابی به تعادل بلند مدت به صورت 

و از آن رو که در انسان شناسی خود نیز  کند یممعرفی « خیال بافی»، رویكردي مسلح به نوعی دهد یمخودي حواله  به

 17.آورد یمبه شمار « منفی باف»، کند یمهر نوع روحیه نوع دوستی و نیكوکاري را غیرممكن دانسته و نفی 

اشكال اساسی دومی که از منظر اقتصاد توسعه به این رویكرد نظري وارد شده، از سوي اقتصاددانان نهادگرا مورد 

توسعه و  مسئلهاعتنا و توجه ویژه قرار گرفته و مضمون محوري انتقاد مزبور این است که این رویكرد قادر به تبیین 

و مبانی داروینیسم اجتماعی و پافشاري بر این باور که فقط  نبوده و با اتكا غیر متعارف به اصول یافتگین توسعه

توضیح  تواند ینمبه حیات خود ادامه دهند  توانند یم ها بنگاهشایستگان و قدرتمندان در عرصه رقابت بین کشورها و 

و در  دهند یمو فقرا تشكیل  ها ماندهدهد که در یك دوره نسبتاً طوالنی تاریخی اکثریت قاطع کشورهاي جهان را عقب 

تبیین شده در چارچوب الگوي تعادل پایدار تنها تعداد اندکی از کشورها، به توسعه دست  يها آموزهبلند مدت برخالف 

 13.اند افتهی

که از منظر اقتصاد توسعه به این رویكرد وارد شده آن است که در عین حال که پایبندي به  يا عمدهسومین انتقاد 

شده در چارچوب  ها ينابرابرزهاي این رویكرد نظري، همواره منشأ گسترش و تعمیق موازین توصیه شده و تجوی

                                                 

 2۰،9۰: 1979کینگ و اشنایدر،  - 16

 66: 1973ایونز،  - 17

 1973: نورث - 13



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

76 

 

در زمینه  ژهیبه و مسئلهاین . رویكرد مزبور، هیچ ایدة مشخصی براي مواجهه با روندهاي نابرابري فزاینده وجود ندارد

و جالب آن که در تجربه موج اول جهانی شدن،  باشد یمقابل طرح  يتر يجدروندهاي جهانی شدن به صورت 

 يتر نیسنگبه مراتب  يها نهیهزبه رهنمودهاي مبتنی بر این آموزه نظري عمل کردند،  تر کاملو  تر قیدقکشورهایی که 

 .پرداخت نمودند

به طور نسبی آزادي اقتصادي  -ادامه داشت  1319شروع و تا سال  137۵که از سال  -در موج قبلی جهانی شدن 

به این معنا که هیچ گونه محدودیتی براي تحرک کاال، سرمایه و نیروي کار در میان کشورها . وجود داشت يتر گسترده

در آن دوره نیز جهان شاهد توسعه جریان  .حداقل ممكن بود اقتصادي نیز در يها تیفعالبرقرار نبود و مداخله دولت در 

، باشند یم OECDکشور اصلی صنعتی که اکنون عضو  16در مورد . تولید جهانی بود از رشد تر عیسرتجارت با رشدي 

هنگام مقایسه این . 13رسد یم 1319درصد در سال  2/21به  13۵۵درصد در سال  2/13از  GDPسهم صادرات در 

 :مشاهده کرد توان یمنوع شباهت را  9حداقل  یالملل نیبدوره از نظر تجارت 

 .هیچ محدودیتی براي انتقال کاال، سرمایه و نیروي کار به فراسوي مرزهاي ملی وجود نداشت -اول 

این تحوالت . ظهور کشتی بخار، راه آهن و تلگراف سبب ایجاد انقالب در حمل و نقل و ارتباطات شد -دوم 

 .حمل و نقل شد يها نهیهزخود موجب کاهش شدید زمان مورد نیاز و نیز افت چشمگیر 

ظهور . دندنوظهور سازمان صنعتی در جهش توان تولیدي در آن دوره نقش بسیار مهمی ایفا کر يها شكل -سوم 

در مقایسه با الگوهاي تولید  ها نهیهزناشی از مقیاس به نوبه خود موجب کاهش چشمگیر  يها صرفهتولید انبوه و ایجاد 

 .پیشین شد

همراه  -یعنی انگلستان  -در آن دوره نیز جهانی شدن اقتصاد با سلطه بالمنازع یك قدرت بزرگ جهانی  -چهارم 

 .کرد یمرا بازي  یالملل نیبل بود و پول ملی آن کشور نقش پو

کرد که عبارتند  مالحظه توان یمدر کنار این وجوه تشابه حداقل سه وجه تفاوت نیز میان این دو موج جهانی شدن 

 :از

 .تتفاوت در ترکیب و نوع تجار -

 .ها تیمزتفاوت در نوع  -

 .يتجار يها طرفتفاوت در  -

                                                 

13 - Maddison ،133۰ ،1۰2-1۰1 
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به عبارت دیگر، در این . داد یمبخش اعظم تجارت جهانی را تجارت بین بخشی تشكیل  137۵ - 1319طی دوره 

به عالوه، براي کشورهاي در حال توسعه تجارت اساساً متكی به . شدند یمدوره کاالهاي اولیه با کاالهاي نهایی مبادله 

 يها شرکتبود و سرانجام آن که اگر چه تجارت در کنترل  برتري مطلق ناشی از منابع طبیعی و یا وضعیت آب و هوایی

 .چند ملیتی قرار داشت، اما به هیچ وجه تجارت درون بنگاهی در ابعاد گسترده وجود نداشت

در حالی که بخش . در تجربه جهانی شدن اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم نیز توزیع منافع به شدت نامتقارن بود

، آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که شد یمادسازي تجارت نصیب کشورهاي پیشرفته اعظم امتیازات حاصل از آز

بیشترین توجه به آزادسازي اقتصادي را در کشور خود نشان دادند، نه تنها دستاورد چندانی نداشتند بلكه به جاي 

ندوستان، چین و اندونزي مطالعه تجربی ه. حرکت به سمت پیشرفت صنعتی با پدیده صنعت زدایی نیز روبه رو شدند

در این دوره سه کشور مذکور به اندازه انگلستان و هلند در تجارت آزاد . در دوره مزبور به طور خاص آموزنده است

که در حالی که  دهد یمنشان  ها آنو میزان حمایت از تولیدات داخلی بین  ها تعرفهاما مقایسه سطح . مشارکت داشتند

نسبت مشابه براي کشورهاي آلمان،  -درصد بود  ۰تا  9یعنی بین  -متوسط میزان تعرفه براي این سه کشور بسیار ناچیز 

 .درصد بود 99درصد و براي آمریكا  19تا  12ژاپن و فرانسه بین 

ه کشورهاي صنعتی در برابر حمایتی ک يها استیسکه  دهد یمدر شرایط کنونی نیز مطالعه اخیر بانك جهانی نشان 

چهار تا هفت برابر بیشتر از مقداري است که  ها تعرفه، از نظر میزان کنند یمصادرات کشورهاي در حال توسعه اعمال 

مزبور دو تا سه برابر  يها تعرفههمچنین، میزان . کنند یمکشورهاي صنعتی در تجارت بین کشورهاي صنعتی اعمال 

. 2۵کنند یمکشورهاي در حال توسعه نسبت به محصوالت صنعتی کشورهاي پیشرفته اعمال  است که يا تعرفهبیشتر از 

میلیارد دالر است که بالغ  99۵حدود  OECDیارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهاي عضو  دیافزا یمگزارش مزبور 

که تولیدکنندگان کشورهاي در  شود یمموجب  مسئلهاین . ردیگ یممیلیارد دالر آن مستقیماً به تولیدکنندگان تعلق  2۰۵بر 

که قابلیت رقابتی جدي دارند، از شرایطی عادالنه و رقابتی محروم شوند و در عین حال،  يا نهیزمحال توسعه در تنها 

در . باال به تولید خود ادامه دهند يها نهیهزتولیدکنندگان کشورهاي صنعتی علی رغم نداشتن مزیت نسبی همچنان با 

  .پردازد یمبسیار غیر عادي نیز  يها یشكنقدامات، اقتصاد کشاورزي آمریكا به قیمت کنار این ا

 يها نرخ، شود یمکه از سوي وزارت کشاورزي این کشور منتشر  2۵۵9تا  1333بر اساس آمارهاي سري زمانی 

مجموعه ابزارهاي سیاستی این کشور در زمینه صادرات محصوالت  نیتر مهمقیمت شكنی بسیار باال به عنوان یكی از 

کشورهاي در حال  ژهیبه وبسیاري به تولیدکنندگان کشورهاي مختلف،  يها انیزو از این طریق  باشد یمکشاورزي 

از هزینه تولید یا قیمت  تر ارزاندرصد  61، پنبه تولیدي آمریكا 2۵۵2اساس اطالعات سال ر ب. شود یمتوسعه تحمیل 

                                                 

2۵ - World Bank ،2۵۵9 :۰12 
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و براي  2۰، براي سویا 9۰، براي برنج 99رقم مشابه براي گندم . تمام شده آن در بازارهاي جهانی به فروش رسیده است

که در پهنه جهانی عالوه بر عدم تقارن در قدرت تولیدي و در  دهد یمشواهد مزبور نشان . 21درصد بوده است 19ذرت 

 دهند یمدر عمل اقداماتی را انجام  تر شرفتهیپ، این واقعیت نیز وجود دارد که کشورهاي یالملل نیبتوزیع منافع تجاري 

، شوند یممغایرت دارد و هم با آنچه که کشورهاي در حال توسعه به اجراي آن فراخوانده  ها آنکه هم با شعارهاي 

 .متعارض است

فزاینده  يها ينابرابرنیز براي اکثریت قاطع کشورهاي در حال توسعه، افزایش فقر و  ها يریگثمره کلی این جهت 

به واسطه پایبندي نسبتاً گسترده کشورهاي در حال توسعه به برنامه  133۵با آن که در ادبیات توسعه دهه . بوده است

تصریح دارد که  2۵۵9سانی سال گزارش توسعه ان. شود یمخوانده « دهه از دست رفته»شكست خورده تعدیل ساختاري 

اقتصاد بازار به واسطه فروپاشی بلوک شرق سابق ابعاد  يها آموزهرا که در آن موج اتكا به  133۵دهه  ستیبا یم

 .نامید« یأس و ناامیدي»یافت دهه  يتر گسترده

تر از شرایط سال کشور، فقیر ۰9حكایت از این واقعیت دارد که  2۵۵2سال  يها افتهی: در این گزارش آمده است

کشور کودکان بیشتري قبل  19در . برند یمکشور بخش بیشتري از مردم در گرسنگی به سر  21در . باشند یمخود  133۵

کشور امید به زندگی کمتر شده  99در . کشور نرخ ثبت نام در دبستان کاهش یافته است 12در . رندیم یمسالگی  ۰از 

کشور افزون  13کشور نسبت جمعیت فقرا افزایش چشمگیري پیدا کرده است و در  97کشور فقیر در  67از میان . است

کشور حتی  ۰9و در  رسند ینمسالگی  ۰درصد کودکان اساساً به سن  2۰کشور نزدیك  7در . افراد گرسنه هستند ¼بر 

 .درآمد متوسط سرانه نیز کاهش یافته است

در طول تاریخ بشر بی سابقه بوده  ییها شرفتیپکه در عین حال که چنین  کند یمگزارش مزبور چنین نتیجه گیري 

 22.و اوضاع مرتباً در حال بدتر شدن است باشد یماندازهاي آتی نگران کننده تر  چشم

« جهانی شدن با چهره انسانی»خود را با عنوان  1333جالب آن که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش سال 

که حكایت از سرعت و شتاب بی سابقه  سازد یمرا منتشر  يا دهندهمنتشر ساخته و در آن از یك سو آمارهاي تكان 

در مقیاس  يا العاده فوقرمایه داري از محوریت روندهاي نابرابري در طی سه دهه گذشته که آموزه جهانی شدن س

سنگین ناشی از روندهاي مزبور را  يها خسارتجهانی برخوردار بوده، دارد و از سوي دیگر تنها چاره مهار عوارض و 

 29.کند یمانسانی در عرصه تقسیم کار و تخصیص منابع در مقیاس جهانی ذکر  مالحظاتحاکم کردن 

                                                 

21 - USIDA ،2۵۵9 

22 - UNDP ،2۵۵9 :17-16 

29 - UNDP ،1333 :۰ 
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پیش  گانه سه يها يناکارآمدو  ها یینارسانظري متفاوتی براي  يها نییتبهاي رقیب،  پارادایماز سوي دیگر گرچه 

براي پیشبرد اهداف این مقاله  تر مناسب يها نییتبهاي نهادگرایی،  که پارادایم رسد یماما به نظر . گفته، ارائه شده است

 .دهد یمقرار 

و از این  دهند یمآن قرار  يها یژگیواطالعات و اهمیت و  مسئلهخود را  يها لیتحلنهادگرایان نقطه عزیمت 

از دیدگاه ایشان واقعیت این است که . کشند یمنظري مبتنی بر فرض اطالعات کامل را به چالش  يها آموزهموضع 

بنیادي در  يها یدگرگونمنشأ  تواند یم ها آنویژگی اساسی برخوردارند که لحاظ کردن  ۰اطالعات در دسترس بشر از 

 .نحوه نگرش به مسائل اقتصادي شود

 :ویژگی عبارتند از ۰این 

 .نناقص بود -1

 .نمحدود بود -2

 .ننامتقارن بود -9

 .ها انسانذهنی و فرهنگ  يها یصافاز  ها آنتأثیرپذیري شدید  -9

 .ها آنقرار داشتن  طلبانه فرصتدر معرض رفتار  -۰

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  يها تیفعالویژگی که همه  ۰از دیدگاه نهادگرایان براي مهار عوارض ناشی از این 

جز ارائه یك عقالنیت بدیل که با تفسیري انسانی، دموکراتیك و  يا چاره دهد یمرا تحت تأثیر قرار  ها انسانسیاسی 

عادالنه از حیات بشري همراه باشد در دسترس نیست و چنین تفسیري بازگشت به نهادها که بیان دیگري از نظام 

ی و در سطوح محلی، مل ها آندر عرصه زندگی فردي و انسانی  ها انساناجتماعی و قواعد حاکم بر رفتار  يها ارزش

 .شود یمتوسعه در پرتو چنین شرایطی مربوط  مسئلهتا آن جا که به . سازد یمجهانی است را اجتناب ناپذیر 

در مقیاس  یافتگین توسعه مسئلهانسانی، دموکراتیك و عادالنه بودن حل  يها حلناپذیري راه  اجتنابدلیل  نیتر مهم

جهانی از دیدگاه نهادگرایان آن است که توسعه اقتصادي جوامع ریشه در نهادهاي سیاسی و اقتصادي دارند و این نهادها 

چرا که  رندیگ یمسیاسی و اقتصادي در طول تاریخ شكل  يها نهیزمدر  ها انساننیز به نوبه خود در فرایند مشارکت 

توسعه اقتصادي  يها هدفناشی از سازگاري بین نهادها و  ییکاراتوسعه بلند مدت جوامع در طول تاریخ عمدتاً در گرو 
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است نه کارایی ناشی از تخصیص منابع؛ به عبارت دیگر جهت علیت از طرف نهادها به سمت توسعه بوده و این 

 29.دهد یمه تخصیص بهینه منابع را در درازمدت شكل سازگاري موجود بین نهادها و توسعه اقتصادي است ک

جهانی شدن و پیشرفت آزادانه و عادالنه در چنین  مسئلهبه عبارت دیگر هرگاه از زاویه نگرش نهادگرایان، 

شرایطی را مورد توجه قرار دهیم، اجتناب ناپذیري عبور از پارادایم جهانی شدن سرمایه داري که در آن حق با آراء 

و جوامع انسانی با منطق حاکمیت سرمایه فقط به میزان سرمایه در اختیار صاحب حق  ها انسانو  شود یمنجیده دالري س

 .ابدی یم، وضوح بیشتري شوند یمشمرده 

 :یسخن پایان

 گردد یماین چنین است که با مطالعه روند تحوالت نظري در عرصه اندیشه توسعه این واقعیت به وضوح نمایان 

توسعه مشاهده  پردازان هینظراخالقی و رهنمودهاي جدید  يها آموزهمیان  يا ندهیفزاکه طی سه دهه گذشته همگرایی 

اسالمی را به شكل متین معرفی نمود که جهانی بر محور توحید، عدل و  يها آموزه توان یمو این جاست که  شود یم

منبعث از وحی براي رستگاري  يها آموزهجز تمسك به  يا چارهبه انسان  نانهیب واقعو با نگاهی  ندینما یمتقوا را ترسیم 

اطالعات در  گانه پنج يها یکاستچرا که تنها در این چارچوب است که  ماند ینمباقی  ها انساناخروي و سعادت دنیوي 

 .دسترسی جامعه بشري به حداقل خواهد رسید

پدیده توسعه در شرایط جهانی شدن آن است که تنها با  جهانی شدن و مسئلهمنطق بنیادي رویكرد اسالمی به 

 .و جوامع انسانی را برطرف نمود ها انسانمربوط به اطالعات  گانه پنج يها نقصان توان یمتمسك به وحی 

بوده است و  يا گستردههاي  يکار دستو  ها فیتحراز آن جایی که اندیشه اسالمی نیز در طول تاریخ در معرض 

که تنها تمسك به آن رویكردهایی که ترکیب  رسد یماز آن تاکنون ارائه شده است، به نظر  يشمار یب يها برداشت

از چنین صالحیتی  ندینما یمارائه  روشمندو  دار نظاماز عقالنیت، عدالت و آزادي در قالب یك اندیشه  يا خردمندانه

 .برخوردار باشد که پارادایم رقیب جهانی شدن سرمایه داري را از یك موضع اسالمی ارائه نماید

به استخراج خطوط  ها آن يها شهیاندبا تمسك به  توان یمکسانی که  نیتر برجستهگمان این جانب بر آن است که 

اصلی پارادایم اسالمی توسعه در شرایط جهانی شدن پرداخت عبارتند از اساتید شهید؛ آیت اهلل صدر؛ آیت اهلل مطهري و 

بازارهاي سرمایه جهانی  يها یکاستاز موضع اسالمی  توان یمبدیهی است در این چارچوب . باشند یمآیت اهلل بهشتی 

اجتماعی جهان  -اقتصادي  يها بحرانشده را که از جهاتی پاشنه آشیل جهانی شدن سرمایه داري و کانون بسیاري از 

. ناشی از آن را ارائه نمود يها بحرانمعاصر است با اولویت مورد توجه قرار داده و پیشنهادات راه گشایی براي عبور از 

                                                 

 69-6۰: 1979نورث،  - 29
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مناسب توفیق عرضه خطوط محوري پارادایم جهانی شدن از دیدگاه اسالم با تكیه آراء این فقیهان امید آنكه در فرصتی 

 .واال مقام را داشته باشیم
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 یاقتصادی حكومت نبو یها استیس

  2 یسرور یاران و 1 یمحمد رضا اسالم

 :چكیده

تحت عنوان سیره اقتصادي  (ص) در دوران پیامبرو حكومت نبوي ر اقتصادي د يها استیساین مقاله به ر د

 (ص) اقتصادي است که حضرتر رفتاو  ها روش، مقررات ي مجموعه (ص) اقتصادي پیامبر ي رهیسمنظور از  میپرداز یم

مسائل . اند کردهبه اجراي آن تالش حكومت خویش  ي دورهعمالً در عنوان انسانی منزه و عاري از عیب و خطا به 

رکنی بسیار مهم و قابل  یالملل نیباقتصادي در هر جامعه و در میان تمامی کشورها چه در صحنه داخلی و چه در عرصه 

در میان اعراب جاهلی با عنایت به ) لی اهلل علیه و آله و سلمص با آمدن پیامبرم حال در صدر اسال .دباش یمتوجه 

و ق بسیار وسیع طبقاتی عمی ي فاصلهو قدرت طلبی برخی از قبایل و وجود وضعیت نابسامان و تشتت فراوان آن زمان 

اسالم با اقداماتی من جمله مبارزه  ص (رنیازي وافر بود که پیامبف اصالحاتی زیربنایی در ابعاد مختل يفرهنگ برده دار

جنگی در میان مردم و  يها متیغنو جدال با ثروت طلبی برخی قبایل و یاري و استمداد فقرا و همچنین تقسیم 

ایستادگی در برابر برخی افعال ناروا مانند ربا و توسعه دادن فرهنگ جدیت و تالش در کار و تقسیم اموال عمومی میان 

همچنین همسو کردن مردم . باشد یماقتصادي در اجتماع آن زمان  ي برههمردم دالیلی بر وجود شروع حرکتی عظیم در 

لیمات الزم در هر زمینه خصوصاً در مسائل اقتصادي و به نحوي فرهنگ سازي در این آن زمان با خود و دادن تع

در  (ص) راز موفقیت پیامبر اسالم نیتر بزرگاقتصاد گردید، حال و بر شكوفایی در اکثر جوانب  يا مقدمه ها نهیزم

اقتصاد آن زمان و مسائل اقتصادي توسل به قرآن کریم و یاري و استمداد طلبیدن از آیات عدیده آن در باب  ي عرصه

اقتصادي  يها استیساز  يا شمهدر این مختصر بر آن شدیم  باشد یم... توزیع و  ،نابع طبیعی، مروت، ثولیدت کار، تالش،

اندک فرا راه  يا توشهآن حضرت را با استفاده از برخی آیات قرآن و احادیث نبوي مورد بررسی قرار دهیم باشد که 

 گونه هماناست  (ص) اتصال پیامبر ها تیموفقگفت که ماحصل تمامی این  توان یم جرئتبه  .دطالبان اقتصاد برین باش

به قرآن  ها قهیمضو  ها یسختهمیشه بر این اصل استوار بوده که در تمامی  (ص) که اشراف دارید تاریخ زندگی پیامبر

همیشه قرآن کریم رهنمون راه بی پایان و هدف واال و مقدس حضرت  ها يدشوارتمامی ر و د گشتند یمکریم متوسل 

 .تبوده اس (ص) محمد

 .ت، مساوات، پیشرفت، عدالت، حكوماقتصاد :واژگان کلیدی

 .نزبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجااستادیار گروه  .1

 .زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم آذربایجاندانشجوي کارشناسی ارشد  .2
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 :مقدمه

و  دیکش یمو کینه ورزي در میان اعراب جاهلی زبانه  يتوز نهیککه آتش بربریت و تعصب و تحجر و  يا برههدر 

به اوج رسیده بود و فاصله اغنیا و فقرا سر به افالک کشیده بود زنده به گور کردن و به  ها انسانبرده داري و استثمار 

بلكه  شد ینمشده بود و در مسائل اقتصادي نه تنها اثري از شكوفایی دیده ر دختران یك رسم و افتخان اضمحالل کشید

در دورانی که آتش خشم و  گشتند یم تر فینحو فقرا و تهیدستان بی چیز تر و  تر فربهسران قبایل و اشراف روز به روز 

که از انسانیت و کمال و تكامل انسانی  يا گونهبه اوج رسیده بود به  يزیر خونو کشت و کشتار و  يا لهیقب يها جنگ

که  يا گونهو یأس از وضع موجود بود به  یچارگیبعقب افتادگی و  شد یمخبري نبود و تنها چیزي که به فراوانی یافت 

و  نیتر بزرگدر این زمان بود که پروردگار عالمیان  خورد یمسرنوشت اکثریت مردم در چنگال اقلیتی فرومایه رقم 

پیام آور رحمت و مغفرت باشد تا از زندان پوچی و  ها آن يبرامبعوث نمود تا  ها آنفرستاده خود را در میان  نیتر کامل

، تا در کنار اصالح اوضاع فرهنگید باالترین مرحله کمال انسانی راهنمایشان باشت پوچ گرایی رهایشان ساخته و به سم

 ها انسانایشان سامان به اوضاع اقتصادي آشفته بخشیده و ناجی تهیدستان و فقرا باشد و ثروت را به عدل میان  ،ینید

و هرچه موجود است به همه به طور  بفهماند که سیاه و سفید و عرب و عجم با هم فرقی ندارند ها آنتقسیم نماید و به 

براي رسیدن به اهداف واالي انسانی در حكومت نبوي در جهت فقرزدایی و برقراري  يا مقدمهمساوي تعلق دارد این 

هستند که با یاري قرآن کریم در حكومت نبوي در عرصه اقتصاد و  ییها استیس ها نیا و باشد یمعدالت اقتصادي 

اقتصادي حكومت نبوي در حد  يها استیسدر  تفحصدر کل با کنكاش و . به منصه ظهور رسیدند يمسائل اقتصاد

و ابعاد آن را با جامعه جاهلیت بررسی خواهیم نمود تا تضادها و ه را مورد بررسی قرار داد ها آنخویش ت بضاع

 .را به صورت تحلیلی واضح و مبرهن سازیم ها آناختالفات 

 :طرح بحث

از اصالحات غیر اقتصادي من جمله اهداف  يا پارهاقتصادي در حكومت نبوي در بادي امر نیازمند  يها استیس

به  توانست یم صلی اهلل علیه و آله و سلمکه اشراف دارید در صورتی پیامبر اسالم  گونه همانسیاسی و نظامی بود چون 

فرهنگی آن  يها ینابسامانتماعی و تشتت و اهداف واالي خود برسد که وضعیت نا آرام و هرج و مرج سیاسی و اج

به  توانست یمآرام و تحت کنترل وجود نداشت چگونه  یتیوضعفرهنگی صحیح و  که یزمانتا  دیبخش یمزمان را بهبود 

ر د اهلل علیه و آله و سلم یاکرم صلکه برخی اقدامات پیامبر  تلكن ابتدا الزم به ذکر اس. فكر اهداف اقتصادي باشد

براي به فعلیت رسانیدن  يا مقدمه يا گونهو بررسی قرار دهیم که به  شسیاسی و نظامی را مورد کنكا يها نهیزم

اقتصادي در دوران حكومت ایشان است  يها تیفعالو بعد وارد اصل موضوع که  باشد یم اش ياقتصاد يها استیس

 .(9: 193۵، فیصل ،حمد پورا. )بپردازیم
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سالم بعد از هجرت به شهر مدینه حكومت اسالمی را که اولین اقدام و راهكار ا اهلل علیه و آله و سلم یصل امبریپ

سیاسی و نظامی دست زد  یاصالحاته بود را تشكیل داد و سپس ب ها عرصهبراي شكل گیري نظامی قدرتمند در تمامی 

عد از تشكیل حكومت در ابتداي ب. متا در نهایت وارد اصل موضوع شوی میپرداز یمبه صورت کلی  ها آنکه به برخی از 

تا دین اسالم را  نمودند یمفرادي را از یارانش به عنوان پیك به نقاط مختلف اعزام ا لی اهلل علیه و آله و سلمصر امر پیامب

گسترش دهند این اولین اقدام سیاسی مهم ایشان در جهت بسط و توسعه دین اسالم بود و عالوه بر آن نیز با این کار به 

تا جایی که پس از  شدند یم تر يقوکه روز به روز  ساختند یمنمایان  ها ملتقدرت مسلمانان را براي دیگر  يا گونه

در  آمدند یم لی اهلل علیه و آله و سلمصر سایر نقاط براي اسالم آوردن به مدینه نزد پیامبسپري شدن چند سال مردم از 

چون  شدند یمراستاي تحقق این هدف که فراگیر نمودن دین اسالم بود سپاه اسالم در بسیاري از موارد به جنگ متوسل 

با عنایت به اینكه  گشتند یمو همچنین مانع حرکت و جنبش مسلمانان  نمودند ینمبرخی از افراد و قبایل، اسالم را قبول 

جز این راهكار براي مقابله با  يا چارهخالف جنگ و خون ریزي بودند اما م لی اهلل علیه و آله و سلمصم پیامبر اکر

 (.همان. )شدند یمیا کشته  پرداختند یمیا جریمه  آوردند یمپس یا باید اسالم  دندید ینممتحجر آن زمان  نیمشرک

 يها مانیپدیگر چون انعقاد ه و بسیاري اقدامات مدبران ها تیفعالا این ب اهلل علیه و آله و سلم یاسالم صلپیامبر 

توانستند نبض حكومت اسالمی را در دست گیرند و در  نیمشرکدفاعی با برخی دشمنان خارجی من جمله یهودیان و 

واالي اسالم بود که در  يها ارزشصحنه داخلی و خارجی امنیت را برقرار سازند و همچنین هدف دیگر ایشان حفظ 

این زمینه اقدامات فراوانی را انجام دادند از جمله دادن تعلیمات دینی به افراد و یاد دادن سواد به مردم از جانب 

 ها آنیارانشان و ایجاد حس دوستی و اخوت اسالمی میان مسلمانان براي شكل گیري حب و استحكام روابط میان 

اسالمی و  ي جامعهاقتصادي اکنون که پیكره  يها استیسبود براي شكل گیري  يا مقدمهوافري نمودند و این  يها تالش

اقدامات نظامی انجام شده و امنیت داخلی و حكومت نبوي شكل گرفته است و اصالحات سیاسی و اجتماعی و 

 لی اهلل علیه و آله و سلمص خارجی حكومت اسالمی تضمین شده است همه چیز مهیاي اصالحات اقتصادي پیامبر اکرم

ود و تا این زمان به سایر مسائل در جهت شكل گیري حكومت پرداختند اما از این برهه به بعد با اقدامات بسیاري در ب

 (.همان. )ددست یافتنم ه يا کنندهه خیرج اقتصادي توجه شایانی نمودند که به نتای ي نهیزم

اقتصادي فراهم  يها استیسسیاسی و اجتماعی و نظامی همه چیز براي پرداختن به  اکنون بعد از توضیح اقدامات 

 .میپرداز یمشده است که به ذکر جزئیات آن 

 :اقتصادي حكومت نبوي يها استیس

 .میپرداز یم ها آنموردي به جزئیات  و به صورت میکن یمرا به شش گروه تقسیم  ها استیسدر کل این 
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 :تالش و فعالیت برای امرار معاش به طریق مشروع_۰

مواره نشانگر تالش و جدیت و کار براي ه اهلل علیه و آله و سلم یاسالم صلسیره و روش زندگی پیامبر بزرگوار 

را یا مشغول شبانی یا تجارت و کسب  اش یزندگکه تمام دوران  يا گونهامرار معاش و کسب روزي بوده است به 

 پی مبریم که پیامبر مسئله نیاو در روایتی به  نمودند یمدرآمد بوده است و ایشان همیشه مسلمانان را به این مهم توصیه 

 .ددادن یمیز به کار و تالش اهمیت زیادي ن علیه و آله و سلملی اهلل ص

را مبعوث نكرده جز اینكه آن  داوند هیچ پیامبريخ: نقل شده که فرمود صلی اهلل علیه و آله و سلمم از پیامبر اکر

در منطقه آري، من نیز گوسفندان را براي اهل مكه : فرمود و شما نیز؟»: پرسیدند. پیامبر گوسفندچرانی کرده است

 .(69۰/ 1، 1939 ،فتخاري، اصغرا. )«مچراند قراریط می

. میچراند یم صلی اهلل علیه و آله و سلم گوسفندان اهل خود راد من و محم»: گوید عمار میو در روایتی دیگر 

آري فردا : فرمود. ام زمینی سرسبز در آنجا یافته آیا مایلید به سرزمین فخّ برویم؟ من:«روزي من به ایشان عرض کردم

 ایشان پیش از من در محل قرار حاضر شده ولی گوسفندان را از ورود به آن زمین منع هنگامی که من به آنجا رفتم دیدم

از آنجا که عمار « .گوسفندانم را بچرانم چون با تو وعده داشتم نخواستم که پیش از تو»: چون مرا دید فرمود؛ و کند می

تواند مربوط به دوران جوانی آن حضرت باشد که  بود این جریان می( سلم لی اهلل علیه و آله وص)ر تقریباً هم سن پیامب

 (.همان) .گوسفندچرانی ایشان است اوج دوره

الوه بر شبانی به امر تجارت نیز ع اهلل علیه و آله و سلم یمحمد صلنیز اشاره شد حضرت  قبالًکه  گونه همان

از جانب ایشان  يا هیسرماسالگی با آشنا شدن با حضرت خدیجه و با اخذ  2۰که در سن  يا گونهبه  اند دهیورزاشتغال 

که پس از مدتی هم دین خود را ادا نمودند و هم به سود خوبی دست پیدا  يا گونهبه کار تجارت اشتغال ورزیدند به 

و پس از  باشد یم و آله و سلم اهلل علیه یلص نشانی از کار و جدیت و تالش در زمان آن حضرت ها نیاهمه . کردند

دالیلی بر تالش و  ها نیاورود به مدینه بعد از مهیا شدن زمینه براي کشاورزي به کار زراعت نیز اشتغال ورزیدند همه 

 (.همان. )باشند یمزندگی آن حضرت هم قبل بعثت و هم بعد از بعثت  يها عرصهکار و فعالیت در تمامی 

 :تكاثرتشویق به تولید و نفی  _۸

و مردم را  نمودند یممواره مسلمانان را از تفاخر به بیشتر داشتن نفی ه اهلل علیه و آله و سلم یمحمد صلحضرت 

یعنی فقط شامل تولیدات کشاورزي  باشد ینمالبته این توصیه حصري  کردند یمبه تولید محصوالت کشاورزي تشویق 

که امروزه اکثر کشورهاي  گونه همان اند نموده یممشروع مسلمانان را به این مهم توصیه  يها نهیزمنبود بلكه در تمامی 

پیشرفت نمایند به  اند توانستهو با عطف به این راهكار  اند کردهایران به این اصل تكیه  من جملهقدرتمند مسلمان 

لهام بخش کارشان بوده است چون ا آله و سلملی اهلل علیه و ص که فرمایشات پیامبر بزرگ اسالمت گف توان یم يا گونه

که در جامعه و حكومت اسالمی نوپاي آن  دانستند یمایشان با قدرت تدبیر، اهمیت این موضوع را درک نموده بودند و 
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و همچنین به  باشد یمتولیدي  يها تیفعالاولین اقدام در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم تولیدات کشاورزي و ن زما

تجاري و تولیدي و زندگی  يها تیفعالاین موضوع نیز اشراف داشتند که تكاثر و تفاخر به بیشتر داشتن آفتی براي 

چون در این صورت این افراد از تالش و  داشتند یم بر حذرو به همین دلیل مسلمانان را از این امر  باشد یممسلمانان 

ر آن د لی اهلل علیه و آله و سلمص پس این نشانی از ذهن خالق پیامبر اکرم دندیکش یمجدیت در کار و فعالیت دست 

 (.696/ 1 همان،. )داقتصادي از جانب ایشان بو يها استیساولین اقدامات در عرصه ز زمان بوده است و این ا

 :جدال با قدرت طلبی و امتیاز خواهی و اشرافی گری _۹ 

موجودي سیري ناپذیرند یعنی همواره براي کسب درجات و  ها انسانبه طریق علمی و تجربی ثابت شده است که 

و با به دست آوردن یك جایگاه به فكر کسب مقام واالتري  دهند یممقام و ثروت عطش زیادي را از خود نشان 

این افراد به  شود یمخلوص نیت و انسانیت نباشد سبب  وهمراه با تقوا  یطلب ادهیزو  یخواه ادهیزکه اگر این  باشند یم

 یصل امبریپکه در زمان  يا گونهبه امتیاز خواهی و قدرت طلبی و ستم به افراد زیر دست و تهیدست بپردازند به  يا گونه

که افراد ثروتمند و سران  یآن اجتماع به یك عرف مبدل گشته بود به طریق رنت برده داري دس اهلل علیه و آله و سلم

غبارآلوده منیت و تعصب  ياما در این برهه و زمان و فضا شدند ینمحتی امتیاز انسان بودن قائل  ها بردهقبایل براي این 

تا به مردم آن زمان د مبعوث شدند تا به یاري فقیران و تهیدستان بشتاب صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر بزرگوار اسالم 

 گونه همانت و مكن تیو اشرافاست نه ثروت  ها آن یدامن پاکبه تقوا و  ها انسانیاد بدهد که بزرگواري و بزرگ منشی 

 ها بردهون بالل حبشی و ابوذر در میان چ لی اهلل علیه و آله و سلمص که مستحضرید بهترین و فداکارترین یاران پیامبر

ایشان مبعوث شدند تا در برابر ظلم و ستم کفار د وب لی اهلل علیه و آله و سلمص بودند و این نشانی از درک وسیع پیامبر

زر و نقره نیست بلكه به اعتقادات منزه  يها سكهبفهماند که کمال و بزرگواري به  ها آنو اشراف آن زمان بایستند و به 

 نیتر کوچكمواره با افراد فقیر و تهیدست در معاشرت بودند و بدون ه و آله و سلملی اهلل علیه ص است پیامبر ها انسان

 نیتر کوچكو در تقسیم غنایم جنگی به جایگاه یاران،  نمودند یمارتباط برقرار  ها آنتوجه به وضعیت طبقاتیشان با 

 ها ستمو همواره با تمام قدرت در برابر  نمود یمتقسیم  ها آنرا به طور مساوي میان تمام  ها متیغنو  کردند ینمتوجهی 

زیادي میان مسلمانان و کفار در  يها جنگکه  يا گونهبه  ستادندیا یماشراف و ثروتمندان آن زمان  يها یخواه ادهیزو 

رهنگ ف لی اهلل علیه و آله و سلمص پس در زمان پیامبر. رخ داد و مسلمانان زیادي به شهادت رسیدند ها نهیزماین 

طبقاتی را گرفت و تمامی مسلمانان به این درک رسیدند که هیچ فرق و  ي فاصلهمساوات و برابري جایگاه برده داري و 

اقتصادي در حكومت نبوي  يها استیسو ایمان و این دومین اصل در زمینه ا وجود ندارد مگر با تقو ها آنتمایزي میان 

و امتیاز خواهی را از بین بردند و عدالت اقتصادي را در میان  یطلب ادهیزکه فرهنگ غلط اشرافی گري و  باشد یم

 (.2: 193۵، عفرج بحانی،س. )دترویج دادن ها نهیزممسلمانان و در تمامی 
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 :ثروت میان مسلمانانل تقسیم و تعدی _4

میان مسلمانان در جهت قسیم ثروت ت) صلی اهلل علیه و آله و سلم)اهداف اقتصادي پیامبر اکرم  نیتر بزرگیكی از 

فرهنگ  نیچن نیار میان مسلمانان د) لی اهلل علیه و آله و سلمص (آن حضرت. از بین بردن شكاف میان غنی و فقیر بود

 ها آندر مال و ثروت یكدیگر شریك هستند و با این ذهنیت اخوت و برادري و برابري میان  ها آنسازي کرده بودند که 

ایثار و فداکاري و تالش جاي . جاي خود را به همدلی و همیاري داد کورکورانهتعصبات . دبه حد اعلی خود رسیده بو

و در  دانستند یممسلمانان فقیرترین را در مال خود شریك  نیثروتمندترکه  يا گونهمنیت و غرور و تكبر را گرفت به 

ا یارانش به مدینه هجرت نمودند و ب آله و سلملی اهلل علیه و ص این زمینه نمونه بارز آن زمانی است که پیامبر بزرگوار

ا بستن پیمان ب اهلل علیه و آله و سلم یصل امبریپجا و مكانی براي سكنی گزیدن بودند  دبا عطف به آنكه مهاجرین فاق

چند نفر از مهاجرین را در خانه خود جا دهد و  ها آناخوت میان انصار و مهاجرین از انصار خواست که هر کدام از 

ایثار و فداکاري و برادري و برابري میان  که یزمانا پذیرفتند تا ر لی اهلل علیه و آله و سلمص نیز این فرمایش پیامبر ها آن

 (.2: 193۵، حمد پور، فیصلا. )دفراوان دست پیدا کر يدستاوردهابه این  شد یممسلمین وجود نداشت چگونه 

ر جدیت و کار و تالش و کمك د اهلل علیه و آله و سلم یصل امبریپاز سوي دیگر با تشویق مسلمانان از جانب 

و  ثروتمندانو دستگیري از آنان و دادن زکات و خمس و بسیاري از امور دیگر مانع تجمع ثروت در میان  فقرانمودن به 

از سوي دیگر تعدیل ثروت بدین معنا بود که  شد یماز بین رفتن تدریجی شكاف طبقاتی میان مسلمین در آن زمان 

شریك خود بدانند که این امر از سویی سبب کاهش مقداري از ثروت میان  خود فقرا راثروتمندان در قسمتی از اموال 

 صحیح آن حضرت يها استیسکه این نیز یكی دیگر از  گشت یمو مستمندان آن زمان  فقراثروتمندان و بهبود وضعیت 

 .(نهما. )دوب لیه و آله و سلملی اهلل عص

 يها راهبه جلب روزي از . پیامبر بزرگوار عالوه بر تشویق مسلمانان به کسب روزي مادي که همگان واقف بر آنند

باید به خداوند توکل  ها انسانکه اولین مورد آن این است که در هر کار و فعالیتی  نمودند یممعنوي نیز مردم را تشویق 

راز موفقیت باشد یعنی اگر انسانی به خداوند توکل نماید و به حكمت و رحمتش  نیتر بزرگ تواند یمکنند که این 

: آن حضرت در این باره فرمودهه ک گونه همانراضی باشد غیر ممكن است که به روزي و مزد کارش دست پیدا نكند 

. دهد شما را روزي خواهد داد گونه که پرندگان را روزي می همان که باید، بر خدا توکل کنید، خداوند آن گونهگر ا

 (.9: 193۵، عفرج سبحانی،). برند هاي خالی صبح کرده و با شكم پر روز را به شب می شكم پرندگان با چنانكه

که این  يا گونهبه  دینما یمدومین مورد، پیامبر مسلمانان را به دعا کردن و چنگ یازیدن به ریستمان الهی توصیه 

صلی اهلل )م روزي پیامبر اکر: در روایتی نقل شده که باشد یممورد از اموري بسیار مهم در منظر پیامبر بزرگوار اسالم 

دایا، ما آن فضل و رحمتت را که جز تو خ( ): دست به دعا برداشته و عرض کرد در جمع اصحاب،( علیه و آله و سلم

( علیه و آله و سلم صلی اهلل)م هنگام، یك گوسفند بریان شده به پیامبر اکر در این. مالك نیست خواهانیم کسی آن را
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. «از فضل الهی است و ما منتظر رحمت اوییم بگیرید، که این»: هدیه آورده شد و حضرت رو به اصحاب کرده، فرمود

 (.همان)

خواري و پرهیز از حرام  حالل بر( صلی اهلل علیه و آله و سلم)م پیامبر اکر جدیتکه از  بارز يها مثالاز جمله 

هنگامی که آنان گوشت گوسفندي بریان شده را در . است حكایت دارد جریان میهمان شدن حضرت بر گروهی از انصار

بیرون  جوید اما فرو نداد و واي در دهان نهاده  لقمه( صلی اهلل علیه و آله و سلم)م اکر برابر آن حضرت نهادند، پیامبر

م آنان ضمن تصدیق سخن پیامبر اکر .دهد که به طور ناحق تهیه شده است ن گوسفند به من خبر میای: آورد و فرمود

 گرفتیم ون گوسفند نیافتیم گوسفند یكی از همسایگان را بدون اذ چون در بازار،: گفتند( صلی اهلل علیه و آله و سلم)

به اسیران  عنوان صدقه نیز فرمود که آن را به( له و سلمصلی اهلل علیه و آ)م پیامبر اکر. خواهیم پرداخت بعداً بهاي آن را

 .(همان) .بدهند

 :غزوات و غنایم _5

خوبی براي بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادي مسلمانان بود چون در آن زمان که  يها هیسرماجنگی  يها متیغن

فقیر و در مضیقه بودند و وضعیت معیشتی  اکثراًاسالمی هنوز نوپا بود مسلمانان با عطف به فشارهاي زیاد کفار  ي جامعه

بدست آمده از غزوات عامل بسیار مهمی در جهت بهبود وضعیت مسلمانان در  يها متیغنبسیار فالکت باري داشتند 

وجه نقد و طال نبودند بلكه بسیاري از این  به صورتالزم به ذکر است که این غنایم تنها  شد یمآن زمان محسوب 

 يها نیزمشیري و  يها داممانند  يا واسطهرفی مانند پوشاک و خوراکی و برخی دیگر مانند کاالهاي غنایم کاالهاي مص

را بدون در نظر گرفتن جایگاه برخی  ها متیغناین ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)ر و پیامبر بزرگواد کشاورزي بودن

ین مورد در ارتقاي ا .کرد یممساوي در میانشان تقسیم  کامالً به صورتمسلمانان از لحاظ تقدم در اسالم آوردن 

 .(2: 193۵، احمد پور، فیصل) .دوضعیت مسلمانان بسیار امر موثري بو

 :برای جامعه مسلمانان( ص)ر شدن پیامبل اسوه و سنب _6

 سرمنشأدلیل و  میکراز منظر قرآن ت انسان بسیار ستمگر و ناسپاس اس یبه راستدر قرآن کریم آمده است که 

قبیح و ناپسند از  يها صهیخصکه اگر این  باشد یممسلمانان ظلم و ناسپاسی  خصوصاً ها انسانتمامی مشكالت اقتصادي 

چون اگر  شد یماقتصادي هموار  يها شرفتیپمن جمله  ها نهیزمبین برود شرایط براي شكل گیري پیشرفت در تمامی 

را به  ها آنظلم از بین برود و قدرتمندان افراد زیردست خود را قربانی زراندوزي و جاه طلبی خود نكنند و حقوق 

د رسمیت بشناسند و کمال را در انسانیت و اخالق و تقوا بدانند نه در مال و منال و از جایگاه خود سوء استفاده نكنن

 .(9: همان)

جاي خود را به مساوات و برادري و برابري بدهد همه چیز مهیاي آن  ها آندر درون  نهیو کو جاه طلبی و خشم 

مختلف  يها نهیزمبدون در نظر گرفتن جایگاه خود با هم به کار و فعالیت در  فقراکه در کنار یكدیگر اغنیاء و  شود یم
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یعنی  باشد یم ها انساناقتصادي بپردازند و مورد دیگر که قرآن کریم به آن اشاره نموده است ناسپاسی  ي نهیزمجمله  من

کفار  خصوصاً ها انسانبدبختی و عامل مشكالت  نیتر بزرگوافر پروردگار جهانیان که این  يها نعمتناشكري در برابر 

الهی  يها نعمت شكرگزاربه جاي ناسپاسی  ها انسانبوده است اگر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)د زمان حضرت محم

و سختی و مشقتی بجز آزمایشات الهی  معضلدیگر هیچ  دندید یمباشند و همه چیز را در ید قدرت خداوند بلند مرتبه 

درک  کامالًاین مسائل را ( و آله و سلم هیاهلل عل یصل)ر و در این زمان پیامبر بزرگوا نمود ینم دیرا تهد ها انسانزندگی 

آن زمان کار بسیار مشكل و  يها انسانروشن نمودن تمامی این زوایا براي مسلمانان و  دانستند یمنموده بودند و چون 

اخالقی و تمامی بعد وجودي خود را الگویی براي  يها صهیخصپس سعی نمودند که خود و  باشد یمغیر ممكن  باًیتقر

خود تا کنون بوده است و همیشه در برابر ظلم و ستم  ي زمانهانسان  نیتر عادلمسلمانان کنند چون رسول خداوند 

اقتصادي ایشان  يها تیفعالبا عنایت به تالشگر بودنشان در کار و  و کردند یمو با مساوات با همه برخورد  ستادندیا یم

 .(همان. )رفتند یماقتصادي به شمار  يها شرفتیپبهترین الگو براي 

 :تحریم اقتصادی مسلمانان و راهكارهای مقابله با آن

و  ها آنتعداد ر بن شده افزودو  یجهتز ان پیشرفت روز افزون و قدرتمند شدن مسلماناز ران قبیله قریش که اس

به فكر چاره  بردند یمرنج ه بسیار خشمگین و غضبناک شده بودند و از این مسئلر اسالم آوردن مردم از سویی دیگ

اندیشی افتادند و در نهایت طرح تحریم اقتصادي مسلمانان را اجرا نمودند و سعی کردند با این اقدامات و سخت گرفتن 

منصور »خط  اى به قریش عهدنامه قبیله يراستا رؤسابر مسلمانان آنان را از اهداف واال و مقدسشان دور سازند و در این 

سوگند یاد نمودند که ملت  قریش نوشتند، و در داخل کعبه آویزان کردند و قبیله و امضاى هیئت عالى« بن عكرمه

  :قریش، تا دم مرگ طبق مواد زیر رفتار کنند

 .شود تحریم مى محمد همه گونه خرید و فروش با هواداران . 1

 .گردد ممنوع مى داًیاکارتباط و معاشرت با آنان  . 2

 .زناشوئى برقرار کند کسى حق ندارد با مسلمانان ارتباط . 9

 (.9۰1/ 1، 1933، جعفر ،سبحانی) .دمخالفان محمد طرفدارى کر مدها باید ازادر تمام پیش . 9

سپرد و  ها آنرا به ر رسانیدن به پیامبتمامی خویشاوندانش را دعوت نموده و یاري ب در این میان حضرت ابوطال

بروند و در این مكان که  طالبیاباطراف مكه شعب  يها کوهبه تمامی مسلمانان توصیه کرد که شهر را تخلیه کرده و به 

و قبله قریش دور باشند و براي جلوگیري  نیمشرکبسیار محقري بود سكنی گزینند و از محیط زندگی  يها خانهداراي 

صورت گرفت  يا حملهافرادي را مستقر ساختند که به دیدبانی بپردازند تا اگر  ها کوهدر باالي  نیمشرکاز حمله کفار و 

در کل محاصره اقتصادي مسلمانان سه سال تمام به طول انجامید و در این مدت وضعیت بسیار  .دمسلمانان را آگاه کنن
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مسلمانان در طول تمام شبانه روز فقط به خوردن یك دانه  اند نمودهکه تعبیر  يا گونهداشتند به  ياسفبارناک و دهشت

و در تمام این  کردند یمو حتی برخی مواقع یك خرما را به دو نیم تقسیم با این وضعیت زندگی  کردند یمخرما اکتفا 

و در این مدت روز به روز  ماندند یم طالبیابحرام که امنیتی نسبی در عربستان حاکم بود در شعب  يها ماهمدت به جز 

واالي خود برگردند به  ي دهیعقرا وادار سازند از  ها آنبتوانند  ها یسختتا با این  شد یمفشار کفار بر مسلمانان بیشتر 

و مردم را از فروش هر گونه کاال  گشتند یمقریش در مرکز خریدها حاضر  نیمشرککه روایت شده است کفار و  يا گونه

تا با این اقدام قدرت خرید را از  کردند یمرا به گران فروشی تشویق  ها آنو  نمودند یمو اجناسی به مسلمانان منع 

کاال و اجناسی را خریداري کند آن را به چند برابر  خواست یمکه هر کجا مسلمانی  يا گونه به ندینمامسلمانان سلب 

فشار گرسنگى به حدى رسیده بود که . نمودند یمو با این اقدامات دست مسلمانان را کوتاه  کردند یمقیمت خریداري 

را از دست بدهم پوست قدرتم بیرون آمدم، در حالى که نزدیك بود تمام  شبى از میان دره: گوید مى« سعد وقاص»

و از این طریق سه  خمیر کرده کمی آبرا دیدم، آن را برداشتم و شستم و سوزاندم، و کوبیدم، و بعد با  یده شترىخشك

برد، ن طالبیابشعب  به کسی اجناس یا مواد خوراکیمراقب بودند که  ها راهدر تمام  ،«قریش»جاسوسان . را گذراندمروز 

و ابو العاص بن ربیع و هشام بن عمر نیمه  حضرت خدیجهبرادرزاده  حكیم بن حزامبعضی اوقات  ،اقداماتولى با این 

و گاهی کردند،  رها مى او را پسس .آوردند مى« شعب»و خرما بر شترى حمل کرده و تا نزدیكى  گندم اندکی ها شب

ابو جهل دید حكیم مقدارى  روزىکه روایت شده است  آنچنان دیگرد یمسبب گرفتاریشان  ها رسانی اوقات همین کمك

، و گفت باید تو را پیش قریش ببرم از او عصبانی شدوى سخت  دیمایپ یمو راه دره را  بار کردهبر شترى  مواد خوراکی

از دشمنان اسالم بود،  هابو البخترى ک. انجامید درازا به ها آنرگیري در میان د .اطالع دهم که مجازاتت کنند ها آنبه و 

 دخالتتو حق و برد یمحضرت خدیجه براى عمه خود  را غذا که اوگفت  و مورد نكوهش قرار دادرا  عمل ابو جهل

 ،1939، حمد بن اسحاقا یعقوبى،) .دمورد ضرب و شتم قرار دا، و ابو جهل را به این جمله قناعت ننمودحتى  و ندارى

2/13.) 

و  ها یسختتمامی این  ها آناز ایمان و عقیده مسلمانان بكاهد و  يا ذرهسران قریش هرگز نتوانست ت اقداما

 .دکه پروردگار خود را خشنود سازن دندیخر یمرا به جان  ها بتیمص

است که  درستآیا : بود رفت و چنین گفت عبدالمطلبابى امیه که نوه دخترى  زهیر بن نزدروزى هشام بن عمر 

خدا  به ؟زندگی کنند و روزگار بگذرانندتو برهنه و گرسنه  نزدیكاناما  تن کنیبر را  ها جامه و بهترین بخورى تو غذا

قبول ، هرگز يکرد یمآن دعوت  ياجرابراى  او را يدیچ یم يا برنامههر گاه تو درباره خویشاوندان ابو جهل چنین  قسم

کسى با من زمان ولى هر  بایستم ها آننقض کنم و در برابر توانم تصمیم قریش را  نمى به تنهاییمن : زهیر گفت. کرد ینم

 وى شخص سومى را با ما همراه ساز: وى گفت .من با تو همراهم: هشام گفت. کنم پاره مى من عهد نامه را بشودهمراه 

بنى  و بنى هاشم کنم تو راضى شوى دو گروه و به سراغ مطعم بن عدى رفت و گفت هرگز تصور نمى به پا خواست

اسیر مرگ شوند و از سختی و خانواده را دارى  به آنق نزدیكی و تعلبد مناف که تو نیز افتخار المطلب از فرزندان ع
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 هستند دو نفر دیگر هم با تو همراه: داد وى پاسخ .تچه کنم از یك فرد کارى ساخته نیس: گفت گرسنگی هالک شوند

جریان  نظر هشامز این ا .دیگر نیز با ما همكارى کنند یپاسخ داد که باید کسان مطعم ریزهمن و : و آن دو نفر عبارتند از

و  فرا خواندرا براى همكارى  ها آن ترتیبى که با مطعم در میان گذارده بود با ابى البخترى و زمعه در میان نهاد و را به

عقد من همراهانش جلسه قریش با شرکت زهیر و گروهى از حاضر شونددر مسجد  صبح زودکه همگى  گذاشتندقرار 

 .(مانه. )دگردی

باید امروز این نامه  .دکنننگین را از دامن خود پاک  امروز قریش باید این لكهاز سكوت دست کشید و گفت وى  

 این مطلب: گفت ها آنبین ابو جهل در  فرزندان هاشم همه را ناراحت کرده است  اسفبار زیرا وضع شودظالمانه پاره 

باید پاره شود و ما از : گفت از آن طرف زمعه به یارى زهیر برخاست و محترم استهرگز عملى نیست و پیمان قریش 

خواهان شكسته شدن این پیمان بودند، سخنان زهیر را تأیید  اى نیز که خود ز گوشه دیگر، عدها .آغاز راضى نبودیم

 غیاب او تصمیم قاطع اى شده است و این گروه در توطئه قبالًکه مطلب جدى است و  ابو جهل احساس کرد کردند

اى که پیمان در  محل صحیفه نامه از فرصت استفاده نموده و به فوراًمطعم  آمد و ساکت نشست رو کوتاه نیااز  اند گرفته

هاى  که قریش نامه« بسمك اللهم»موریانه ورقه را خورده و فقط از آن کلمه  آن نوشته بود رفت تا آن را پاره کند دید

وى  .دید و منتظر ختم جریان بود مى آن روز جریان را از نزدیك ابو طالب نمودند، باقى مانده است مىآن آغاز  خود را با

و با تصمیم و مشورت ابو طالب، گروه  عرض نمودبرادرزاده خود  پس از آنكه کار یكسره گردید، جریان را حضور

 .(همان. )دیگر به منازل خود بازگشتند پناهنده به شعب، بار

که در این سه سال محاصره پیامبر و حضرت خدیجه و ابوطالب تمامی  اند گفتهکه نقل شده است  يا گونهبه 

موریانه تمام آن  داد کهو گزارش  ثروت خود را از دست داده بودند در این زمان از جانب پروردگار وحی نازل شد

که بر جاى خود باقى « بسمك اللهم»: ت آنخورده است، جز جمله نخس کرده بودند پیمان را که قریش نوشته و مهر

آمدند و در کنار کعبه  را از این امر آگاه ساخت و هر دو نفر با گروهى از شعب بیرون« ابو طالب»گرامى  سولر .است

آیا وقت آن نرسیده است که خویشاوندى خود را با ما به  :را گرفتند و به او گفتند« ابو طالب»ر این موقع دور د .نشستند

عهدنامه را  ها آن دیاوریبعهدنامه را  ابو طالب رو به آنان کرد و گفت يات دست بردار برادرزاده ادآورى و از حمایتی

 آرى: اید؟ گفتند که همگى نوشته عهدنامه هستآیا این همان : طالب گفت بوا .آوردند در حالى که مهرها بر آن باقى بود

کرده است،  گفت برادرزاده من از طرف پروردگار خویش خبرى دریافت آن دست زده است؟ گفتند نه آیا کسى به گفت

سخن او دروغ باشد من نیز او را تحویل  گفت اگر آرى :دارید؟ گفتند اگر سخن او راست باشد از کار خود دست برمى

فت برادرزاده من گ اى از در انصاف وارد شده: طالب برخاسته و گفتند ریش به تصدیق ابوق .دهم تا او را بكشید شما مى

جز نام خدا را خورده  نگاه مهر عهدنامه را شكستند دیدند موریانه همه راآ .موریانه، عهد نامه را خورده است دگوی مى

خود بیفزایند و سرانجام بنى هاشم به  یو دشمن عناد بلكه سبب شد که برت این کار نه تنها مایه هدایت آنان نگشت اس

از  يها نمونهاین موارد  .آنجا بمانند در هشام نقض نشده بود محاصره باقى بود و به وسیله تا مدتى که شتندشعب باز گ
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تمام دوران محاصره اقتصادي به ر استقامت مسلمانان در برابر جور و بیداد کفار و مشرکین بود پیامبر با این اقداماتش د

فهماند که هر خواسته واال و مقدسی  ها آنداد به  مسلمانان درس استقامت و بردباري و ایستادگی در برابر مشكالت را

فرهنگ قناعت را آموخت که تمامی این مسائل اگر در کنار همدیگر  ها آنسنگین دارد که باید پرداخته شود به  يا نهیهز

بسیار بزرگ در تمامی  ییها تیموفقعاملی به سمت  توانند یمجمع شوند و با تالش و جدیت در کار همراه گردنند 

که در دوران بعد از فایق آمدن بر این مشكالت به آن دست پیدا  گونه همانمسائل اقتصادي باشند  من جمله ها عرصه

 .(نهما)د کردن

 :نتیجه گیری

از ذهنیت و درک  گرفته نشأتدر کل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)م اقتصادي در دوران پیامبر اکر يها استیس

که اشراف دارید در آن زمان و با آن وضعیت نا به سامان و عدم درک صحیح  يا گونهخالق و واالي آن حضرت بود به 

از اوضاع از جانب مسلمانان تازه اسالم آورده و با عطف به زندگی چندین ساله در فضاي پرتنش و جاهلیت دوران قبل، 

و به  ساخت یم تر مشكلرا تا حدي ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)ر این امر کار پیامبفاقد قوه درک این مسائل بودند و 

در ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)د اقتصادي در آن روزگار تك قطبی بود که حضرت محم يها استیسزبانی دیگر 

و اقداماتش از قرآن کریم و  ها برنامهدیگر این است که آن حضرت در تمامی  ي نكتهو د مرکزیت آن قرار داشتن

و همین عامل  باشد یمکه این نشان دهنده ایمان راسخ و قلبی ایشان به خداوند بلند مرتبه  دندیطلب یمپروردگار استمداد 

و تالش و جدیت در کار و  دیگرد یممحسوب ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)ت اهرم موفقیت آن حضر نیتر بزرگ

و فرهنگ سازي در میان یارانش دلیلی بر رسانیدن اعراب  ها نهیزمیان مسلمانان در تمامی رعایت مساوات و عدالت م

اقتصادي حكومت نبوي  يها استیسبا تقوا و داراي هدف و پشتكار بود در کل اگر بخواهیم تمامی  يها انسانجاهلی به 

اصل را ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)م و عوامل موفقیت و رسیدن به اهدافشان را تحلیل نماییم باید بگوییم که پیامبر اکر

و ایشان معتقد بودند که با تكامل و  دندید یمبه کمال رسانیدن و تعلیم و آموزش مسلمانان  شیها استیسدر تمامی 

پشتیبان اسالم  تواند یمدر تمامی شرایط  انضباطدرست را حاکم نمود که این  یانضباطنظم و  توان یمکمال در مسلمانان 

سخت بجاي قبول شكست به فكر چاره جویی و چاره اندیشی باشند  يها تیموقعو مسلمانان باشد تا بتوانند در تمامی 

 .در زمره مسائل اقتصادي بود شیها استیسو این اقدامات دلیل موفقیت 

 

  :کتاب نامه

 .لاپ او، چلمی و فرهنگیع: تهران ،تاریخ یعقوبی (1939) اسحاق احمد بن ،یعقوبی _1

 .اولبوستان کتاب چاپ  :م، قابدیت فروغ( 1933)، سبحانی، جعفر _2
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و  2ص )، 193۵، شریه زمانهن ،اقتصادي پیامبر ي رهیو سنگاه تطبیقی به اقتصاد معاصر  ،(193۵)، جعفر ،سبحانی_9

9.) 

 .لچاپ او ،دانشگاه امام صادق: هرانت رویكردي اسالمی، ؛استیو سمصلحت  ،(1939)، افتخاري، اصغر_9

 193۵( 9 و 2ص ) م،مدیریت پیامبر اسال ،(193۵)احمد پور، فیصل  _۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canoon.org/dialog/004073.php


مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

94 

 

 

 لتأثیر حكومت سیاسی جامعه بر حكم فقهی استفاده از انفا

 هعیدر دوران غیبت از دیدگاه ش

  1د محمد امین فر

 2 یینب مشكانو ز

 :چكیده

ه به دلیل منصب والیت و رهبري در ک. ..انفال عبارت است از اموالی مانند کوه، جنگل، معدن، زمین موات و

رهبري جامعه در دوران . ي جامعه به مصرف برساندگیرد تا آن را در راه ادارهي اسالمی قرار میاختیار رهبر جامعه

تواند است؛ انفال نیز بر اساس روایات در اختیار ایشان قرار دارد و هیچ کس نمی( ع)م با امام معصو( ع)م حضور معصو

الشرایط است که از ا فقیه جامعبدون اذن ایشان در این اموال تصرّف نماید؛ اما در دوران غیبت چون والیت جامعه ب

گیرد و مردم در استفاده و مالكیت این ي ایشان گذاشته شده است انفال نیز در اختیار ایشان قرار میجانب ائمه بر عهده

ي ي ولی فقیه نباشد؛ همهاموال باید قوانین جامعه را در نظر بگیرند اما در صورتی که والیت در دوران غیبت بر عهده

بدین ترتیب نقش حكومت در  .ها را مالك شوندتوانند از این اموال با پرداخت خمس آن استفاده نمایند و آنمیمردم 

 .شوداقتصاد و نیز تأثیر آن در تبیین احكام فقهی مشخص می

 .توران غیبد شیعه، حق تصرّف، ،انفال، حكومت :کلید واژگان

 .نبیت معلم آذربایجااستادیار گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تر .1

 .یکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالم .2

 

 :مقدمه

شود که قسمت عظیمی از ثروت جامعه را فته میگ. ..انفال به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، کوه و  مسئلهبیان 

تواند نقش زیرا می اي است؛ي اقتصادي داراي اهمیّت ویژهدهد و بحث مالكیّت و حق تصرّف در آن از جنبهتشكیل می

کند و به همین دلیل است که خداي و تأمین استقالل اقتصادي و به تبع آن استقالل سیاسی جامعه ایفا  بسزایی در اداره

داده است تا  -به عنوان رهبران جامعه–( ع)م به امامان معصو شانیاو پس از ( ص)ر متعال اختیار این اموال را به پیامب

به عنوان صاحب ( ع)م اما در دوران غیبت از یك سو به دلیل عدم حضور اما. ي جامعه صرف نمایندبراي اداره را آن

اختیار اصلی تصرّف در این اموال؛ و از سوي دیگر به دلیل نیاز مردم به این اموال، در حكم تصرّف در این اموال میان 
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ف در این اموال، به ویژه در دوران غیبت هدف از این تحقیق مشخص کردن حق تصرّ. فقها اختالف پیش آمده است

فرضیّه اولیّه . است که سعی بر آن دارد که مالک واحدي به دست آورد تا بتوان آن را در تمام شرایط جاري ساخت

جامعه را بر عهده داشته باشد، حق  ي ادارهتحقیق این است که در دوران غیبت کبري، اگر حكومت اسالمی مدیریت و 

ل و مدیریت آن با حكومت است و تصرّف در انفال براي عموم مردم مباح نبوده و بایستی از حكومت تصرّف در انفا

هدایت جامعه نبود، از نظر فقهی  دار سكاناجازه گرفته و تابع آن باشند؛ امّا اگر در دوران غیبت حكومت صالح اسالمی 

 .مباح و جایز است( شیعیان)م تصرّف در انفال براي عمو

و در اصطالح ( لسان العرب، مفردات، مجمع البحرین) یانفال در لغت به معناي زیادت :و اصطالحلغت  انفال در

شود که به دلیل منصب امامت و رهبري در اختیار رهبر فته میگ. ..شرع به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، کوه و

. اندزیادي بر آن مقدار اموالی است که مردم مالك شدهگویند که به این اموال انفال می؛ لذا ي اسالمی قرار داردجامعه

 مصباح) یظاهر عبارات فقها در برشماري مصادیق انفال مختلف است، محقق همدان (1۵ص ، 17ج ، 1969، طباطبایی)

ص ، 3ج )ه آن را پنج مورد، صاحب عرو( 139ص ، 1ج ، 19۵9شرایع االسالم، ) یو محقق حلّ( 293ص ، 19ج  الفقیه،

ج ، 1912هدایةاالمّه، )ده مورد و شیخ حرّ عاملی ( ۰۰ص ، 9ج  ،جامع المقاصد) یآن را شش مورد، محقق کرک( ۰36

امّا این . آن را پانزده مورد دانسته است( 23۵ص الجمل و العقود، ) یآن را دوازده مورد و شیخ طوس( 1۰۰ص ، 9

تعدادي از موارد انفال را تحت یك عنوان داخل و در یكدیگر شود، زیرا برخی فقها، اختالف فقط در عدد منحصر می

 .اندادغام کرده

هاي که با صلح گرفته اند، زمیناي که اهل آن از بین رفتههر زمین متروکه :عبارتند ازبرخی از مصادیق مهمّ انفال 

ها، میراث کسی که وارثی ندارد، اموال پادشاهان که در طی ، معادن، مراتع، درهها کوهها، هاي موات، جنگلمینز شده،

 و االنفاله که شدل نق (ع)م کاظامام موسی از ی حدیثن در ضمی از کافل در وسای... اند و افتادهجنگ به دست مسلمانان 

 غیری علم بایدیه ااعطو صالحوا صلحاً ون لك وب رکا و الل علیها بخیف یوجم لض ارل ، و کخربه باد اهلهاض ارل ک

ن مم ایدیهی فن کا ماک الملوی صوافه لها و لب الره میتض ارل و کم و االجاه االودین و بطول الجباس وؤره ل ول قتا

عاملی، وسایل الشیعه،  رّح. )هله حیل ال  منل یعوه لث ورا الن مث المردود، و هو واره کلمب الغضن الب غضه غیر وج

 .(9ح از ابواب انفال،  1، باب 6ج 

حشر و  ي سورهشود و با استنباط دو قاعده و مالک از مصادیق انفال در این موارد محدود و محصور نمی ي همه

 : توان موارد دیگري را تحت انفال قرار داداز مصادیق ذکر شده در روایات مربوط، می طور نیهم

جزء انفال است، زیرا با بررسی آنچه در روایات به صورت نصّ آمده است اینكه هر مال بدون مالك، ل ي اوّقاعده

هاي موات در صورتی که ي این اموال جزء اموال بدون مالك است، مثل ارث بدون وارث، زمینتوان دریافت که همهمی

ایر موارد انفال که در اند و حتّی اگر در سهاي آباد بدون مالك که جزو انفال دانسته شدهمالك نداشته باشند و زمین
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ها جزو اموال بدون ي اینشود که همهدقّت شود مالحظه می... ها وها، کوهروایات ذکر شده است مثل معادن، جنگل

ها و هاي موات، جنگلها و زمینها، درّهکوه ي قله»: اندفرمودهدر این باره ( ره) یامام خمین؛ لذا مالك خصوصی هستند

 يها مالکو  مختلفاست نه به عناوین ( ع)م اند و ارث بدون وارث براي اماهایی که اهالی آن نابود شدهمعادن و زمین

عدیده، بلكه به مالک واحد که عبارت است از عدم ربّ و صاحب براي آن، بنابراین خود اشیاء مذکور در انفال بودن 

  .(27، ص 9ج ، 1976البیع، )« .ها نقشی ندارد بلكه مصادیقی هستند براي آن مالک واحدآن

ي دوّم هر چیزي که در طبیعت داراي ثروت و منافع فراوانی باشد که افراد براي ایجاد و تولید آن زحمتی قاعده

آنچه را که خداوند به »: فرمایدي ششم که میاند، به انفال تعلق دارد و اختیار آن با امام است، این قاعده در آیهنكشیده

-اید و لكن خداوند پیامبرش را بر هر چیزي بخواهد مسلّط میبرگردانده است شما بر آن اسبی و شتري نتاختهپیامبرش 

آنچه را که خداوند از اموال کافران به رسول خدا برگرداند، متعلّق به خدا و رسول و خویشان رسول است و . * کند

 6شر ح)« ...م در میان توانگران شما دست به دست نگردد ، این حكم براي آن است که غنایرهگذرانیتیمان و فقیران و 

را به پیامبرش داده است که مسلمانان براي به دست آوردن آن  ءیفي اوّل خداوند متعال به این دلیل طبق آیه( 7و 

ر توان در ساییکه این تعلیل را م ،«ایدشما اسب و شتري براي آن نتاخته»: فرمایداند؛ زیرا در تعلیل آن میتالشی نكرده

و انفال عبارت  ءیف»: فرمایدکند، که بر طبق آن امام میموارد انفال نیز عمومیّت داد؛ روایت سندي نیز همین را تأیید می

ها آید و هر زمین خراب و درون دشتو با صلح یا تسلیم اهالی آن به دست می يزیر خوناست از هر زمینی که بدون 

هاي موات و زمین ها دشتدر این روایت ( 11ح انفال،  1، باب 6ج ـ، ه 1931، عهیالش وسائل)« .است ءیفها جزء یا دره

اموالی است که مسلمانان براي به دست آوردن آن اسب و  ءیف: اند، بنابراین طبق تعریف آیهنامیده شده ءیفها نیز و دره

ي دوّم نیز چون این اموال ثروت طبق آیه. اندآورده اند که کنایه از این است که آن را بدون زحمت به دستشتري نتاخته

کی ال یكون دوله »: آیند، خداوند متعال آن را از ملكیت خصوصی اشخاص خارج کرد زیرا فرمودعظیمی به حساب می

باشد و بنابراین اگر چیزي در طبیعت داراي مالیت و منافعی باشد که اوالً کسی براي تولید آن کاري نكرده . «بین االغنیا

همچنین اگر در مصادیق انفال توجّه . تواند جزء مصادیق انفال باشدثانیاً ثروت زیادي را نیز به همراه داشته باشد، می

ي اي که دارند عموم مردم براي به دست آوردن، مالكیت و استفادهشود همگی از اموالی هستند که به دلیل منافع گسترده

شاید حكمت اینكه انفال در اختیار رهبر قرار داده شده  و. ..ها، اموال پادشاهان وگلآن تمایل دارند؛ مثل معادن، جن

برداري و مالكیّت این اموال جلوگیري شود، چنانكه این نزاع در جنگ بدر است همین است که از وقوع نزاع در بهره

به عنوان رئیس ( ص)ر به پیامبن اختیار آ انفال نازل شد و ي هیآمیان مسلمانان بر سر تقسیم غنایم رخ داد که پس از آن 

 .حكومت وقت داده شد

متعلّق به چه  در آناکنون نوبت طرح این پرسش است که بر اساس قرآن کریم و روایات، انفال و حق تصرّف 

تصرّف در انفال چه حكمی دارد؟ در زمان غیبت ( ص)ر و پیامب( ع)باشد؟ در زمان حضور امامان معصوم کسی می

 توان استنباط کرد؟ چه حكمی از روایات در این باره می( ع) ممعصو
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ي انفال و روایات مرتبط، در دوران حیات ي اول سورهبر اساس آیه (:ع)م مالكیت انفال در دوران حضور معصو 

به امام  این اموال و حق تصرّف در آن، متعلّق( ص)ر بوده و بعد از پیامب( ص)ر مالكیّت انفال با پیامب( ص)ر پیامب

ي استفاده از انفال را در نحوه( ص)ر نیز همان اختیارات و منزلت پیامب( ع)م بنابراین امامان معصو. جانشین ایشان است

قائم مقام ایشان تعلّق ( ع)م مال ایشان و بعد از ایشان به اما( ص)ر انفال در زمان پیامب: فرمایندمی( ره) یشهید ثان. دارند

 (.979، ص 1ج ، 1919ام، مسالك االفه). دارد

اي رسول ما چون امّت از حكم انفال از تو بپرسند؛ جواب ده »: فرمایدي اول سوره انفال میخداوند متعال در آیه

که انفال مخصوص خدا و رسول است، پس از خدا بترسید و بین خودتان را اصالح کنید و مطیع خدا و رسول باشید 

داده و مردم را از تصرّف در آن منع نموده ( ص)ش آیه، خداوند متعال انفال را به پیامبرطبق این « .اگر اهل ایمان هستید

 .است

ها اي بود که در جنگ بدر در میان مسلمانعلت نزول آن مشاجره: کریمه گفته شده است ي هیآدر شأن نزول این 

تشویق و ترغیب جوانان و مجاهدان به جنگ در این غزوه به خاطر ( ص)ر بر سر تقسیم غنایم در گرفته بود؛ زیرا پیامب

به همین دلیل، وقتی جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوي میدان حرکت . و شكست دشمن، جوایزي را قرار داد

غنایم و ( ص)ر وقتی جنگ به پایان رسید جوانان از پیامب. ها باقی ماندندکردند و پیرمردان در جاي خود، کنار پرچم

ما نیز پشتیبان شما بودیم، : در این هنگام پیرمردان گفتند. وعده داده بود درخواست کردند( ص)پیامبر چیزهایی را که 

معاذ  سعد بنباالخره میان دو نفر از آنان بنام ابوالیسر انصاري و . گشتیدخوردید به نزد ما برمیاگر در حمله شكست می

. داد( ص)انفال را به پیامبر  ي همهد متعال حقّ تصرّف در مشاجره صورت گرفت تا اینكه این آیه نازل شد و خداون

ص ، 7، ج ـه 193۵، طبرسی. )مساوي تقسیم نمود به صورتغنایم را میان مجاهدان  ي همهایشان هم از روي تفضّل 

32). 

( ص)ر بعد از پیامب»بیان شده است ولی اینكه ( ص)ر طبق این آیه، حكم انفال، فقط در دوران حضور پیامب

خداوند متعال : کندروایاتی وجود دارد که اثبات می. شودچیزي از این آیه استنباط نمی« مدیریت این اموال با کیست؟

: فرمایددر این باره می( ره) یامام خمین. قرار داده است (ع)م این اموال را در اختیار امامان معصو ،(ص)ر پس از پیامب

چه اند که هر آنالّا این که بیان کرده داده( ص)ر و مالكیّت انفال را به خدا و پیامب آمده( آیه)ن روایات هم در این مضمو»

 .«(12ص ، 9ج البیع، ). باشدیم (ع)م است، مالِ اما( ص)ل از آنِ رسو

است آنچه مال ( ص)ل و انفال مال خدا و رسو ءیف»: کند که فرمودنقل می( ع)ر محمّد بن مسلم از امام باق

« .است( ع)م مال اما( ص)ل است تا آن را در هر راهی که خواست صرف کند و بعد از رسو( ص)ل رسوخداست، مال 

  .(9ح از انفال،  1، باب 6ج الشیعه، وسائل)
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تصرف حاکمانه دهد، تكلیف حق انفال را به پیامبر می( يق تصرّف حاکمانهح)این روایت، عالوه بر اینكه مالكیت 

حرفی در این نیست : اندر این باره گفتهد (ره)ر صاحب جواه. کندنیز مشخص می( ص)ر این اموال را بعد از پیامب در

از آنِ قائم ( ص)ر کتاب و سنّت و اجماع هم بر آن داللت دارند و بعد از پیامب چنانكهاست؛ ( ص)ر که انفال ملك پیامب

 .(199ص ، 16ج نجفی، جواهر الكالم، ). مقام ایشان است

ي اوّل ، انفال بنا به داللت آیه(ع)م در دوران حضور معصو (:ع)م حكم تصرّف در انفال در دوران حضور معصو

ي انفال و بسیاري از روایات که در این زمینه رسیده است؛ در اختیار ایشان قرار دارد حكم تصرّف در این اموال سوره

ي اسالمی، مالك و صاحب اختیار این مین به عنوان رهبران جامعهشود؛ زیرا وقتی که حضرات معصونیز مشخّص می

اموال هستند؛ بدیهی است که هرگونه تصرّف در این اموال از جانب مردم نیز باید با اذن ایشان صورت گیرد؛ در غیر این 

مال غیر  هاي تصرّف دربدون اجازه در انفال از مصداق تصرف رایزصورت، کاري خالف شرع صورت خواهد گرفت؛ 

اموال هیچ فرد »و روایاتی مثل ( 29بقره )« اموال یكدیگر را به باطل نخورید»شود که بر طبق آیاتی مثل محسوب می

و نیز طبق حكم عقل؛ تصرّف ( 119ص ، 2ج اللئالی، عوالی)« شود مگر با رضایت خود اومسلمانی بر دیگري حالل نمی

لعنت »: عثمان آمده است محمد بنعالوه بر این در توقیع ( 91۵ص ، 9ج ل، المسائطباطبایی، ریاض). در آن حرام است

از  9، باب 6ج الشیعه، وسائل)« ...بر کسی باشد که از مال ما درهمی را به حرام بخورد ،ي مردمخدا و مالئكه و همه

رار داده است، شامل انفال نیز ي در آن را مورد لعن قتصرّف کننده( ع)م ه اماک «مال ما»، عمومیّت عبارت (7ح انفال، 

جایز نبوده و ( از جمله انفال)ي ایشان صادر نشود، تصرّف در اموال ایشان بنابراین تا زمانی که اذن از ناحیه. شودمی

، (ع)ت ، بدون اذن آن حضرا(ع)م بر این اساس اجماع فقها نیز تصرّف در انفال را در دوران حضور معصو. حرام است

 (.199ص ، 16ج نجفی، ). داندجایز نمی

در مورد ( ع)ن آیا ملكیّتی که براي معصومی: شوداز مطالب فوق سؤالی مطرح می: انفال ابزاري براي منصب والیت 

انفال وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن والیت است یا به خاطر شخص ایشان؟ به عبارت دیگر، آیا لسان ادله و 

داند یا از نظر قرآن و روایات آن بزرگواران فقط مدیریت می( ع)ن حضرات معصومیروایات، انفال را ملك شخصی 

 بر عهده دارند؟  را آنانفال و مسئولیت  ي نهیهزتشخیص موارد 

شود، این است که بایستی انفال متعلّق به منصب ي انفال، روایات و حكم عقلی استنباط میاول سوره يآنچه از آیه

فقط مدیریت تشخیص موارد ( ع)ن باشد و ابزار حكومت، یعنی حضرات معصومی( ع)م اما و( ص)ر امامت پیامب

دالیلی متعددي . برسد شانیشخصبر عهده دارند، نه اینكه این ثروت هنگفت به مصارف  را آنانفال و مسئولیت  ي نهیهز

 :شودنیز دال بر این مطلب است که براي نمونه چند مورد ذکر می

آنچه را که خداوند از اموال کافران به رسول خود غنیمت داد، متعلّق به خدا و »: فرمایدمی ءیفي آیه :آیه -الف

است، این حكم براي آن است که دولت میان توانگران  رهگذرانو یتیمان و فقیران و ( ص)ل رسول و خویشاوندان رسو
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تا دولت میان »: فرمایدرا چنین بیان می( ص)ر به پیامب ءیفاین آیه، علّت اعطاي ( 7حشر )« .شما دست به دست نگردد

یكی از مصادیق  ءیفزیرا  -که اگر این قاعده به تمام موارد انفال تعمیم داده شود ،«توانگران شما دست به دست نگردد

صحیح قرار داده شده است تا ایشان با مدیریت ( ع)م یا اما( ص)ر توان گفت که انفال در اختیار پیامبمی -انفال است

 . و انفال در انحصار افراد خاصّی باشد ءیفمند سازند نه اینكه ي افراد جامعه را از آن بهرهخود همه

چنین مناسبت حكم و موضوع در این آیه، مقتضی است که از تمرکز و گردش این ثروت عظیم، به عنوان ملك هم

 .شخصی در دست افرادي خاصّ منع شود

کند انفال ملك منصب امامت است نه ملك شخص او، روایت علی بن که اثبات مییكی از روایاتی  :روایات -ب

است ( ع)ر جعف یابگویند از آنِ آورند و میعرض کردم گاه مالی براي ما می( ع)م به امام کاظ: گویدراشد است که می

به عنوان منصب امامت نزد اموالی که : که نزد ماست، وظیفه ما در برابر این اموال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند

پدرم بوده است، از آنِ من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده است؛ بر طبق قانون کتاب خدا و سنّت 

بر اساس این روایت اگر مالی ملك ( 6ح از انفال،  2، باب 6ج الشیعه، وسائل). از آنِ وارثان است( ص)ا رسول خد

انفال این گونه نبوده و  که یدرحالشد ي وارثان تقسیم میایست پس از رحلت ایشان بین همهببود، می( ع)م شخصی اما

-در اختیار امام بعد از او قرار می( ع)و هر امام ( ص)ر اند؛ زیرا طبق روایات انفال بعد از رحلت پیامبتقسیم نكرده را آن

این اموال به : کنندي روایات دیگري که بیان میضمیمهاین روایت به . رسیدنمی( ع)ه از وراث ائم كی چیهگرفت و به 

بیانگر این است که انفال ملك منصب امامت و ...( و  19ح ، 9؛ و باب 9و  9ح همان، : ازجمله)، تعلّق دارند( ع)م اما

 .باشد نه ملك شخصی ایشانابزار حكومت و والیت می

است و بعد از ایشان در هر عصري، ( ص)ر یع انفال مال پیامبمج: فرمایدعلّامه حلّی به نقل از ابن ادریس حلّی می

 (.127/ 1المتعلمین،  تبصره. )به خاطر مقام و منصبش مال قائم مقام ایشان است نه وراثتش

 القائم بامور» ،«والی»ل هایی مثز واژها« امام» يبرخی روایات دیگر نیز که انفال را ملك امام دانسته، به جاي واژه

الوه بر ع»: اند فرمودهنقل شده که ( ع) یاند، براي مثال روایتی از امام علاستفاده کرده «القائم بامور مقام النبی»، «المسلمین

، 6ج  الشیعه،وسائل)« ...، بوده است( ص)ا خمس، انفال نیز در اختیار قائم به امور مسلمانان است که مال رسول خد

« ...انفال در اختیار والی قرار دارد...»: و همچنین روایت دیگري از زبان حمّاد بیانگر این است که( 13ح از انفال،  1باب 

است بعد از او براي جانشین ایشان است که ( ص)ا آنچه براي رسول خد»: و نیز روایت قمّی که فرمود( 9ح همان، )

؛ این روایات به صراحت بیانگر این (2۰۰ص ، 1ج ـ، ه 1936تفسیر قمی، )« .است( ص)ر امور مقام پیامب ي برپادارنده

ي امور مسلمانان و به عبارتی دیگر، والیت و رهبري جامعه را بر عهده دارند، هستند که انفال به خاطر اینكه امامان اداره

 .گیرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانندبه ایشان تعلق می
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است نه ملك شخص امام، زیرا اوّالً ( والیت)این مالكیّت ملك منصب »: فرمایدمی در این مورد( ره) یامام خمین

یا ( شهادت)مالكیّت خداوند به نحو اعتباري نیست بلكه به جهت والیت در تصرّف است و ثانیاً این اموال بعد از 

-ین دلیل میان وارثان تقسیم نمیباشد و به اارتحال هر یك از ایشان، متعلّق به امام بعدي که جانشین ایشان است؛ می

 .کنداین بحث، حكم مالكیّت این اموال را در دوران غیبت نیز مشخّص می. (2۰-22ص ، 2ج البیع، )« شود

ي در اسالم منصب والیت و رهبري جامعه (:ع)م حكم فقهی حق تصرّف یا مالكیّت انفال در دوران غیبت معصو

گذاشته شده است و ایشان نیز در دوران حضور، این منصب را ( ع)م ي معصواسالمی؛ از سوي خداوند متعال بر عهده

، اندالشرایط قرار دادهي فقیه جامعاین منصب را در دوران غیبت بر عهده( ع)ه امّا بر طبق روایات؛ ائم، بر عهده دارند

ي اختیارات وده و کلیهب (ع)م نایب معصو( در حكومت کردن)بنابراین فقیه ( 3۵-77ص امام خمینی، والیت فقیه، ص)

از ( 699ص ، 2ج همو، البیع، ). باشددارا می( ع)م ي تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوحكومتی ایشان در اداره

صالحیت بر جوامع مسلمین حكومت همیشه بدست فقها نبوده و گاهی حاکمان بی( ع)آنجایی که در دوران غیبت امام 

 .که حكم مالكیت و حق تصرّف در انفال در این دوران در دو حالت بررسی گرددشوند، بجاست مسلط می

زمانی است که حكومت حاکم بر جامعه، حكومتی اسالمی باشد براي مثال مدیریت جامعه به دست : حالت اوّل 

 .باشد طیالشرا جامعفقیه 

 .یراسالمی باشدمسلمانان غیرعادل و غ ي جامعهزمانی است که حكومت موجود در : حالت دوّم

این اموال در  مالك و اختیاردار اصلیبا توجه به اطالق حكم مالكیت و حق تصرّف در انفال براي امام هر عصري، 

است و این گونه نیست که به دلیل غیبت، انفال از ملكیّت ایشان خارج شده و ( عج)ر هر دو حالت در واقع با امام عص

عموم مردم در انفال، در این دو حالت متفاوت است؛ با  حكم تصرّفا وجود این، حق تصرّفی براي ایشان باشد؛ امّا ب

چون بر اساس عموم )باشد،  طیالشرا جامعباشد و مانند ایران زعامت عامّه، با فقیه  یحكومت اسالماین توضیح که اگر 

اند؛ ي ولی فقیه قرار دادهوالیت جامعه را در دوران غیبت بر عهده ع( ي جانشینی والیت فقیه، ثابت است که ائمّهادلّه

یرا همان منصب امامت و رهبري جامعه اسالمی که در دوران حضور، از آنِ امام ز گیرد،انفال نیز در اختیار او قرار می

صورت او والی و رهبر است و در این  طیواجدالشراي فقیه به عهده( ع)ن بود؛ در دوران غیبت امام زما( ع)م معصو

کنند که در دوران حضور، انفال به منصب امامت و والیت تعلّق دارد؛ همان دالیلی که ثابت می. ي اسالمی استجامعه

قرار دارد و  ؛(است که رهبر جامعه) طیالشرا جامعکنند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه این نكته را نیز ثابت می

 عصرحكم تصرّف در انفال در . باشدباره نافذ بوده و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط می امر ایشان در این

 :کنیمتر بررسی میغیبت را قدري مشروح

این موضوع یكی از موضوعات مورد  (:ع)م نظر فقها در مورد حكم تصرّف در انفال در دوران غیبت معصو

 :کرد يبند دستهمجموع نظرات فقهاي شیعه را در سه قول  توان یم باشد یماختالف میان فقها 
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الصالح حلبی و ابن جنید مطلق این قول از جانب أبی به طورممنوعیت تصرّف در انفال براي عموم : قول اوّل-1

در  الصالحأبی. در عصر غیبت تصرّف در انفال براي عموم مردم به هیچ وجه جایز نیست: ارائه شده است که معتقدند

پس اگر مكلّف در آن میزان از خمس و انفالی که بر او واجب است، . است( ع)م ي انفال حق اماهمه: فرمایداین باره می

است، و باید منتظر عقاب باشد؛ زیرا به ( ص)د اخالل کند، عاصی است و مستحقّ لعن از هر مسلمان به ظالم آل محمّ

اي اجازه( در مالی تصرّف کرده که)ي آن مكلف بوده اخالل کرده و بر عهدهمستحقّ آن بوده است و ( ع)م واجبی که اما

 .(179ص الكافی فی الفقه، ). در تصرّف آن نداشته است

. تحلیل در دوران غیبت صحیح نیست مگر بر صاحب حقّ در زمان خودش: فرمایداز ابن جنید نیز نقل شده که می

  .(1/2۵7، عهیالشمختلف)

 :بندي کردتوان در دو دلیل جمعي ایشان را میادلّه: قول اوّل ي ادله

فرض خمس و انفال به نصّ قرآن و اجماع امّت ثابت است و اگر در ( استصحاب حرمت تصرّف در انفال) -1

بر ثبوتش و کیفیّت استحقاقش باید به ( ص)د کسی که مستحقّ آن است، اختالف پیش آمد؛ به خاطر اجماع آل محمّ

کنند که رجوع از این حكمِ معلوم، کرده، و مؤدّي آن را مدح و مخلّ آن را ذمّ می اخذها داده شود و ایشان هم آن را آن

 .(179ص حلبی، الكافی فی الفقه، ). با تكیه بر اخبار شاذّ جایز نیست

. عصر است آن ي زندهاحب اختیار خمس در هر عصري، امام ص (استصحاب حق تصرّف امام عصر در انفال) -2

صادر شده است، حكم جواز تصرّف در ( ع)ن ي پیشیاخباري که از سوي ائمه به استنادتوان در دوران غیبت، پس نمی

باشد، و جواز باید از می( ع)ر این اموال متعلّق به صاحب عص( حق تصرّف در)انفال را صادر کرد؛ زیرا در دوران غیبت، 

اند که حتی با پذیرش روایات و این اموال در این دوره مالك دیگري پیدا کرده به عبارت دیگر. سوي ایشان صادر شود

مختلف . )الزم است{ که هم اکنون مالك این اموال است}( عج)ر اذن امام عص ،(ع)ن پیشی ي ائمهي تحلیل از سوي ادلّه

 (.2۵7ص ، 1ج الشیعه، 

مطلق برخالف قول قبلی، برخی فقها نیز معتقدند که  به طورتصرّف در انفال براي عموم  ي اباحه: قول دوّم -2

این . مطلق تصرّف کنند به طورتوانند در انفال تصرّف در تمام مصادیق انفال براي شیعیان مباح شده است و مردم می

صاحب ریاض سیّد علی  ،(3۰ص ، 2ج الشیعه،  مستند) یمرحوم نراق. قول به مشهور علما نسبت داده شده است

، 1ج االفهام،  مسالك)ثانی  ، شهید(912ص ، 9ج روضه البهیه، )ل ، شهید اوّ(27۵ص ، ۰ج المسائل،  ریاض) یطباطبای

 .باشنداز قائلین به این قول می... و (97۰ص 

ي جمیع انفال است چنانكه شهیدان و جماعتی در دوران غیبت اصحّ اباحه: فرمایدصاحب جواهر در این زمینه می

تحلیل کلّ انفال مشهور »: شیخ انصاري در این باره بیان کرده است( 129ص ، 16ج الكالم،  جواهر). اندکردهبر آن نصّ 

 .(963ص کتاب الخمس، )« .است، چنانكه در روضه آمده است
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ي اجازه( ع)ن ي استدالل این فقها به عموم روایاتی است که بر اساس آن، اماماعمده: روایات -1: دالیل قول دوّم

خمس در ... »: که فرمود( ع)ر روایت حارث بن مغیره نصري از امام باق: از جمله. اندتصرّف در انفال را به شیعیان داده

 9، باب 6ج ، عهیالش وسائل)« ...کتاب خدا، انفال و صفوالمال براي ماست الّا اینكه ما آن را براي شیعیانمان حالل کردیم

را به کلّ خمس و انفال و صفوالمال « اللهمّ إنّا قد احللنا ذلك لشیعتنا»یت عبارت در این روا( 19ح از ابواب انفال، 

 .بنابراین کلّ انفال براي شیعیان مباح است: انداند و گفتهارجاع داده

ها مردم همیشه در این اموال تصرّف کرده و از آن: فرماینددلیل دیگر ایشان سیره است به این بیان که می: سیره -2

ت شكّی و خالفی در آن نیسر الجمله در این امبردند بدون اینكه ضرورتی به اخذ اجازه داشته باشند و فیه میبهر

 .(921ص ، 1929، اضل لنكرانی، تفصیل الشریعهف)

قول سوم حدّ وسط دو قول قبلی است که معتقد : اباحه تصرّف در انفال براي برخی مصارف خاصّ: قول سوّم -9

نه مثل قول اوّل منع . هاي ضروري زندگی جایز استت، تصرّف مردم در انفال، براي برخی هزینهاست در عصر غیب

 .مطلق تصرّف و نه مثل قول دوم اباحه مطلق و نامحدود تصرّف در انفال

 :توان با توجه به وسعت و ضیق موارد جواز تصرّف، به دو قول تقسیم کرداین قول را می

اند که تصرّف در انفال برخی از فقها مانند شیخ مفید بر این عقیده: اباحه تصرّف در انفال فقط براي مناکح (الف-9

براي عموم مردم در عصر )تناول و تصرّف در انفال ( جواز)»: فرمایندایشان می. فقط در مورد مناکح مباح شده است

  .(23۰ص ، 1919المقنعه، )« .فقط در مورد مناکح وارد شده است( غیبت

ین حكم به خاطر علّتی است که در ا»: فرمایدشیخ مفید دلیل قول مختار خود را چنین بیان می: دلیل این قول

« .استشیعیان است که این علّت در مورد اموال وارد نشده ( نسل)ت وجود دارد و آن پاک ماندن والد( ع)ه روایات ائم

 .(همان)

ه ي تحلیل انفال، از ائمدالیل این نظر نوعی برداشت از روایاتی است که در زمینه: در توضیح دلیل ایشان باید گفت

ي شیعیان پاک بماند و به خبائث و ناپاکی نیاالید و نیز براي ي این روایات براي آنكه نطفهبر پایه. وارد شده است( ع)

به ایشان ( ع)م و به مشكالت گرفتار نیایند، اما رهایی یابند( ع)ه از تصرّف در حقوق ائم گرفته نشأتآنكه آنان از گناهان 

از امیرالمؤمنین نقل ( ع) ياز جمله آن اخبار، روایتی است که در آن امام حسن عسگر. اجازه تصرّف در انفال داده است

و بر  شوداهلل فهمیدم که بعد از شما بر این سرزمین سختی و ستم حاکم مییا رسول»: فرمود( ص)ر کند که به پیامبمی

آن اموال بر خریدار آن حالل نیست زیرا نصیب  که یدرحالفروشند شوند و آن را میخمس، غنائم و اسراء مستولی می

من در آن قرار دارد، پس من نصیب خودم را براي هر کس از شیعیانم که آن را بخرد حالل کردم تا منافع آن براي ایشان 

ج الشیعه، وسائل)« ...ها اوالد حرام نشودنكه موالیدشان پاک گردد و اوالد آناز خوردنی و نوشیدنی حالل شود و براي ای

این  همچنان که. علّت و مورد تحلیل در این روایات، طیب مولد نامیده شده است( 2۵ح از ابواب انفال،  9، باب 6
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دانم که شما مانند آن است و می ا وه تجارتبراي ما اموالی از غلّات، »: پرسید( ع)ق مردي از امام صاد: فرمایدروایت می

ما این اموال را براي : فرمود( فرمایید؟ آن حضرت در پاسخیا این اموال را براي ما حالل میآ)در آن حقّ دارید، 

در روایت ( ع) یامام عل طور نیهم( 3ح همان، )« شیعیانمان حالل نكردیم مگر به این دلیل که والدتشان پاک بماند

کنند ولی آگاه نمی اداها حقّ ما را به ما هایشان هالک شدند زیرا آنها و فرجمردم به خاطر شكم: اندهدیگري فرمود

 .نیز مؤیّد آن است( 1ح از ابواب انفال،  1همان، باب ). حق براي شیعیان ما و پدرانشان حالل استن باشید که آ

( وحدت مالک به خاطر)ا شیخ مفید این علّت را ها، در باب خمس آمده است امّگفتنی است که اکثر این تعلیل

 . دانندانفال را فقط در مناکح جاري می ي اباحهه ، و اباحه را از خمس به انفال نیز تسري داده و در نتیجعمومیّت داده

انفال، در ماند این بود که مردم بدون اجازه از امام به عنوان صاحب اختیار ي شیعیان ناپاک میامّا دلیل اینكه نطفه

 .شدشدند و این امر باعث خبث زاد و ولد ایشان میکردند؛ لذا کار حرامی مرتكب میاین اموال تصرّف می

ص ، 1ج ، 191۵السرائر، ) یابن ادریس حلّ ،(2۵7ص ، 1ج ، 1992نهایه، ) یاین قول از سوي شیخ طوس (ب-9

ارائه شده است که معتقدند انفال در مناکح، مساکن و ( 269ص ، 1ج ، 1963المتعلّمین،  تبصره) یو عالمه حلّ( 933

مشهور بر این : الناضره این نظر را به مشهور نسبت داده و گفته است صاحب حدائق. مباح شده است انیعیبر ش مهاجر

  (.931ص ، 12ج بحرانی، ). اند که استفاده از انفال در مورد مناکح، مساکن و متاجر مباح شده استعقیده

و علّت  اند که در باب تحلیل انفال براي شیعیان وارد شدهصاحبان این نظر به روایاتی استناد کرده: دلیل این قول

یكی از : فرمایداز جمله این روایت که می. اندي شیعیان، صحت عبادات و معامالتشان قرار دادهدر پاک ماندن نطفه را آن

تكلیف شیعیان شما در مورد اموالی که به شما ( ص)ا سر رسول خداي پ: سؤال کرد( ع)ق اصحاب از امام صاد

ا مساکن را بر آنان حالل کردیم تا عباداتشان صحیح م. : ..اختصاص دارد هنگام غیبت چیست؟ امام در جواب فرمودند

تا اموالشان تزکیه باشد و مناکح را بر ایشان حالل کردیم تا والدتشان پاکیزه شود و متاجر را نیز بر ایشان حالل کردیم 

 .(9ح از ابواب انفال،  9الوسائل، کتاب الخمس، باب مستدرک). شود

دلیل به وجود آمدن این اقوال، اختالف مضمون روایات است؛ زیرا برخی از این روایات، : علّت اختالف اقوال

عنت خدا، مالئكه و ل»: مطلق هستند، مثل توقیع رسیده از محمّد بن عثمان به طوربیانگر حرمت تصرّف در این اموال 

در حالی که ( 9ح از ابواب انفال،  9، باب 6ج الشیعه، وسائل)« ...دمردم، همگی بر کسی که درهمی از مال ما را بخور

مثل روایت حارث بن مغیره  اند؛مطلق براي شیعه مباح کرده به طوربرخی دیگر از روایات، انفال و تصرّف در آن را 

اند؛ و برخی نیز این تحلیل را همراه علّتی بیان کرده( 19ح از ابواب انفال،  9، باب 6ج همان، ( )ع)ر نصري از امام باق

ح از ابواب انفال،  9الوسائل، کتاب الخمس، باب مستدرک)( ب نقل شد-9که در دلیل قول ( )ع)ق مثل روایت امام صاد

 .هاي مختلف از این روایات، و در نتیجه اختالف نظرات شده استاعث به وجود آمدن برداشتاین امور ب( 9
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تمامی نظرات یاد شده در این نكته مشترک هستند که حكم فقهی انفال را بدون در نظر گرفتن  :قینظر تحق

در  را آنشایسته است حكم ؛ لذا حال آنكه انفال یكی از ابزارهاي بسیار قوي حكومتی است. اندبررسی کرده« حكومت»

 .فرض وجود حكومت نیز تبیین کرد

حكم جواز یا عدم باشد، نظر درست در رابطه با از دیدگاه این مقاله، با لحاظ اینكه انفال از نهادهاي حكومتی می

رفت و نه قول این است که نه باید قول تحریم را به نحو مطلق پذی( ع)م در انفال در دوران غیبت معصو جواز تصرّف

دو حالت ( ع)م حاکمیت در دوران غیبت معصو: به تفصیل شویم، بدین گونه که است قائلاباحه مطلق را، بلكه بهتر 

هرگونه ( الشرایط استکه رهبري با فقیه جامع اآلنمثل )اگر حكومت جامعه اسالمی، حكومتی اسالمی باشد،  -1: دارد

 .حكومت در انفال مطلقاً ممنوع است ي اجازهحكومت باشد و تصرف بدون  ي اجازهتصرف در انفال باید با 

دلیل آن . اگر حكومت جامعه اسالمی، حكومتی غیراسالمی باشد، تصرف در انفال براي عموم مردم مباح است -2

 .(دکه در قول سوم نقل شدن. )است وارد شده( ع)ر اطها ي ائمهنیز دو گروه روایاتی است که از 

با این توضیح که این روایات دو . انددلیل تفصیل روایات است که تصرّف در این اموال را اجازه داده: فصیلدلیل ت

اند، مانند روایتی نوع هستند، گروهی از این روایات تصرّف در این اموال را بر شیعیان بدون بیان هیچ قیدي مباح کرده

« ...و ما آن را براي شیعیانمان حالل کردیم... تل براي ماسمس در کتاب خدا، انفال و صفوالماخ»: فرمایدکه می

تصرّف در انفال را براي شیعیان مباح کرده است ولی بیان نفرموده است ( ع)م در این روایت اما ،(939/ 6، الشیعهوسائل)

به زمان ظهور قائم و ظهور ي انفال را امّا برخی دیگر از روایات هستند که اباحه. که این اباحه تا چه زمانی ادامه دارد

ر آنچه در دست شیعیان ما از زمین قرار دارد براي ه»: فرمایدمی( ع)ق مانند روایتی که امام صاد. اندامرشان قید زده

: و همچنین روایتی از ایشان که فرمود( 6/932الشیعه، وسائل)« ...ایشان حالل است تا زمانی که قائم ما قیام کند 

-وسائل)« ...د قائم ظهور کن که یزمانتا ... تهر کس زمینی را احیاء کند، آن زمین مال اوس:فرمودمی( ع)ن امیرالمؤمنی»

 (.932/ 6الشیعه، 

اند، گروهی مطلق هستند و گروهی به زمان ظهور قائم مقیّد ي انفال وارد شدهي اباحهروایاتی که در زمینه نیبنابرا 

امّا باید دید منظور از . شود که اباحه تا زمان ظهور قائم ادامه داردو نتیجه این میبر مقیّد حمل شده ق اند، که مطلشده

رسد منظور از ظهور قائم در این روایات صرف ظهور حضرت ظهور قائم در این روایات چه کسی است؟ به نظر نمی

ي احكام الهی باشد، که همان ندهباشد، بلكه منظور از قائم در این روایات به معناي کسی است که بر پا دار( ع) يمهد

چنین لقبی گرفته است این است که ایشان ( ع)ن است و در اصل دلیل اینكه امام زما( ع)ن و اماما( ص)ر احكام پیامب

احكام الهی بعد از وقفه در آن است و به عبارت دیگر منظور از قائم در این روایات حاکم اسالمی است که  ي برپادارنده

زیرا روایاتی که . توان فهمیدي سایر روایات میکند، که این مطلب را به قرینهكام اسالم را در جامعه اجرا میقوانین و اح

اند که این ي امام آمده است و بیان فرمودهباشند، در گروهی از این روایات واژهبیانگر مالكیّت انفال هستند دو گروه می



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

115 

 

که از ایشان در مورد حق امام پرسیدند، »: وارد شده( ع)ق ه از امام صاداموال به امام تعلّق دارد، مثل روایتی ک

استفاده « امام»ي و از واژهت طبق این روایت انفال حقّ امام اس( 6/979 ،الشیعهوسائل. )..و انفال و خمس ءیف:«فرمود

استفاده شده است، مثل روایتی که « قائم»ي ي امام از واژهشده است، ولی در گروه دیگر از این روایات به جاي واژه

بنابراین به امام، که والی ( 6/97۵الشیعه، وسائل)« ...راي قائم به امور مسلمین پس از خمس انفال استب»: فرمایدمی

ي قائم در این روایت استفاده که قبل از این ذکر گردید، از واژه طور همانشود و جامعه اسالمی است، قائم نیز گفته می

این اموال به منصب امامت نه به شخص امام، تعلّق دارد، و بیان شد که این اموال در واقع به رهبري تعلّق دارد،  شد که

ي ي کلی؛ مراد از قائم رهبر و حاکمی است که ادارهباشد یا فقیه نائب ایشان، پس در یك نتیجه( ع)م اعم از اینكه معصو

همچنین در این زمینه . (ع)ر را اجرا نماید نه صرف حضرت صاحب عصامور مسلمانان را بر عهده بگیرد و مقررات 

و امّا خمس، براي شیعیان ما مباح شده است، » :استدالل کرد، روایت به این مضمون است( ع)ن توان به توقیع امام زمامی

خمس وارد شده است، امّا ، است، هرچند این روایت در مورد (6/963الشیعه، وسائل)« ...تا زمانی که امر ما ظهور کند 

آن را براي تحلیل ذکر کرده است، زیرا در این روایت به جاي ظهور ( ع)م محل استدالل ما قید این روایت است که اما

است به زمان ظهور امر، بنابراین تحلیل این اموال تا زمانی ادامه دارد که امر ایشان  قائم، ایشان، تحلیل خمس را قید زده

مر ایشان که همان جاري شدن احكام الهی است به صرف وجود خود ایشان وابسته نیست، بلكه اگر فردي ظهور کند و ا

باشد و یا فقیه در دوران ( ع)م بر سر کار بیاید که احكام الهی را در جامعه جاري کند؛ اعم از اینكه این فرد خود معصو

، ظهور حضرت ظهور قائمشود منظور از استدالل می ي این روایتبه قرینه. غیبت باشد امر ایشان ظهور کرده است

توان مراد از ظهور قائم را بر سر نیست، بلكه مراد از ظهور قائم، کسی است که امر ایشان اجرا کند، پس می( ع) يمهد

م سر یا فقیه در دوران غیبت باشد، زیرا وقتی فقها ه( ع)م کار آمدن حكومت اسالمی گرفت اعم از اینكه رهبر آن معصو

کنند، و شاید به همین دلیل است که در رابطه با خمس در دوران غیبت فقها قائل به کار بیایند، امر ایشان را اجرا می

دهند؛ به عنوان است می( ع)م ي اسالمی، که نایب امااباحه نیستند بلكه اختیار آن را به دست فقیه یا همان والی جامعه

/ 9محقق اردبیلی، )« .داده شود( ع)م خمس در زمان غیبت باید به نایب اما»: آمده است الفائده و البرهاننمونه در مجمع

93۰.) 

ي انفال بیان شده توان به خود این روایات استدالل کرد به این صورت که روایاتی که در آن اباحهاز سویی نیز می

( ع) يال را تا زمان ظهور حضرت مهدوارد شده است، و چگونه ممكن است ایشان این امو( ع)ق است از امام صاد

شوند و مردم براي مباح نمایند در حالی که بعد از ایشان امامانی هستند که مالكیّت و اختیار انفال به ایشان منتقل می

 . تصرّف الزم است که از ایشان اذن بگیرند

اد از آن را بر سر کار آمدن ندانیم بلكه مر( عج)ر بنابراین بهتر است این قید را مخصوص به ظهور امام عص 

کنند اختیار اند با روایاتی که بیان میبه زمان ظهور قائم قید زدها حكومت اسالمی بدانیم تا تعارض روایاتی که تحلیل ر

در این صورت منظور امام این است که چون حكومت ما بر سر کار . رسد حل شودانفال بعد از هر امام به امام بعدي می
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که ذکر شد در دوران حضور خود ایشان و در  طور هماندهیم و والی حكومت نیز ي تصرّف میعیان اجازهنیست به شی

اند ولی چون حكومت حتّی زمانی هم که خودشان حضور داشته( ع)م دوران غیبت فقیه است، به همین دلیل است که اما

 .اند دادهي تصرّف و مالكیّت در این اموال را را در دست نداشتند به شیعیان اجازه

آید این است که وقتی حكومت، ا توجه به روایات مالکی که در رابطه با حكم تصرّف در انفال به دست میب: نتیجه

در هر  -طیالشرا جامعي غیبت با حاکمیّت فقیه و در دوره( ع)م ي حضور با حاکمیّت معصودر دوره -اسالمی باشد

یا ( ع)م به دست معصو -ولی در صورتی که حكومت، غیر اسالمی باشد. باشدف در این اموال جایز نمیصورت تصرّ

 .   بر شیعیان مباح شده است( ع)م تصرّف در این اموال هرچند در دوران حضور معصو -فقیه نباشد

 :سایر اقوال ی ادلهردّ  

ي این اخبار عموم کتاب و الجمله و به وسیلهولو فیصادر شده است و متواتر هستند ( ع)ه اخبار تحلیل از ائم

بنابراین قول به عدم تحلیل را به نحو مطلق  (27۵-۰/271المسائل، یاضر طباطبایی،). خوردسنّت و مانند آن قید می

 .   آن را مباح نمودند( ع)ه توان پذیرفت، زیرا ائمنمی

مالكی است؛ به این معنا که ایشان به عنوان مالك این اموال به صادر شده است؛ اذن ( ع)ه اذنی که بر اباحه، از ائم

شود و امّا اند و امام تا زمانی که اختیار چنین کاري را نداشته باشد این اذن از او صادر نمیي تصرّف دادهمردم اجازه

ي احكام و مقررّات برپادارنده که بیان شد منظور از قائم کسی است که گونه هماناند، اینكه قیام قائم را غایت قرار داده

نیست، بنابراین هر زمانی که حكومت اسالمی بر سر کار آمد این ( ع) يدین اسالم باشد و صرف ظهور حضرت مهد

الشرایط به نیابت از ي غیبت، فقیه جامعایشان و در دوره ،(ع)م ي حضور معصوشود که در دورهاباحه از اعتبار ساقط می

 .حكومت را بر عهده دارندایشان والیت این 

 امام فقط در دوره که یحالشود در مطلق گفته و این تحلیل شامل دوره امامت سایر امامان نیز می( ع)م امّا اینكه اما

ي بعدي تحلیل نیاز به اذن جدید دارد، باید اشاره شود که از شماره دو امامت خودش چنین اختیاري دارد و در دوره

در شرایط ( ع)ه شود و از سوي دیگر ایشان کلّهم نور واحد هستند بنابراین اگر هر یك از ائمده میپاسخ این اشكال دا

اذن در تحلیل از ایشان صادر خواهد شد و به این دلیل ایشان مباح ( یعنی از حكومت کنار زده شوند)د تحلیل قرار بگیرن

از حكومت گرفتن اذن از طرف شیعیان ( ع)ه ناري ائمدانستند به دلیل برککردند که چون حكومت غیر اسالمی بود می

مشكل خواهد بود لذا انفال را تا زمان ظهور قائم مباح نمودند، و از سوي دیگر چون ( ع)م به دلیل عدم دسترسی به اما

این توانند باز تصرّف در این اموال را تحریم نمایند و از ایشان بنا به اقتضاي مصلحت می كیهر اذن، مالكی است 

ایشان وجود دارد و همچنین گفته شده است امام چیزي را که بر آن والیت نداشته باشد حالل  اختیار براي هر یك از

 .(263/ ۰المسائل، یاضر طباطبایی،). کردمی محصورفقط به زمان خودش  وگرنهکند نمی
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-دارند، بنابراین ضعف روایات به وسیلهاند و فقط در برخی مصادیق آن اختالف اکثر فقها قول به تحلیل را پذیرفته

 .(992فاضل لنكرانی، ). شودي عمل مشهور جبران می

اخباري هستند که عمومیّت دارند و شامل ا اختصاص دادن اباحه به مناکح و متاجر و مساکن صحیح نیست زیر

حمزه و همچنین  یابو خبر و حدیث سالم بن مكرم  فضالي حارث بن مغیره و شوند مثل صحیحهتمام اموال ایشان می

ها و توابعش به دلیل جریان سیره بر معامله با آن مانند ها، درّهها، قلّه کوهشك در حلیّت اراضی موات، معادن، جنگل

حق نیز ؛ و صحیح نیست ،(263/ ۰موسوي عاملی، )ر معامله با مباحات اصلی و داللت گروهی از اخبار مانند خبر أباسیّا

طور که ذکر شد دلیل خاصّ، عالوه بر داللت عموم روایات بیان شده در مورد زمین و متعلّقات آن همانهمین است زیرا 

 . است

آنچه از طیب مولد و صحّت عبادت و پاکی خوراک که در روایات بیان شده است به عنوان علّت صدور این 

ي این موارد دارد، بنابراین قول به اباحه تحلیل از سوي ایشان است و لكن به این معنی نیست که اباحه، اختصاص به

 .شودخصوص مناکح، مساکن و متاجر به این دلیل ردّ می

تواند حكم تحلیل را به این علّت طیب مولد که در تحلیل این موارد ذکر شده است می« العلّه تعمّم»ي بنا به قاعده

جایز است مگر ( ره)م ل به آن تصرّف در تمام اموال اماي اموال امام حتّی غیر انفال نیز سرایت بدهد که با استدالهمه

طیب : همچنین در این باره گفته شده است؛ و اینكه بر حرمت تصرّف موارد خاصّی از آن دلیل خاصّی وارد شده باشد

 .(16/129نجفی، ). شودي تمامی مصادیق انفال حاصل نمیمولد و پاکیزگی نطفه به جز با اباحه

ادامه ندارد بلكه هرگاه حكومت اسالمی نیز تشكیل شد بنا ( عج) يتا زمان ظهور حضرت مهد لزوماًي انفال اباحه

بنابراین اگر زمان تحلیل انفال باشد . باشدي جانشینی والیت فقیه از جانب معصوم تصرّف در این اموال جایز نمیبه ادله

 .تمام این اموال بر شیعیان مباح شده است

در علّت تحلیل ( ع)ه شود که ائمّبا بررسی روایات مالحظه می -1: مباح شد( ع)م ل از سوي اماچرا تصرّف در انفا

امام ز مردي ا: ي شیعیان پاک بماند و به ناپاکی نیاالید، مثل این روایتبراي اینكه نطفه: فرماینداین اموال بر شیعیان می

ما این : دانم که شما در آن حقّ دارید، فرمودانند آن است و میم ها تجارتبراي ما اموالی از غلّات و »: پرسید( ع)ق صاد

 .(6/931الشیعه، وسائل)« اموال را براي شیعیانمان حالل نكردیم مگر به این دلیل که والدتشان پاک بماند

کردند؛ در ماند چه بود؟ دلیل آن این است که مردم در این اموال تصرّف میي شیعیان ناپاک میامّا دلیل اینكه نطفه

گرفتند، در حالی که امام اختیاردار این اموال ي این کار را نداشتند و از امام نیز اذن در این تصرّف نمیحالی که اجازه

کردند، این امر باعث خبث شدند چون در مال غیر بدون اذن او تصرّف میبودند، به همین دلیل کار حرامی مرتكب می

ها حقّ هایشان هالک شدند زیرا آنها و فرجمردم به خاطر شكم: که فرمود( ع) یامام علشد و سخن زاد و ولد ایشان می

نیز ( 6969 ،الشیعهوسائل). حق براي شیعیان ما و پدرانشان حالل استن کنند ولی آگاه باشید که آنمی اداما را به ما 
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-رسانند، این امر باعث هالکتشان میبه ما نمی چون مردم حق ما را: فرمایدمؤیّد آن است، زیرا امام در این روایت می

: شدند؟ دو احتمال وجود داردشود این است که چرا مردم مرتكب چنین عملی میؤالی که در اینجا مطرح میس .شود

و  توانستند در گرفتن اذن از امام و استفاده از این اموال بی مباالتی کردهاحتمال اوّل این است که ایشان در حالی که می

-کردند، که در نتیجه چون کار حرامی میبدون اعتنا به وجود امام به عنوان مالك این اموال، در این اموال تصرّف می

چون دیدند وضع این گونه است آن را براي شیعیان ( ع)ه شد، و به همین دلیل ائمّکردند، باعث ناپاکی مولدشان می

، به این دلیل که انجام ندادن یك تكلیف از سوي مكلّف هیچ گاه دلیل بر حالل کردند، امّا این احتمال بسیار بعید است

 . رفع تكلیف از ایشان نیست

توانستند از امام اذن در تصرّف بگیرند و به احتمال دیگر این است که مردم نه اینكه بی مباالتی کنند بلكه نمی

در این اموال بدون اذن امام تصرّف نمایند و به همین  عبارت دیگر شرایطی در آن زمان حاکم بوده که مردم ناگزیر بودند

-تصرّف در این اموال را براي شیعیان مباح کنند، که با نفی احتمال قبلی این احتمال تقویت می( ع)ه دلیل باعث شد، ائمّ

ت که ایشان امّا سؤال این است که این شرایط، چه شرایطی بوده است؟ آنچه در روایات آمده است بیانگر این اس. شود

( ع) ياند و بیان شد که منظور از ظهور قائم در اینجا صرف ظهور حضرت مهدي انفال را به ظهور قائم غایت زدهاباحه

احكام اسالمی در جامعه است که  ي برپادارندهنیست بلكه با توجّه به قرائن منظور از ظهور قائم به معناي کسی است که 

( ع)م الشرایط است که از جانب اماز جانب خدا والیت را بر عهده دارد و یا فقیه جامعاست که ا( ع)م این فرد یا معصو

توان به این نتیجه اند میقرار داده( ع)ه به نیابت از ایشان رهبري جامعه را بر عهده دارند، بنابراین از این غایتی که ائمّ

چون حكومت را خود در ( ع)ه بوده است که ائمّ گردد و به این دلیلرسید که این شرایط به شرایط حكومتی بازمی

دست نداشتند و در واقع حكومت به دست کسانی قرار داشت که شایستگی حكومت را نداشتند که از یك سو در این 

هاي شدید قرار داده بودند به کردند و از سوي دیگر نیز ایشان را تحت مراقبتتصرّف می( ع)ه اموال بدون اذن ائمّ

وقتی دیدند که از یك سو خلفایی که به ( ع)ه کردند، لذا ائمّر چه بیشتر ارتباط شیعیان را با ایشان کمتر مینحوي که ه

کردند و شیعیان نیز که مجبور به رابطه و ناحق منصب حكومت را به دست گرفته بودند این اموال را نیز تصاحب می

نا ي این روابط خواه و ران حكومت غاصب بودند؛ که در نتیجهدادوستد و معامله با دیگران و از جمله عمّال و کارگزا

رسید که به استفاده از این اموال نیز نیاز داشتند و از سویی نیز از این اموال که غصبی بود، به دست ایشان نیز می خواه

هایی که حكومت ودیّتآمده و اذن در تصرّف بگیرند به ویژه با محد( ع)م توانستند براي هر چیز نیز به سراغ امانمی

براي ایشان قائل بود، با توجّه به این شرایط این اموال را براي شیعیان مباح کردند و غایت این اباحه را ظهور قائم قرار 

. پس علّت اباحه، شرایط حكومتی آن زمان بوده که چون جابر و غاصب بودند، ایشان انفال را بر مردم مباح کردند. دادند

یك حكم حكومتی بوده است که به اقتضاي شرایط ( ع)ي تصرّف در انفال از سوي ائمّه گیریم اجازهه میبنابراین نتیج

 .زمانی و رعایت مصلحت مردم از جانب ایشان صادر شده است



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

119 

 

کردند و رساندند و انفال را نیز خلفا تصرّف میاکثر مسلمانان خمس را به اهل خمس نمی»: در تبصره آمده است

براي ما تصرّف در انفال ( ع)ه شد؛ ائمّها به ما منتقل میافتاد که از غنایم جنگ یا معادن مال بسیار از آناق میبسیار اتف

شود عالمه نیز علّت تحلیل این اموال را چنانكه مالحظه می( 1/123عالمه حلی، )« .را بدون اذن ایشان مباح کردند

 .داندشرایط حكومتی می

خبار تحلیل را باید حمل کنیم به آنچه که ذکر کردیم یعنی به ا»: فرمایندر این باره مینیز د( ره) يشیخ انصار

فطره نداشتند به خاطر اینكه باعث آزار و اذیّت ایشان یا  اخذصورتی که تمكّن از گرفتن حقّشان ندارند بلكه تمكّن از 

خمس و غیر آن از ایشان، چنانكه در روایت اوّلی ي ظالم به شیعه با گرفتن شد؛ یا به خاطر غلبهاذیّت شیعیانشان می

ل ن أعوزه شیئ من حقی فهو فی حم« در روایت( ع)م قول اما و»م ا أنصفناکم إن کلّفناکم« کندداللت می( ع)م قول اما

  .«(963کتاب الخمس، )»

ي امور آن را در ادارهبه عنوان والی و سرپرست جامعه اختصاص داشت تا ایشان ( ع)ه انفال از این جهت به ائمّ-2

گرفتند و آن را کردند اختیار این اموال را هم در دست میجامعه صرف کنند که اگر خود ایشان حكومت را والیت می

توانستند اختیار این اموال را در دست کردند؛ ولی چون حكومت را در دست نداشتند و نمیصرف مصالح جامعه می

د تا حداقل مردم بتوانند با استفاده از این اموال نیازهاي خود را برطرف نمایند و از این بگیرند، این اموال را حالل کردن

ال یترک المیسور » و به این نحو قسمتی از مشكالت شیعیان حلّ شود؛ که این امر با قاعده قرار نگرفتهنظر در تنگنا 

 . نیز سازگار است «بالمعسور

  :نتیجه 

انفال  ؛و دوران غیبت( ع)م باشد اعم از دوران حضور معصو فرما حكمدر صورتی که حكومت اسالمی بر جامعه 

تواند بدون اذن حكومت در این اموال تصرّف نماید اما اگر حكومت غیر در اختیار حكومت قرار دارد و کسی نمی

و چه در ( ع)م یده است چه در دوران حضور معصورس( ع)ه اسالمی باشد تصرّف در انفال بر اساس روایاتی که از ائم

 .دوران غیبت؛ براي شیعیان مباح است

 

 :عفهرست مناب

 .مقرآن کری .1

 .ق .ه 19۵۰ ،نتشارات سیدالشهداا قم،-الآللی، ایران والیع جمهور، یاب ابن احسایی، .2

 الشّامیّه، دار بیروت، انتشارات دار -القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودي، لبنان اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ .3

 .جري قمريه 1912ل دمشق، چاپ اوّل، سا -القلم
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، ایران، قم، مؤسسه نشر اسالمی وابسته 9د االذهان، جل الفائده و البرهان فی شرح ارشاد اردبیلی، أحمد، مجمع .4

 .جري شمسیه 1969ل به جامعه مدرّسین، سا

 .ق .ه 191۰، اپ اولچ نگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاري،ک قم،-یرانا الخمس، انصاري، مرتضی، کتاب .5

، تحقیق و تعلیق محمّد تقی آبروانی، قم، 12ج لعتره الطّاهره، ا النّاضره فی احكام بحرانی، یوسف، الحدائق .6

 .انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم

االسالمیّه  البحوثمشهد، مجمع -، ایران9ج  ،(ع)ه االمه الی احكام االئمّعاملی، محمّد بن حسین، هدایه  حرّ .7

 .جري قمريه 1912ل وابسته به آستان مقدّس رضوي، چاپ اوّل، سا

 -الرّحیم ربّانی شیرازي، بیروت ، تصحیح و تعلیق عبد9ج الشّریعه،  الی تحصیل مسائل عهیالش وسائل: ____ .8

 .جري قمريه 1931ل العربیّه، چاپ چهارم، سا التّراث لبنان، انتشارات دار

 .(ع) یعل نیرالمؤمنیامنتشارات مكبتة االمام ا صفهان،ا حقیق رضا استادي،ت لكافی فی الفقه،ا صالح،بیا حلبی، .9

بیروت، -الحسن، شرایع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، لبنان بن الدین جعفر بوالقاسم نجما حلی، .11

 .جري قمريه 19۵9دار األضواء، چاپ دوّم، سال 

ي نشر الفتاوي، قم، مؤسسه حلّی، محمّد بن منصور بن أحمد بن ادریس، السّرائر الحاوي لتحریر .11

 .جري قمريه 191۵ل اسالمی، سا

قم، انتشارات مرکز األبحاث  -، ایران9ج الشّیعه فی أحكام الشّریعه،  وسف بن مطهر، مختلفی حلی، .12

 .یّهمكتب األعالم اإلسالمیّه فی حوزة العلم -اإلسالمیّه

اسالمیّه،  یفروش کتابتهران، انتشارات  -یرانا ،2و  1ج الدّین،  المتعلّمین فی أحكامتبصره : ____ .13

 .جري شمسیه 1963ل چاپ دوّم، سا

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی اهلل، والیت فقیه، موسسهخمینی، روح .14

الهادي، چاپ  بیروت، دار -، لبنان9ج األحكام بالدّالئل،  المسائل فی بیان علی، ریاض طباطبایی، سیّد .15

 .جري قمريه 1919ل اوّل، سا

-المذاهب التّقریب بین قاهره، دار-صرم ،9ج  القرآن، لعلوم انیالب مجمعطبرسی، فضل بن حسن،  .16

 .جري قمريه 193۵ل الهدي، چاپ اوّل، سا ي مؤسسه -اإلسالمیّه

علی، النّهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوي، انتشارات دانشگاه تهران،  طوسی، ابی جعفر محمّد بن حسن بن .17

 .جري شمسیه 1992ل سا

مشهد،  -ي محمّد واعظ زاده خراسانی، ایرانالجمل و العقود فی العبادات، به تصحیح و ترجمه: ___ .18

 .انتشارات دانشگاه مشهد
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، قم، تحقیق و نشر 1د اإلسالم، جل األفهام الی تنقیح شرایع الدّین بن علی، مسالكعاملی، زین .19

 .جري قمريه 1919ل ي معارف اسالمی، چاپ اوّل، سامؤسسه

قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اوّل،  -عكبري، محمّد بن محمّد بن نعمان، المقنعه، ایران .21

 .جري قمريه 1919ل سا

و األنفال، قم، انتشارات مرکز  الخمس -الشریعه فی شرح تحریرالوسیله فاضل لنكرانی، محمّد، تفضیل .21

 .جري قمريه 1929ل چاپ اوّل، سا ،(ع)ر االطها فقه االئمه

ل النجف، سا ، تصحیح و تعلیق سیّد طبیب موسوي، مطبعة1ج القمی،  قمی، علیّ بن ابراهیم، تفسیر .22

 .جري شمسیه 1936

 .إلحیاء التّراث( ع)ت البی آل ي مؤسسه، 9ج المقاصد فی شرح القواعد،  کرکی، علی بن حسین، جامع .23

جري ه 19۵3ل ي آل البیت، ساقم، انتشارات مؤسسه-، ایران7ج الوسائل،  محدث نوري، مستدرک .24

  س. يقمر

ي تنظیم و نشر آثار قم، انتشارات مؤسسه -، ایران9و  2ج البیع،  اهلل، کتاب روح موسوي خمینی، سیّد .25

 .جري شمسیه 1976امام خمینی، سال 

 ،(ره) یي تنظیم و نشر آثار امام خمین، مؤسسه1د الوسیله، جل اهلل، تحریرموسوي خمینی، روح: ___ .26

 .نجف اشرف -اآلداب العلمیّه، چاپ دوّم، مطبعة الكتب ، انتشارات دار2ج جري شمسی و ه 1973ر چاپ اوّل، بها

مشهد،  -، ایران۰ج اإلسالم،  األحكام فی شرح شرایع موسوي عاملی، سیّد محمّد بن علی، مدارک .27

 .إلحیاء التّراث( ع)ت البی ي آلانتشارات مؤسسه

المرتضی  ي مؤسسهبیروت،  -، لبنان6ج اإلسالم،  الكالم فی شرح شرایع نجفی، محمّد حسن، جواهر .28

تهران، انتشارات  -یرانا ، تعلیق شیخ عبّاس قوچانی،16؛ و ج جري قمريه 1912المورخ، چاپ اوّل، سال  دار -العالمیّه

 .جري شمسیه 196۰اإلسالمیّه، چاپ دوّم، سال  الكتاب دار

المرتضویّه  نتشارات مكتبها ،2ج الشّریعه،  الشّیعه فی أحكام نراقی، أحمد بن محمّد مهدي، مستند .29

 .الجعفریّه إلحیاء اآلثار

انتشارات نشر اسالمی وابسته قم،  -، ایران19ج الفقیه،  همدانی، آغا رضا بن محمّد بن هادي، مصباح .31

 .به جامعه مدرّسین
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 تآزادی اقتصادی و دخالت دول

 ثاز دیدگاه قرآن و حدی

 *جواد ایروانی

 :چكیده

گوناگونی در مورد آن داشته  يها دگاهیدآزادي اقتصادي، از جمله عناصر مهمی است که مكاتب مختلف اقتصادي، 

ها در نسبتاً نامحدود در نظام سرمایه داري و سلب آزادي يها يآزاددر قبال . رودبه شمار می ها آنو از وجوه تمایز 

در این نوشتار نخست . ز ارکان اقتصاد اسالمی استا ها،سوسیالیسم، آزادي اقتصادي محدود و در چارچوب ارزش

و دولت در اقتصاد، به اختصار مطرح  ها ارزشدرباره آزادي اقتصادي و نفی دخالت دین، دیدگاه نظام سرمایه داري 

ها و دخالت دولت اسالمی در حدود مسئولیت. گردیده آن گاه موارد یادشده از دیدگاه قرآن به بررسی نهاده شده است

 .آن و منابع و اندازه دولت نیز از دیگر مباحث بررسی شده از نگاه قرآن است گانه ششاقتصاد و موارد 

 .دو اقتصا ها ارزشصادي، دخالت دولت در اقتصاد، آزادي اقت: ها واژهکلید 

 .ياستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضو*

 

 :ثطرح بح

گوناگونی در مورد آن داشته  يها دگاهیدآزادي اقتصادي، از جمله عناصر مهمی است که مكاتب مختلف اقتصادي، 

ها در نسبتاً نامحدود در نظام سرمایه داري و سلب آزادي يها يآزاددر قبال . رودبه شمار می ها آنو از وجوه تمایز 

براي ( 239ص صدر، . )ز ارکان اقتصاد اسالمی استا ها،سوسیالیسم، آزادي اقتصادي محدود و در چارچوب ارزش

، نخست رود یمروشن شدن دیدگاه قرآن درباره آزادي اقتصادي و دخالت دولت که زیر مجموعه این بحث به شمار 

 :به دیدگاه نظام سرمایه داري در این باره داریمنگاهی 

 .نداري و نقد و بررسی آآزادي در مكتب سرمایه  

زادي بسان شالوده و رکن اساسی آن بوده به مفهوم عدم مداخله دین یا دولت در امور آ داري،در مكتب سرمایه

 صهمان، . )گرددکشی و آزادي مصرف میبهرهابعاد آزادي فردي، شامل آزادي در مالكیت، آزادي در . اقتصادي است

توضیح . همه جانبه استهاي فردي مبانی جهان بینی و انسان شناختی این مكتب پشتوانه فلسفی دفاع از آزادي (27۵

آید که فرد، با وجود قدرت کافی بر انجام کار، به دلیل وجود مانع خارجی توان این که زمانی از آزادي بحث به میان می



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

113 

 

آزادي در مفهوم درست کلمه به »: کندبه همین جهت هابز آزادي فردي را چنین تعریف می. نجام کار را نداشته باشدا

خواهد، آن موانعی که اغلب ممكن است بخشی از قدرت انسان را در انجام آن چه می. معناي فقدان موانع خارجی است

 .(39 صآرابالستر، ) «سلب نماید

شود، و یا از امور این جهانی فردي، یا به امور ماوراي طبیعی مربوط می يها يآزادخارجی مزاحم  يها تیمحدود

اساس تفكر دئیستی، نخستین مانع را که دخالت امور ماوراي طبیعی است، انكار کردند، که به  رها بلیبرال. برخاسته است

دلیل عمده آن، نارسایی مفاهیم کلیسا به عنوان دین رایج و مخالفت آن با عقل و علم از یكسو، و رفتارهاي  رسد یمنظر 

 صمطهري، علل گرایش به مادي گري، ص: كن. ..) تنادرست و فشارهاي ظالمانه ارباب کلیسا از سوي دیگر بوده اس

در بین امور این جهانی نیز، . دي نخواهد داشتگونه دخالتی در مسائل اقتصانابراین، وحی و دین هیچب( ۰۰-72

ه آرابالستر وضعیت آن را چنین مشخص کرده ک( 31 ص مازي،ن) تخارجی، دخالت دولت اس تیمحدود نیتر مهم

انگلیسی به این  يها برالیلجواب .. . ؟يزیچ چهاما آزادي از . کردند که به آزادي اعتقاد دارندها افتخار میلیبرال»: است

 .(3 صرابالستر، آ) «.پرسش روشن است؛ مقصود از آزادي، آزادي از قید و بند دولت است

این مانع نیز، با ارائه نظریه تعادل خودکار، کنار گذاشته شد؛ تعادل خودکار اقتصادي نخستین بار توسط دکتر کنه 

اساس قوانین طبیعی  رگونه که باساس آن، همانبر . 2۰فیزیوکراتیسم در زمینه گردش ثروت مطرح شد گذار انیبن

اساس  ررسد، گردش ثروت در جامعه نیز بهاي الزم متعادل به اعضاي گوناگون بدن میخون به نسبت( فیزیولوژیكی)

هاي تولید، توزیع و مصرف پدید گیرد که تعادل اقتصادي را در بخشقوانین اقتصادي و اجتماعی به صورتی انجام می

اي که حتی در بازار هاي دیگري نیز تبیین کردند به گونههاي خوش بین تعادل اقتصادي را در زمینهکالسیك. آوردمی

قانون عرضه و تقاضا به کمك نرخ دستمزد اجازه . شودنیروي کار انسانی نیز، این تعادل از طریق نرخ دستمزد برقرار می

یكی از نظریاتی که بر خودکار بودن . بازار کار وجود داشته باشد دهد در دراز مدت، مازاد عرضه نیروي انسانی درنمی

 ي «دست راهنما»این دیدگاه، متأثر از نظریه . آدام اسمیت بود« دست نامرئی»تعادل اقتصادي تصریح کرد، نظریه 

طلوب، نیازي کرد براي رسیدن به نتایج ماستادش هوچسن بود، با این تفاوت که اسمیت بر خالف استاد خود، تأکید می

-هاي ناهماهنگ افرادي که به دنبال منافع شخصی خود هستند، این نتایج را پدید میبه دخالت الهی نیست، بلكه فعالیت

 .(37تفضلی، ص ) .آورد

ترین عنصر مكتب دئیسم، یعنی عدم دخالت پروردگار در امور، در نظریه شود که مهمبدین ترتیب مالحظه می

 .(99-9۵ صنیا، صهادوي: نك). یابداسمیت نمود میآدام « دست نامرئی»

                                                 

جوهر این نظام، جدا نبودن نفع شخصی از نفع عمومی است و تأمین منافع . نظام طبیعی، اساس فكر سیستم فیزیوکرات ها بود -2۰

بنابراین، تنها راه صحیح این است که دولت مردم را در کارشان آزاد بگذارد تا به . پذیر خواهد بودآزادي، امكانعمومی نیز با استقرار رژیم 

 (92-9۵قدیري اصلی، صص : نك. )دنبال منافع بیشتر بروند
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به . شمردند نیز قابل توجه استدالیل طرفداران اصل آزادي به تفسیري که گفته شد، و نتایجی که براي آن برمی

 :میپرداز یمکم سه دستاورد مهم را در پی خواهد داشت که در این مجال به دو مورد آن باور آنان آزادي اقتصادي دست

هاي اقتصادي انسان چه، نفع شخصی محرّک اساسی فعالیت. آزادي، وسیله محقق ساختن مصالح عمومی است -1

بنابراین، اگر انسان در پی جویی . کند با حداقل کوشش، بیشترین بهره را به دست آورداست و منافع هر کس ایجاب می

. جمع منافع خصوصی است، تأمین خواهد شد منافع اقتصادي خود آزاد باشد، نفع اجتماعی و عمومی که حاصل

آزادي اقتصادي زمینه رقابت آزاد را بین مؤسسات : شوندآورند، یادآور میداري در استداللی که میطرفداران سرمایه

در نتیجه، صاحب هر مؤسسه در شرایط رقابت آزاد، پیوسته از تفوق مؤسسه تولیدي . آوردمختلف تولیدي به وجود می

کند بنگاه تولیدي خود را بهتر کرده از این روي تالش می. مؤسسه خویش و ورشكستگی خود در هراس استدیگر بر 

داري، صاحب مؤسسه تولیدي این بدان معنا است که در جامعه سرمایه. مدرنیزه نماید تا در جنگ رقابت، پایدار ماند

 بررقابت آزاد، بسان شمشیري . کمتر را داشته باشد هاي جدید است تا امكان تولید با هزینههمیشه در پی یافتن شیوه

. کندداران قوي و فعال را ضمانت میبرد و بقاي سرمایهرا از بین می تنبل وهاي ضعیف داران، افراد و بنگاهسرمایه فراز

نافع جمعی، ، براي نیل به منسانیبد. روشن است که نتیجه چنین رقابتی، جریان اقتصادي به سوي مصالح اجتماعی است

داري در به همین دلیل، آن چه سرمایه. هاهاي اخالقی و معنوي است و نه جایی براي دخالت دولتنه نیازي به ارزش

هاي اخالقی و روحی بود، بلكه در تعیین و ارزش ها تیمحدودکرد، عاري از همه قالب آزادي، مردم را بدان دعوت می

داري، که به معناي هاي اخالقی در جامعه سرمایهنه به معناي فقدان ارزش این،. وجود داشت« آزادي»ها نیز ارزش

؛ نمازي، صص 63 صقدیري اصلی، : نك) .ها در تضمین مصالح اجتماعی از نگاه این مكتب استضروري ندانستن آن

 (279-272 ص؛ صدر، ص9۰ و 23

 :ینقد و بررس

تعادل خودکار  ههاي فردي و رسیدن به منافع جمعی از راامروزه دیگر داستان توافق بین مصالح عمومی و انگیزه

-چرا که تجربه تاریخی نظام سرمایه. داري، بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیتاقتصادي در سایه آزادي نظام سرمایه

مومی و گر فجایع و مصائبی است که در طول تاریخ، کم نظیر بوده و برخاسته از تضادهاي بین مصالح عداري، نشان

هاي وخیم اقتصادي در انگلستان، فرانسه و آمریكاي قرن نوزدهم و واقعیات اسفناک از بیالن بحران. منافع افراد است

-کار لیبرالیسم اقتصادي و به ویژه وضعیت فجیع کارگران در این سده، بیشترین لطمه را به حیثیت نظام لیبرال سرمایه

اي که سیسموندي در نخستین یورش به این مكتب، تصویري مكتب کالسیك وارد ساخت، به گونه ژهیو به وداري 

-گونه است که نظام سرمایهاین و (112 صقدیري اصلی، ). کارگران و عموم مستمندان ارائه نمود آالم ومخوف از فقر 

 .دها و مبانی خود گردیدیدگاهاي از هاي اخیر، مجبور به تجدید نظر و تعدیل پارهداري خود در سال

 :پیامد نامطلوب را نیز به ارمغان آورد گونه سهآزادي مطلق، نه تنها منافع عمومی را تضمین نكرد، که 
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در دست قدرتمندان  صرفاًاي است که داري، آزادي مطلق سالح برندهدر میسر حیات اقتصادي جامعه سرمایه. یك

در نتیجه، آزادي به . توانمندي جسمی و فكري و استعدادها در یك سطح نیستندروشن است که مردم از نظر . باشدمی

گونه تضمینی براي طبقه ضعیف جامعه به همراه افزاید و هیچبر قدرت قدرتمندان می روز به روزداري، تفسیر سرمایه

 .ندارد

داري، تنزل و پایمال دي سرمایهآزا آورد رهدر زمینه آثار ناگوار روحی و روانی و شخصیت افراد در جامعه؛ . دو

ها بوده است، تا آن جا که خود انسان نیز به کاالیی تبدیل یافت که تابع قوانین عرضه و تقاضا شدن شخصیت انسان

-دهد که دار، دستمزد کارگران را آن قدر کاهش میاي که اگر عرضه نیروي انسانی افزایش یابد، سرمایهبه گونه. گردید

آور بدینسان، توده عظیمی از کارگران با گرسنگی مرگ. رخی از ضروریات زندگی خود را تأمین نمایندنتوانند حتی ب

شود تا بدین روش عرضه برابر دست و پنجه نرم کرده به تدریج بر اثر افزایش فقر و بیماري، از شمار کارگران کاسته می

 نیتر بزرگل دادن انسان به حدّ یك کاال در این قانون، روشن است که تنز. تقاضا گردد و در نتیجه دستمزدها باال رود

 . شودستمی است که هم بر روان و شخصیت و هم بر جسم و معیشت او روا داشته می

هاي اخالقی، گزافه و فاقد مبنا بوده و انسانی و ارزش اي، سخن از کرامت و ارزشطبیعی است که در چنین جامعه

آن که اخالق، صرفاً  ژهیو به. گیرددوستی را میجاي همكاري و همبستگی و نوع جویی،خودخواهی و حرص و ستیزه

داراي ارزش عینی و خارجی نبوده داراي ارزش ذاتی نیز هست و این، از ارزش خارجی و عینی آن در تكامل دادن 

 .باشدزندگی و نشر روح سعادت و آرامش، کمتر نمی

چه، به فرض که در درون . یابدداري با دیگر جوامع نیز نمود میسرمایهپیامد آزادي مطلق در ارتباط جامعه . سه

هاي فردي، مصالح عمومی را تضمین کند، آیا این قانون، در بین جوامع نیز سازگار خواهد بود؟ واقعیت جامعه، انگیزه

ها با جوامع دیگر، ه آنداري، رابطگر آن است که بر اثر خأل اخالقی و روحی و روش خاص جوامع سرمایهتاریخی نشان

. ها و آالم کشورهاي مستعمره، رقم خورده استو استثمار تعریف شده و صفحات تاریكی از رنج استعمار ي هیپا بر

 (.62 و ۰2-۰1 ص؛ تفضلی، ص22-21 ص؛ نمازي، ص277-279 صص صدر،: نك)

از نظر . توضیح فراوانی ندارداین ثمره برآیند دلیل نخست است و نیاز به . آزادي، علت رشد تولید است -2

 .، وسیله رشد و افزایش تولید نیز خواهد بودگردد یمداري، همان عاملی که بقاي رقابت آزاد را موجب سرمایه

 :یبررس و نقد

آورد تا در سایه رقابت آزاد، تولید از نظر کمّی و کیفی رشد داري، هرچند این امكان را به وجود میآزادي سرمایه 

اي، حجم تولید باال است چرا که در چنین جامعه. کند، ولی براي رفاه اجتماعی، این عامل به تنهایی کافی نیستپیدا 

ولی احساس امنیت شغلی و آرامش پایین خواهد بود و مؤسسات تولیدي متوسط و پایین و نیز عموم کارگران، پیوسته 

 . کنندنجه نرم میکاري دست و پ یبا فشار روحی ناشی از خطر ورشكستگی و ب
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عدم دخالت یا دخالت محدود دولت و عدم : داري، دو بحثبا توجه به مبانی و دالیل یاد شده از دیدگاه سرمایه

 .کنیمدخالت دین و اخالق را از نگاه این مكتب، با تفصیلی بیشتر بررسی می

 :یداردخالت محدود دولت از دیدگاه مكتب سرمایه

آدام اسمیت سه وظیفه براي دولت . لیبرال، دخالت دولت در اقتصاد بسیار محدود استداري از دیدگاه سرمایه

رافائل، : نك) .جراي عدالت، ایجاد و نگهداري برخی مؤسسات عمومیا دفاع در برابر غلبه جوامع دیگر،: شماردبرمی

افزوده و آن، نگهداري از افرادي همچون کودکان و بیماران روانی است  ها آن برریدمن، وظیفه چهارمی ف( 3۵-33 صص

وظایف کامالً محدود است و اقداماتی مانند قوانین حداقل دستمزد، نظارت بر  نای. توانند مسئول به شمار آیندکه نمی

: كن. )دشوها را شامل نمیها، تعرفه، سهمیه بندي کاالها، حمایت قانونی از انحصارات و صدور پروانه براي حرفهقیمت

 (.293-297باتلر، صص 

کنند و داوري آنان درباره منافع خویش، از نخست آن که افراد، عقالیی عمل می. عمده دارد لیدل دودولت محدود، 

این همان استداللی است که . هر دولتی بهتر است، و از طرفی، منافع افراد به طور حقیقی با منافع جامعه هم آهنگی دارد

 . به همراه نقد آن گذشت تر شیپ

، ییکارادر اقتصاد به عدم  این دو براي اثبات این که دخالت دولت. دوم، دلیل تجربی آدام اسمیت و فریدمن است

ها ترین ولخرجها را بزرگآدام اسمیت، حكومت. اندانجامد، دالیل گوناگونی آوردهاتالف منابع و آثار سوء اقتصادي می

و  ژید: كن) .شمارداداره مؤسسات تولیدي برمی ها را فاقد دقت و مراقبت الزم براي حسنداند و از سوي دیگر، آنمی

ریدمن نیز دخالت دولت در اقتصاد را موجب بروز قدرت انحصاري و نیز فزونی فساد ف (196-199 صص، 1 ج ژیست،

-ها بهره میاندیشند و از فرصتداند، چرا که مدیران دولتی، مانند دیگر افراد به سود شخصی خود میمالی و تقلب می

 .(2۰2-293باتلر، صص : كن. )دبرن

 :است یکردن ادیدرباره این دالیل، نكاتی 

مدیران دولتی . هاي آن داردداري و آموزهبرخی از مشكالت دخالت دولت در اقتصاد، ریشه در مبانی سرمایه -1

این مشكلی . اند که همواره به منافع خود بیندیشند و در دیدگاه آنان، این کار ارزش استداري فراگرفتهدر مكتب سرمایه

نیز  آن برروشن است که با نقد مبنا، دلیل مبتنی . یر دینی با آن روبرو هستندداري و همه مكاتب غاست که مكتب سرمایه

 .شودنقد می

دهد که دخالت دولت به موفقیت دخالت دولت در اقتصاد در کشورهایی مانند هند و ژاپن و چین، نشان می -2

 .خودي خود نامطلوب نیست، بلكه شیوه دخالت باید مناسب باشد

اي شود، رقابت آزاد نیز چنین نتیجهدخالت دولت موجب به وجود آمدن انحصار میگونه که شیوه بد همان -9
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نمازي، : كن) .خواهد داشت، و تولد انحصارهاي بزرگ از رقابت آزاد پس از انقالب صنعتی در غرب، گواه آن است

 (119-1۵3صص 

توان بلكه می. کامل عملی نگشتگاه به طور دهد ایده عدم دخالت دولت در طول تاریخ هیچها نشان میواقعیت 

لیبرالیسم جدید آزادي را به . گفت قرن نوزدهم، ضرورت دخالت دولت در اقتصاد به پدید آمدن لیبرالیسم جدید انجامید

 .(9۰۵-993آرا بالستر، صص : نك) .کند که با مداخله دولت در اقتصاد سازگار استاي تفسیر میگونه

به اصالت فرد  -کردنهادن بر تقاضاي کل حمایت می ریتأث يبراکه از سیاست مالی دولت  -با این حال، حتی کینز

او از  (221 صهانسن، : نك) .فرد بهترین محافظ آزادي شخصی است تباور بود که مكتب اصال نیا براعتقاد داشت و 

 .کردمی يطرفدارهاي پولی و مالی به منظور جبران نواقص اقتصاد آزاد، دولت به معناي اعمال سیاست ییگرا مداخله

 .(221 ص؛ هانسن، 932 -931تفضلی، صص : نك)

داري و تا جایی که با مداخله دولت در اقتصاد، مداخله را به منظور حفظ اصول نظام سرمایه طرفدارانبنابراین، 

 .(27-21میر معزي، صص : نك) .کردندسازگار باشد، تجویز میهاي فردي هایی نظیر اصالت فرد و آزاديآموزه

 :اهعدم دخالت دین، اخالق و ارزش

تردیدي . ها و اخالق در اقتصاد استداري، نفی دخالت وحی، ارزشبُعد دیگر آزادي اقتصادي در مكتب سرمایه

نیست که ظهور این عقیده در غرب، پیامد آشكار سلطه کلیسا با مفاهیم نارسا و ناسازگار با عقل و علم آن بر جوامع 

ریزي نموده و که اندیشمندان غربی را بر آن داشت تا علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد را سكوالر پایه آنچنان. غربی بود

 .ذیري از دین و اخالق را نفی نمایندتأثیرپ

 :نجدایی اخالق از اقتصاد و نقد آ ی هینظرمبانی 

 :دشو میاز اقتصاد در دو دلیل خالصه  دینی و اخالقی يها ارزشمنادیان جدایی  ي ادلهکلی مبانی و  به طور

 :لدلیل اوبررسی و نقد 

: نك)در تولید، توزیع و مصرف، تابع قوانین طبیعی است  تالش انسانیاقتصاددانان معاصر بر این باورند که  بیشتر

هاي  ن پدیدهمیاکه باید آن را شناخت تا بتوان روابط علمی  (2 1 ص؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص7۵ ص تفضلی،

تواند در  که می رود به شمار میست، بهترین قوانینی اطبیعی  به طور کامل،جا که این قوانین،  از آن. اقتصادي را تبیین کرد

در وضعیت طبیعی و آزاد به کار رود و دولت یا اخالق یا دین، در  که نیاروابط اقتصادي، تعادل ایجاد کند، مشروط بر 

 .نداشته باشدقلمرو و عملكرد آن دخالتی 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

118 

 

مشخص  سان دیگر رخدادهاي فیزیكی، تابع روابط علمیِه هاي عینی و رفتارهاي اقتصادي انسان، ب بنابراین، پدیده

 دلیلدر نتیجه، مسائل ارزشی از قبیل بایدها و نبایدهاي اقتصادي، به . نهادبررسی  توان به می ،، و با روش تجربهاست

توان آن را اثبات یا نفی  علمی نمی با روشِ چرا که بیرون است،اقتصادي  یعلم يها لیتحلآن، از قلمرو  يریتجربه ناپذ

همراه بود، مفاهیم ارزشی خود را  ارزشی و اخالقی يها بحثهاي پیش، با  تا سده بر همین اساس، علم تجارت که. کرد

؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 9 1ص آمارتیاسن، ص: نك)از دست داد و جاي آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت 

 .(9۵ص خواجه نصیرالدین طوسی، : ؛ نیز2 1ص ص

 :سو نقدپذیر استاین دلیل از چند 

، تمامی آنکه بر  استشترک مرویدادهاي فیزیكی و طبیعی با رفتارهاي عینی اقتصاد، در این نكته  کهآن نخست 

هاي فیزیكی،  که بر پدیده نسانیبد، اي وجود دارد ولی میان این دو، تفاوت عمده ،نظام علّی و معلولی حاکم است

 ،باشد ت بر اساس اختیار و اراده میعلیّ ي ابطهردر حالی که بر رفتارهاي اقتصادي،  ،علیّت جبري حاکم است ي رابطه

و باورهاي  ها ارزش ازهمواره یك طرف این رابطه، انسان و رفتارهاي اختیاري اوست و اراده نیز، کم و بیش،  چرا که

دفتر همكاري حوزه و : نك) .گیري رفتارهاي اقتصادي، تأثیر دارد در شكل ها ارزشبنابراین،  .پذیرد انسانی اثر می

اقتصادي به  يها لیتحلارزشی فرد را در  يها دگاهیدبینی و  توان مبانی جهان پس چگونه می( 29 22، 2 1ص دانشگاه، ص

 زبان ریاضی بسنده کرد؟ مبتنی برتنها بر روابط  شمرد وسان علم فیزیك و شیمی ه سو نهاد و علم اقتصاد را ب یك

 اخالقی يها ارزشجدایی  تنها که چرا، ردیگ ینم بر درتمام مدعا را استدالل یاد شده، به فرض صحّت،  نكهیادوّم 

اقتصاددانان، در چگونگی  ؛کند و این به معناي بیگانه بودن اخالق از مكتب اقتصادي نیست از علم اقتصاد را ثابت می

مكتب »اصطالح  دارند که در اي از اصول و خطوط اصلی گام بر می برخورد با مسائل اقتصادي، در چارچوب مجموعه

، انسانی که در نمونه براي. استبینی و مبانی اخالقی  ناگزیر تحت تأثیر جهان ،این اصول اساسی .نام دارد« اقتصادي

تواند در اقتصاد، طرفدار مكتب  داند، چگونه می است و سعادت را در نفع شخصی می ییگرا لذتاخالق، پیرو مكتب 

دادگر و رحمانی،  ؛32 ـ 31 صخوشحال، ص: نك) ؟کند نفع شخصی را ویرانگر تلقی می ي  زهیانگسوسیالیسم باشد که 

 .(93 ص

 :مبررسی و نقد دلیل دو

از اقتصاد،  و وحی ها ارزشجدایی  ي هینظرهاي اخیر به  سده دلیل رویكرد اقتصاددانانِ نیتر مهمرسد  به نظر می

بر اساس  (رنسانس)عصر نوزایی نگرشی که پس از  باشد؛نوع نگرش آنان به انسان و جایگاه او در نظام هستی 

 . و حقوق و اقتصاد از اخالق انجامید ،محوري شكل گرفت و به جدایی انسان از خدا، دین از اجتماع هاي انسان اندیشه

که در جاي خود به تفصیل آمده  -مبنایی اسالم و سرمایه داري در اصول جهان بینی و انسان شناسی يها تفاوت

 .سازد یمغیر قابل پذیرش بودن این دلیل را نیز روشن  –( 1۵2-31ص حسینی، ص: نك)ت اس
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هاي اقتصادي افراد در سه حوزه اساس آن چه گذشت، هیچ دلیلی براي دخالت دین یا دولت در فعالیت رب: نتیجه

هاي خود، جویی خواستهدر پیآزادي فرد : مانداین، مشكلی مهم باقی می وجود با. تولید، توزیع و مصرف وجود ندارد

هابز . رسد میان منافع افراد تضاد وجود داردبه عبارت دیگر، به نظر می. ممكن است موجب سلب آزادي دیگران شود

بنتام در غیر  (9۰-99، صص ۰ جکاپلستون، ). یابدمعتقد بود این مشكل با سپردن امور به حكومتی مقتدر سامان می

در بازاري که : پذیرفت ولی در حوزه اقتصاد معتقد بودکننده را میهنگااقتصاد تضاد منافع و لزوم وجود قدرتی هم

 ص ؛ آرابالستر،93 ص، 3 جکاپلستون، ) .گرددکم در دراز مدت برقرار میمنافع دست یهماهنگرقابت آزاد باشد، قطعاً 

 .(39-31 صرافائل، ص: نك) .نامرئی در حوزه اقتصاد، اندیشه بنتام را تأیید کرد آدام اسمیت نیز با طرح دست (۰99

در سده پیشین، . ها مورد نقد قرار گرفتگرایان و سوسیالیستهاي بدبین، تاریخاین اندیشه بعدها به وسیله لیبرال

نوشت و با ردّ ایده هم « اقتصاد عدم مداخلهپایان »کنیز، اقتصاددان لیبرال و نامی قرن بیستم، رساله تاریخی خود را به نام 

. داري حمایت کردتر نظام سرمایهتر و در نتیجه ثبات بیشتر و انسانیآهنگی منافع، از مداخله دولت براي بقاي معقول

 .(21-2۵؛ میر معزي، صص 191-123آرابالستر، صص : نك)

هایی از و دخالت ها تیمحدودجاي خود را به تأیید  داري، حمایت از آزادي مطلق،بدینسان، با تعدیل نظام سرمایه

هاي اخالقی و دینی نیز در حوزه اقتصاد، در سالیان اخیر کامالً مشهود است؛ چنان که گرایش به آموزه. سوي دولت داد

 133۵، موضوع پیوند دین و اقتصاد مورد توجه محافل آموزشی و پژوهشی قرار گرفت و از دهه 137۵از اواخر دهه 

 .(121مازي و دادگر، ص ن. )مطالعه در این رشته گسترش یافت

دخالت دین در اقتصاد و دخالت دولت در اقتصاد را  مسئلهاکنون ضمن اشاره به مفهوم آزادي از دیدگاه اسالم، دو 

 .کنیمبررسی می

 :یدیدگاه اسالم در مورد آزادی اقتصاد

این اصل در کنار هدفمندي جهان و . است (16۰؛ انعام، 9۵بقره، ) اساس قرآن، انسان، جانشین خدا در زمین رب

و  (166 ه، خطبالبالغه نهج) او در برابر خداوند، جامعه (3تكاثر، ) اساس مسئولیت (۰6؛ ذرایات، 11۰مؤمنون، ) انسان،

داري در نظام سرمایه هاي نامحدوداز این روي، در قبال آزادي. دهدرا شكل می (2۰-29؛ معارج، 13ذرایات، ) محرومان

 صدر،). ها، از ارکان اقتصاد اسالمی استها در سوسیالیسم، آزادي اقتصادي محدود در چارچوب ارزشو سلب آزادي

 .(239 ص

« اصالح»را  ها تیمحدودقرآن با دخالت دادن دین و اخالق در اقتصاد و ردّ دیدگاه آزادي مطلق اقتصادي، فلسفه 

أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ   الُوا یا شُعَیْبُ أَ صَالتُكَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فیق»: امور دانسته است

ما أَنْهاکُمْ   سَناً وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلىمِنْهُ رِزْقاً حَ  بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنی  قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى .الْحَلیمُ الرَّشیدُ

اى شعیب، »: گفتند (:33-37 دهو)« .إاِلَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنیبُ  عَنْهُ إِنْ أُریدُ إاِلَّ الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفیقی
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اند رها کنیم، یا در اموال خود به میل خود تصرّف  پرستیده ا پدران ما مىدهد که آنچه ر آیا نماز تو به تو دستور مى

اى قوم من، بیندیشید، اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم، و :«گفت .اى نكنیم؟ راستى که تو بردبارِ فرزانه

خواهم در آنچه شما را  من نمى[ م؟آیا باز هم از پرستش او دست بردار]او از سوى خود روزىِ نیكویى به من داده باشد 

تا آنجا که بتوانم، ندارم، [  جامعه]من قصدى جز اصالح [.  و خود مرتكب آن شوم]دارم با شما مخالفت کنم  از آن باز مى

 ص، 9 ج سید قطب،: نیز نك) .گردم مى ام و به سوى او باز بر او توکّل کرده. خدا نیست[  یارى]و توفیق من جز به 

132۵.) 

 :یمفهوم آزاد

هاي الهی و از اهدافی است که پیامبران براي رساندن بشریت به آن، تالش و بهاترین نعمتآزادي، یكی از گران

با ( 3۵؛ طه، 6؛ ابراهیم، 93بقره، : نك) .یاد فرموده است نعمت نیا ازها، قرآن در مقام امتنان بر انسان. مجاهدت نمودند

داري، آزادي تر گذشت که در سرمایهپیش. داري متفاوت استاسالمی به آزادي با نگاه سرمایههاي این حال، نگاه آموزه

ولی در . هاي خود استجویی منافع و خواستهبه معنی نفی دخالت دین و دولت در اقتصاد و مختار بودن فرد در پی

 :اسالم، آزادي عبارت است از نفی وابستگی و رهایی از قیود ذیل

وَ الَّذینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا » :رت و استثمار و عبودیت دیگران و اطاعت از طاغوتاز اسا: یك

دارند تا مبادا او را بپرستند و  آنان که خود را از طاغوت به دور مى[  لى]و » (:17 رزم) «ِ.فَبَشِّرْ عِباد  إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى

( 6؛ ابراهیم، 93؛ بقره، 76نحل، : نیز نك)« .اند آنان را مژده باد، پس بشارت ده به آن بندگان من خدا بازگشتهبه سوى 

بنده دیگري نباش، در  :(91، نامه البالغه نهج)« التكن عبد غیرک و قدجعلك اهلل حراً»: دیفرما یمنیز ( ع) مؤمنانامیر 

 .حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است

الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذي »: هاي غلط، خرافات موهوم و آداب و رسوم دست و پاگیراز سنت :دو

لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ  یُحِل  یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

همانان که از این فرستاده، پیامبر درس » (:1۰7 ،اعراف)« ...کانَتْ عَلَیْهِمْ   الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتی

آنان را به کار [  همان پیامبرى که]کنند  مى پیروى -یابند او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته مى[  نام]که  -نخوانده

دارد، و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاک را بر ایشان  دهد، و از کار ناپسند باز مى پسندیده فرمان مى

 (.۰3-۰3نحل،: نیز نك) «...ددار آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى[  دوش]گرداند، و از  حرام مى

الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ »: يگر انتخابنگري و در نتیجه، آزاد اندیشی و از تعصب و لجاجت و مطلق: سه

 فرابه سخن گوش  [بشارت ده به آنان که]» (:13 ،زمر)« .أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ

 .«.خردمندان کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان و بهترین آن را پیروى مى دهند یم

 :ناپذیرهای سیریها و امیال و خواستهاز هوس: چهار
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بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ   سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى أََ»

پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را  (:29جاثیه، )«  مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَال تَذَکَّرُون

پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسى او را اش  دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر دیده

 (.99فرقان، : نیز نك) گیرید؟ هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمى

جویی تمنیات مورد اخیر نه به معناي ترک دنیا و دوري از مصرف و لذت و ثروت، بلكه به معناي پرهیز از پی

ه آزادي به مفهوم غربی، عین اسارت و وابستگی به امیال در حالی ک. افكندپایان ناپذیري که آدمی را به وادي هالکت می

اساس، آزادي حقیقی در نگاه اسالم، در مفهوم عدم وابستگی به غیر خداوند متعال  نیا بر. نفسانی و اشیاء بیرونی است

 .یابدتجلّی می

باشد که در دارا میها، قدرت انتخاب و آزادي اختیار را حال، هر فردي در چارچوب مقررات و ارزش ندر عی

و حق انتخاب در مصرف  مال برهاي مشروع اقتصادي، انتخاب شغل، تسلط حوزه اقتصاد، در قالب آزادي انجام فعالیت

بر آزادي انتخاب شغل و کسب  (1۵ ،جمعه)« وابتغوا من فضل اهلل»: اطالق آیاتی همچون. یابدو مانند آن نمود می

 «التحرموا طیبات ما احل اهلل لكم»در کنار  (119 ،نحل)« لوا مما رزقكم اهلل حالالً طیباًک»: درآمد، و اطالق آیاتی همانند

که  آنچناناند، چند، تقیید شده ییها تیمحدوداین اطالق، با وضع مقررات و . بر آزادي مصرف داللت دارند (37مائده، )

هادوي : نك) .کندبدان اشاره می (113 ،طه)« و التطغوا فیه»و  (همان) «و التعتدواً»ذیل برخی آیات پیش گفته همچون 

 .(199-191تهرانی، صص 

در نظر گرفته شده نیز، همگی در راستاي تحقق امنیت و رفاه عمومی و سعادت و  يها تیمحدوداز سوي دیگر، 

اند تا هم آزادي دیگران محترم شمرده شود، وهم سالمت جسم و جان افراد و فضاي تكامل افراد در نظر گرفته شده

 .گیرنددر مبحث مكاسب محرمه مورد بحث قرار می غالباًیادشده  يها تیمحدود. معنوي جامعه تضمین گردد

 :دها و اقتصاوحی، ارزش

قرآن کریم، . دین و اقتصاد، بر یكدیگر است ي هیسو دونگاهی گذرا به متون اسالمی، نشانگر پیوند عمیق و تأثیر 

تالش  چنانكه، کند پیامبران معرفی می يها رسالت نیتر مهماصالح امور اقتصادي جامعه را در کنار دعوت به توحید، از 

هٍ لَإِمَا لَكُمْ مِنْ  بُدُوا اهللَعْامِ قَوْ یَا»: فرمود د که به قومش میآور براي اصالح امور اقتصادي یاد میرا  (ع) بحضرت شعی

اي قوم من، خدا را بپرستید، براي شما جز او معبودي نیست، و پیمانه »: (39 ،هود). «الْمِیزَانَ قُصُوا الْمِكْیَالَ وَتَنْال غَیْرُهُ وَ

جالب توجه  ي نكته (6 ـ 1 ،؛ مطففین1۰2 ،؛ انعام9۰ ،؛ اسراء131 ،شعراء ؛3۰ ،اعراف: نیز نك). «و ترازو را کم مكنید

با پرسشی آمیخته با انكار و توبیخ  ند واظهار شگفتی نمود ،این است که قوم شعیب نیز از دخالت دین در امور اقتصادي

آیا نماز تو به تو »: (39 ،هود)   !مْوَالِنَا مَا نَشَاءُأَنْ نَفْعَلَ فِی أَوْ أَمَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا  کَنْ نَتْرُأَ کَمُرُتَأْ كَتُالصَأَ : به او گفتند
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بنابراین « !اند رها کنیم، یا در اموال خود به میل خود تصرف نكنیم پرستیده دهد که آنچه را پدران ما می دستور می

  .ه استبوددور در میان بشر  يها زماناز « جدایی دین از اقتصاد»و « اقتصاد آزاد» ي شهیاند

: نك) هبیان داشتریزي و اصالح امور اقتصادي جامعه را  دخالت مستقیم برخی پیامبران در برنامه کریمقرآن 

اهمیت و اصالح امور اقتصادي نازل  ي دربارهرا گنجانده که  ، آیات فراوانیدر خودو  (۰6 ـ ۰9و  93 ـ 97 ،یوسف

، 6، ۰ ،؛ نساء239 ،232، 23۵، 27۰، 133 ،بقره: نكبراي نمونه . )است یاد کردهشده و گاه جزئیات آن را به تفصیل 

23.) 

 ص، ص12 جعاملی،  حر: نك) .است سو رفتارهاي اقتصادي مشروع، به عنوان عبادت تلقی شده در اسالم، از یك

 ،زکات ،عبادات مالی در اسالم، همچون خمس)به طور مستقیم  ـو از سوي دیگر انجام وظایف دینی و عبادات ( 19 2

وابسته به امور اقتصادي بوده و گاه  میا غیر مستقی( است صدقه و وقف، به طور مستقیم با مسائل اقتصادي در ارتباط

بیانگر پیوند  خودکه ( 3 ص ،3 جعاملی،  حر ؛23 ،حج. )اقتصادي دارد يها تیفعالآمیختگی و پیوند معناداري با 

 .ناگسستنی دین و اقتصاد و تأثیر متقابل آن دو بر یكدیگر است

تحت تأثیر باورهاي ارزشی و  به طور کامل،از دیدگاه اسالم، اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي  گمان از این روي، بی

. گیرد انجامنفس  ي هیکتزهدف تهذیب و  باها و رفتارهاي اقتصادي بایستی  تمام برنامه به طور کلیاخالقی است و 

 .(2۰9 293 ص، ص6 ج ،و دیگران حكیمی: نك)

 ،؛ جمعه169 ،؛ آل عمران1۰1و  123 ،بقره: نك: )داند بعثت را تزکیه و تعلیم می ي فلسفهگونه که  قرآن کریم همان 

مْ هِمْوَالِأَذْ مِنْ   خ»: فرماید زکات و انفاق، می ي درباره چنانكه، ورزد اخالقی رفتارهاي اقتصادي نیز تأکید می ي فلسفهبر ( 2

 نیز) .«شان سازي آن، پاک و پاکیزه ي لهیوساي بگیر تا به  از اموال آنان صدقه» (:1۵9 ،توبه) «هَبِمْ هِتُزَکِّی تُطَهِّرُهُمْ وَ یًصَدَقَ

 (.229 ص، 23 جمجلسی، ؛ 13،لیل: نك

هاي شناخت به هاي تجربه و عقل، وحی نیز یكی از راهاست که از نگاه دینی، در کنار راه یکردن ادیاین نكته نیز 

 .کنند یموحیانی نقشی مهم را ایفا  يها آموزهو از این روي، در شناخت حقیقت،  رود یمشمار 

 :ندخالت دولت در اقتصاد و موارد آ

اساس مبانی  رمقصود از دولت در این بحث، مجموعه حكومت اعم از قواي مقننه، مجریه و قضائیه است که ب

مدیر، مدبر و بسیار با تقوا، به عنوان  ،سیاسی حكومت اسالمی و فقه امامیه، در عصر غیبت، فقیهی عادل، زمان شناس

وظیفه دولت نیز، اجراي شریعت اسالمی و تالش براي تحقق اهداف نظام . امور قرار داردحاکم اسالمی در رأس 

 .اسالمی و تأمین سعادت دنیوي و اخروي فرد و جامعه است
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 :دها و دخالت دولت اسالمی در اقتصاحدود مسئولیت

 :عبارتند ازکند، ترین موارد مسئولیت دولت که زمینه دخالت آن را در اقتصاد فراهم میمهم

 :ياجراي عدالت اقتصاد -1

بدین ( 3۵؛ نحل، 2۰حدید، : نك). بی تردید عدالت اقتصادي، از اهداف و ارکان مهم مكتب اقتصادي اسالم است

. ها را به مرحله اجرا درآوردنموده آن يگذار استیسریزي و جهت حكومت اسالمی بایستی براي تحقق آن، برنامه

هاي عدالت ها و برنامهسیاست. و تأکیدات فراوان حضرت، دلیل روشن این مطلب است( ع) مؤمنان ریامحكومت کوتاه 

گستر حضرت، که از روز نخست و در ابعاد مختلف تدوین و اجرا گردید، اثرات خود را برجاي نهاد و آن حضرت در 

ه احد اال ناعما، ان ادناهم منزله ما اصبح بالكوف»: سخنی که به منزله گزارش کار حكومت در این عرصه بود، چنین فرمود

؛ متقی 33ص ، 2ج  ؛ ابن شهر آشوب،۰91ص ، 1ج ابن حنبل، ) .لیاکل البُرّ و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات

 نیتر نییپا، آن که در برد یمهیچ کس در کوفه نیست مگر آن که در نعمت به سر [ امروز] (:172ص ، 19ج هندي، 

دهد که و این نشان می« .نوشد یم[ آب آشامیدنی سالم]ت بوده از آب فرا مند بهرهسطح قرار دارد، از نان گندم و سرپناه 

ج حكیمی و دیگران، : نك) .از وظایف اقتصادي حكومت است... هاي معیشت در زمینه تغذیه و مسكن وتأمین حداقل

 (.169ص ، 6

، نیازمند يگذار استیسریزي و ین معیشت براي همه، افزون بر برنامهنیك روشن است که اجراي عدالت و تأم

امام . سازدناپذیر میعدالتی است که دخالت دولت را در چارچوب قوانین اسالمی، اجتنابمبارزه با تبعیض و فساد و بی

لو وجدته  اهلل و»: فرمایدبراي تحقق عدالت می المال تیبر خصوص مصادره اموال غصبی و چپاول شده از د (ع) یعل

، البالغه نهج) :«قد تزوّج به النساء و ملك به االماء لرددته، فانّ فی العدل سعه، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق

، گر چه با آن ازدواج گردانم یمباز [ به جایگاه خود]را هر کجا بیابم [ تاراج شده المال تیب]به خدا سوگند آن ( 1۰خطبه 

گشایش است و آن کس که عدالت بر او تنگ آید، ستم [ براي عموم]کرده یا کنیزانی خریده باشند؛ چرا که در عدالت 

 .است تر سختبر او 

: نك) .و ستمگران اقتصادي، در تاریخ معروف است المال تیبمقابله خود حضرت با سوء استفاده کنندگان از 

  .(۰9البالغه، نامه نهج: نك) .چنان که عدالت مالیاتی نیز مورد توجه حضرت قرار داشت (9۵و  2۵، نامه البالغه نهج

یابد؛ تأمین اجتماعی بر دو مسئولیت دولت در قالب تأمین اجتماعی و توازن اقتصادي نیز نمود میاز سوي دیگر، 

 :باشدپایه استوار می

این اصل بیشتر متوجه افراد است و . افراد نسبت به یكدیگر یعنی مسئولیت متقابل: اصل کفالت همگانی: نخست

به موجب این اصل، مسلمانان جهان . ها و بسترها و فرهنگ سازي استوظیفه دولت در این بین، فراهم نمودن زمینه
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نیازهاي  در عین حال، کفالت همگانی یا مسئولیت متقابل افراد در برابر یكدیگر، به. دارند بر عهدهرا  گریكدیکفالت 

ها تصریح شده که وظیفه یاد در برخی از آن. آیات و روایات فراوانی در این باره وجود دارد. گرددضروري محدود می

؛ 97-2۰؛ حاقه، 93-93؛ مدثر، 2۰-29؛ معارج، 13ذاریات، : نك. )باشدشده، جداي از واجبات ثابتی همچون زکات می

 .(933-933ص ، ص9ج کلینی، 

نمود بارز مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی، در قالب این اصل . بودن جامعه در درآمدهاي دولتی اصل سهیم: دوم

به موجب این اصل، دولت به طور مستقیم وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی براي کسانی که به حد رفاه نسبی . است

ر زیرا ب. یابدیز، این اصل با اصل نخست تفاوت میبنابراین، با توجه به حدود مسئولیت یاد شده ن. اند، فراهم کندنرسیده

نماید، موظف است سطح اساس آن، دولت بیش از آن که وظیفه داشته باشد نیازهاي ضروري و شدید را برطرف می

نصوص حقوقی فراوانی وجود دارد که . زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را براي افراد تأمین و تضمین نماید

 :از جمله. دارندستقیم دولت را تأمین سطح زندگی مناسب براي افراد، بیان میمسئولیت م

خداي را در نظر آور، خداي را درباره طبقه ... »: خطاب به والی مصر چنین آمده است( ع) نامیر مؤمنا ي نامهدر  - 

زیرا مردم قانع و آنان که خیرشان . گیراناي ندارند و تیره بختان و زمینپایین اجتماع یعنی بینوایان و نیازمندانی که چاره

تو باید براي خدا، حقی را که پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور . رسد در این طبقه هستندبه دیگران می

هاي حكومت اسالمی را در هر را و بخشی از غالت سرزمین المال تیباستیفاي آن ساخته است، ادا کنی؛ باید مقداري از 

مبادا که طغیان . حق دور و نزدیك آنان مساوي است و حق هر یك از آنان را باید استیفا نمایی. بادي، ویژه آنان سازيآ

زیرا اگر حقشان را تضییع کنی با این عذر واهی که کارهاي مهم و بسیار . و خودسري تو را از توجه به آنان باز دارد

 .«(۰9، نامه الغهالب نهج... )دیگري داشتی، معذور نخواهی بود

امام وارث کسی است که وارثی ندارد، و مسئول »: فرمایدبه هنگام شرح حقوق و تكالیف امام می( ع) مامام کاظ -

 (.۰92، ص 1 ج کلینی،: نك). «زندگی و معاش کسی است که درمانده و بی چیز است

گونه روایات، منصب امامت و جایگاه حقوقی اوست نه شخص حقیقی  نیا درنیك روشن است که مقصود از امام 

 (.223 صدفتر همكاري حوزه و دانشگاه، : نك). (مجریه ي قوهو نه صرفاً ) تاو، یعنی نهاد حكوم

اش را اداره کند، کسب درآمدي باشد تا با آن، خود و خانواده یپ درهرکس از راه قانونی »: نیز آن حضرت فرمود -

به اندازه ( المال تیب) رخصی است که در راه خدا جهاد نماید، و اگر از عهده کسب بر نیاید، باید از خدا و پیامبمانند ش

پس در این صورت اگر بمیرد و دینش را ادا نكرده باشد، پرداخت آن بر عهده امام . اش وام بگیردزندگی خانواده نیتأم

 .«(139، ص 6 ج؛ طوسی، 39 ص، ۰ ج کلینی،... ) ،است

به  آنگاهولی امر، اموال را دریافت، و »: همچنین در تعیین حد مسئولیت والی در مورد اموال مشمول زکات فرمود -

اي تقسیم ها را به گونهو آن... کند، بخشی براي فقرااي که خداوند مقرر فرموده است، به هشت بخش تقسیم میشیوه
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اگر چیزي برجاي ماند، در اختیار ولی امر  آنگاهنماید که واجدان شرایط، به آسودگی و در حد متعارف بی نیاز شوند، 

شود، و اگر اموال مزبور براي همه کافی نباشد، ولی امر باید از دیگر اموالی که در اختیار دارد، به این مقصود گذارده می

 .(۰91، ص 1 جکلینی، : نك)« .کمك کند تا افراد بی نیاز شوند

نصوص یادشده به روشنی اصل تأمین و تضمین اجتماعی و مسئولیت مستقیم دولت را در تأمین سطح زندگی 

اساس تئوریك و نظري آن را نیز باید در حق مشترک جامعه در منابع ثروت جستجو . کندمناسب براي افراد، تشریح می

آن چه را در زمین است، براي همه شما  (:23بقره، : )االرض جمیعا خلق لكم مافی»: اساس آیاتی همچون رب. کرد

وظیفه دولت آن است که فرصت . هاي طبیعی، زندگانی خوبی داشته باشدگیري از ثروتهرکس حق دارد با بهره« .آفرید

مندي ، امكان بهرهکار را براي همه مردم فراهم نماید، و هر کس فرصت الزم را به دست نیاورد یا توان کار کردن نداشت

 .متعارف را برایش تضمین کند حد تاهاي طبیعی از ثروت

هاي آن از هاي عمومی در اقتصاد اسالمی است که تأمین هزینهراه عملی اجراي این برنامه، ایجاد برخی بخش

آیات مربوط به گویاترین نص تشریعی در این باره، . هاي دولتی پیش بینی شده استمحل درآمدهاي عمومی و ثروت

گردند، به این ترتیب از است که به عنوان درآمدهاي دولتی معرفی می( 7 و 6حشر، : نك) ءیف و (1 ،انفال: نك)انفال 

« کی الیكون دوله بین االغنیاء منكم»: شودها توسط زورمندان پیش گیري میتضییع حق ضعیفان و احتكار سرمایه

 .(7 ،حشر)

از این روي، . مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی، محدود و منحصر به مسلمانان نیستاند که برخی تصریح کرده

-کنند نیز، اگر به دلیلی همچون پیري نتوانند کار کنند، هزینه زندگیکه در قلمرو دولت اسالمی زندگی می« افراد ذمی»

این نكته، از روایات به ( 663 ص ،؛ صدر93، ص 11 ج حر عاملی،: نك. )شوداسالمی تأمین می المال تیبشان از 

این چه وضعی است؟ : پرسید. کرداي را دید که گدایی میپیرمرد در مانده( ع) نبراي نمونه؛ امیر مؤمنا. دیآ یبرمروشنی 

تا وقتی جوان بود از او کار کشیدید، اینك که پیر و درمانده شده، : امام فرمود. پیرمردي مسیحی است: پاسخ داده شد

 .(239، ص 6 جطوسی، . )بپردازید المال تیبمخارج او را از  !یدرهایش نمود

 :يتأمین آبادانی، توسعه و رفاه اقتصاد -2

در آغاز منشور حكومتی ( ع) مؤمنانامیر . از دیگر وظایف مهم دولت، ایجاد آبادانی، توسعه و رفاه عمومی است

و در ادامه تصریح « بالدها و عمارة»: اند برشمردهوظایف حكومت  نیتر مهمشهرها را در رأس  کردن آبادخود، 

ریزي براي دریافت مالیات که تالش حكومت براي ساختن کشور و آباد نمودن آن، باید بیش از تالش و برنامه اند فرموده

 :اي جز نابودي و تباهی نداردباشد، چه، اخذ مالیات بدون توسعه و آبادانی، نتیجه

االرض ابلغ من نظرک فی استجالب الخراج، الن ذلك الیدرک االّ بالعماره، و من طلب و لیكن نظرک فی عماره »

باید تالش تو در آبادانی  (:۰9البالغه، نامه نهج) الخراج بغیر عماره اخرب البالد و اهلك العباد و لم یستقم امره االّ قلیالً
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گردد، و کسی که خراج را بدون آبادانی فراهم نمیآوري خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی زمین، بیشتر از جمع

 .«.اوردینمطالبه کند، کشور را ویران نموده بندگان خدا را نابود کند و حكومتش جز اندک مدّتی دوام 

کند و سعادت و آسایش هایی که بر عموم مردم تحمیل میها و سختیفقر و عقب افتادگی اقتصادي، افزون بر رنج

که بسیاري از  آنچناننماید، از نظر فكري، فرهنگی و معنوي نیز، آثار نامطلوبی به دنبال دارد، ب میدنیوي آنان را سل

به همه حاکمان اسالمی چنین فرمان ( ص) ماز این روي، پیامبر اکر. بردافراد را تا آستانه کفر عقیدتی و عملی پیش می

به حاکمان پس از خود  (:9۵6 ص، 1 جکلینی، )« یفقرهم فیكفرهمو لم ... اذکر اهلل الوالی من بعدي علی امتی»: دادند

 .آنان را به فقر نكشاند تا کافرشان نماید... شوم کهخداي را نسبت به امتم یادآور می

 :يتأمین امنیت اقتصاد -9

گذاري، امنیت شغلی، امنیت سرمایه: امنیت اقتصادي در ابعاد گوناگون آن از جمله نیتأماز دیگر وظایف دولت، 

 .سازدناپذیر میهایی را از سوي دولت اجتناباست که به طور طبیعی، دخالت... آرامش بازار و نیتأم

اي مطلوب و سعادتمند، امنیت را پیش از رفاه اقتصادي بیان فرموده و در هاي جامعهقرآن کریم، در شمار نعمت

: هاي اصلی نقمت الهی بر یك جامعه برشمرده استماندگی اقتصادي را، از شاخصمقابل، احساس عدم امنیت و عقب

عُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْ»

از هر سو  اش يروز[ و]و خدا شهرى را مثل زده است که امن و امان بود  (:112نحل، )«  الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُون

دادند، طعم  خدا را ناسپاسى کردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى يها نعمت[  ساکنانش]رسید، پس  فراوان مى

 .آن چشانید[  مردم]گرسنگى و هراس را به 

نیل به اهداف و سعادت جامعه، همان گونه که مسئول ایجاد رشد و رفاه بنابراین، حكومت اسالمی در راستاي 

گذاري و پیشرفت اقتصادي است، مسئول تأمین امنیت و ایجاد احساس امنیت نیز هست که این خود، زمینه رشد سرمایه

و تولیدکنندگان سفارشی نیز در عهد خود به مالك اشتر، نسبت به بازرگانان ( ع) مؤمنان ریام. آورداقتصادي را فراهم می

 .(۰9، نامه البالغه نهج) .ویژه فرموده است

 :تنظار -9

 :یابدمسئولیت دیگر دولت، وظیفه نظارتی است که در ابعاد ذیل نمود می

 :دالف نظارت بر تولی

و  بار انیزهاي دینی، تولید و عرضه کاالها و خدماتی که براي جسم و جان و اخالق فرد و جامعه اساس آموزه رب

 ؛ انصاري،9۰1 -9۰1ص ص حرانی،: نك). فساد انگیز بوده و جز در راه حرام کاربرد دیگري نداشته باشد، ممنوع است

نظارت بر حسن اجراي این چنین قوانینی، بر عهده حكومت است و این وظیفه، در  (163 ص؛ قرضاوي، 3-۰ ص، 1 ج
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طور مستقیم با سالمت افراد سروکار دارد، از اهمیت  مورد کاالهاي حساسی همچون صنایع غذایی و دارویی، که به

: نك) .پرداختشخصاً به نظارت می( ص) راز این روي، در خصوص عرضه مواد غذایی، پیامب. بیشتري دارا است

هاي مسئولیت و هاي تولیدي از دیگر عرصهبنابراین، نظارت بر بنگاه (99 ص، 9 ج؛ ابن حنبل، 33، ص 1 جنیشابوري، 

 .(69مطهري، ص : نك) .دولت استدخالت 

 :رب نظارت بر بازا

، 2 ج؛ بخاري، 161 ص، ۰ ج کلینی،: نك) .سیره آن حضرت بود ،(ص) رنظارت بر بازار در زمان حكومت پیامب

ها و فرمود و ضمن نظارت بر قیمتبه طور پیوسته به بازارهاي گوناگون سرکشی می( ع) مؤمنان ریامهمچنین  (797 ص

آنان را از ستم،  ژهیو به ونمود هایی ارائه میهایی صادر و موعظهبازرگانی، گاه خطاب به بازاریان، فرمانمسائل 

، ص 1 ج؛ ابن حنبل، 137؛ مفید، ص 1۰1 ص، ۰ جکلینی، : نك) .داشتمی حذر برکیل و وزن  گذاشتن کمرباخواري، 

فروشی و سایر فروشی، کمجلوگیري از احتكار، انحصار، گراننظارت بر بازار و تنظیم مقرراتی در این زمینه، براي ( ۰97

-ر حكم حكومتی خود، پس از توصیه نسبت به حمایت از بازرگانان، چنین مید (ع) مؤمنان ریام. مفاسد اقتصادي است

 : فرماید

فی البیاعات و ذلك  افاحشاً و شحاً قبیحاً و احتكارا للمنافع و تحكّم اًًان فی کثیر منهم ضیق -مع ذلك -اعلم و»

منع منه، و لیكن البیع بیعا سمحاً بموازین ( ص) باب مضرة للعامة و عیب علی الوالة، فامنع من االحتكار فان رسول اهلل

 «فمن قارف حكرة بعد نهیك ایاه فنكّل به و عاقبه فی غیر اسراف. عدل و اسعار التجحف بالفریقین من البایع و المبتاع

 احتكارنظر، سخت بخیل و این را نیز بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که بسیار تنگ (:۰9 ه، نامالبالغه نهج)

. و براي زمامداران عیب است بار انیزاندیشند، و این، براي عموم مردم ، و تنها با زورگویی به سود خود میمنافعند کننده

از آن جلوگیري نمود، و خرید و فروش باید به سهولت و با  (ص) خدا رسولبنابراین، از احتكار جلوگیري کن، چرا که 

پس کسی که بعد از منع تو، باز . هایی صورت پذیرد که به فروشنده و خریدار زیانی نرساندمعیارهاي عادالنه و با نرخ

 .نكن يرو ادهیزهم احتكار کرد، او را کیفر ده و عقوبت نما و در این کار 

اساس روایات، حكومت نباید به گونه  رها، باست که در خصوص نظارت بر قیمت یکردن ادیاین نكته نیز  

بلكه قیمت اجناس را قانون عرضه و تقاضا در . گذاري کنددستوري و بدون توجه به روند طبیعی بازار، اقدام به نرخ

 .کندتعیین می... ، ضایعات وهاي تولید، حمل و نقل، انبارداري، بسته بنديکنار هزینه تمام شده کاالها، شامل هزینه

، 9 ج صدوق،: كن. )منفی داد خگذاري کاالها، پاسبه خواسته برخی افراد مبنی بر نرخ( ص) راز این روي، پیامب

فروشی بزند، ولی هرگاه فروشنده دست به احتكار و گران (۰71، ص 9 ج؛ ابن حنبل، 161 ص، 7 ج؛ طوسی، 263ص 

 ؛ شهید اول،36 ص مفید،: نك) .ها را بگیرنددخالت کرده جلو افزایش غیر طبیعی قیمتنهادهاي نظارتی حكومت باید 

 .(133-137شهري، صص ؛ ري916 ص، 9 ج ؛ امام خمینی،992 ص
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 :يگذارقانون -۰

حدود اختیارات . ، تنظیم قوانین و مقررات استسازد یماز جمله اختیارات دولت که زمینه دخالت آن را فراهم  

. گیردرا نیز در برمی« قلمرو آزادي نظر قانونی»تنها شامل اجراي مقررات و قوانین ثابت شریعت است، بلكه دولت، نه 

یعنی دولت از یك سو مجري احكام ثابت تشریعی، و از دیگر سو وضع کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت 

چوب قوانین ثابت شریعت، به تدوین مقرراتی دولت باید در چار. اجتماعی و شرایط موجود، باید تدوین و اجرا گردد

 .بپردازد که منافع و مصالح عمومی را تأمین نماید و به توازن اجتماعی نیل پیدا کند

را نباید دلیل نقص قوانین شریعت یا اهمال نسبت به برخی وقایع و حوادث تلقی کرد، « آزادي نظر قانونی»حوزه 

 .هاي مختلف استت آن در حل مسائل دورهبلكه خود دلیل شمول سیستم حقوقی و قدر

از . مشاهده نمود( ع) نو امیر مؤمنا( ص) متوان در زمان حكومت پیامبر اکرهایی از این گونه مقررات را مینمونه

چه، خودداري از  (239، ص ۰ج  کلینی،: نك) ،از نبخشیدن آب و گیاه مازاد بر نیاز به دیگران( ص)نهی پیامبر : جمله

مانند شرب خمر از محرمات اصیل نیست، بلكه به سبب اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار، که جامعه مدینه  این کار،

توان وضع مالیات نیز می (63۵ص  صدر،: نك) .نیاز شدیدي به رشد ثروت کشاورزي و دامداري داشت، وضع گردید

وضع مقررات از سوي  (۰1، ص 6ج حر عاملی، : نك) .را از این قبیل مقررات دانست( ع) نبر اسب توسط امیر مؤمنا

ها، به هدف حفاظت از محیط دولت براي جلوگیري از احیاء و حیازت برخی از منابع طبیعی همچون مراتع و جنگل

 .گیرندهاي ملی، در همین قالب جاي میزیست و ثروت

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا »: فرمایددلیل تشریعی صالحیت حكومت در این خصوص، تصریح قرآن کریم است که می

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ  شَیْ  أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی

اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى  اى کسانى که ایمان آورده» (:۰3 ،نساء)« .سَنُ تَأْویالًالْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْ

ایمان دارید،  نیپس بازاختالف نظر یافتید، اگر به خدا و روز [  دینى]اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [ نیز]امر خود را 

 . «.استتر  فرجام عرضه بدارید، این بهتر و نیك[ او]پیامبر [  سنت]خدا و [  کتاب]آن را به 

  

اساس، هر عمل مباحی را که ولی امر بر اساس مصالحی، تحریم یا واجب نماید، به عنوان دستور ثانوي، ممنوع  نیا بر 

 (.633صدر، ص : نك) .خواهد شد االجرا الزمیا 

 :يگرتصّدي -6

هایی که بخش انجام فعالیت: از جمله. هاي اقتصادي گردددار فعالیتاي مورد، دولت خود باید عهدهدر پاره

اي براي پرداختن به آن ندارد، همچون ساخت مدرسه، بیمارستان، پارک، خصوصی به دلیل سودآور نبودن، انگیزه



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

129 

 

ي که هم زمان مورد استفاده مشترک واحدهاي ا واسطه و خالصی ورزشگاه براي طبقات کم درآمد؛ تولید کاالهاي عموم

هاي هواشناسی؛ هنگامی که بخش خصوصی گیرد، مانند اکتشافات جدید، اطالعات عمومی، گزارشتولیدي قرار می

هاي هاي آب و برق و کارخانهآهن، ایجاد شبكهجهت فعالیت اقتصادي، از توان مالی برخوردار نیست، مانند ساخت راه

هاي بزرگ در شرایطی خاص؛ و در مواردي که اقدام بخش خصوصی، مخالف مصالح عمومی باشد، مانند تولید سالح

نیز در هر موردي که دولت تشخیص دهد پیشرفت و توسعه جامعه، نیازمند تصدي گري . جنگی توسط بخش خصوصی

. ام اسالمی، پاسدار مصالح فرد و جامعه استهمه این موارد نتیجه منطقی این اصل است که دولت در نظ. دولت است

داري همچون آدام اسمیت و فریدمن نیز، از وظایف دولت پردازان سرمایهچنان که بخشی از این موارد، در نگاه نظریه

ها و اي مفاسد، سوء استفادهبا این حال، به دلیل پاره( 12۰-122؛ میر معزي، صص 293-296ص ص باتلر،: نك) .باشد یم

 .بایستی تصدي دولت به حداقل ممكن برسد. گري دولت استاندک که به طور معمول الزمه تصدي يور رهبه

 :تمنابع مالی دول

از این روي و به سبب . نیك روشن است که انجام وظایف یادشده از سوي دولت، نیازمند منابع مالی است

کلیه منابع ) لانفا: نظر گرفته شده است که عبارتند از هاي دولت، منابع مالی وسیعی نیز براي آن درگستردگی مسئولیت

نیز « خراج»ها، افزون بر این. خمس، زکات و جزیه ،(هاي طبیعی که مالك خصوصی ندارند و اموال بدون مالكو ثروت

طریق جنگ با هاي آبادي که از زمین) هالعنو هاي مفتوحهبدین معنا که زمین. در گذشته جزء منابع مهم دولتی بوده است

گردید و در برابر، از فرد در حالی که ملك عموم مسلمانان بود، به افراد واگذار می( شداذن معصوم از کفار گرفته می

( 67-9۰ ص، ص9 جخمینی، : نك). گشتشد و صرف مصالح عمومی مسلمانان میاستفاده کننده خراج دریافت می

. هاي حكومتی وضع و اخذ نمایدهاي خود در حد مصالح مسلمانان، مالیاتتواند براي تأمین هزینههمچنین، دولت می

و ( 91انفال، : نك). در این بین، موارد مصرف برخی از اقالم درآمدي دولت، در قرآن مشخص شده است، مانند خمس

 .هاي دولتی استو مصرف برخی مانند مالیات و خراج و انفال، تمامی هزینه (6۵توبه،: كن. )زکات

 :تدول ی دازهان

اندازه دولت با اختالف شرایط و . توان براي دولت اسالمی اندازه ثابتی معین کردبا توجه به مطالب یادشده، نمی 

شود، مردم حقوق مالی خود را ادا کرده و اهل تعاون و ایثار کند؛ زمانی که قوانین شریعت اجرا میمصالح تغییر می

شود، جنگ و محاصره اقتصادي وجود ندارد و حوادث غیر مترقبه رخ رقبا تهدید نمیباشند، کشور از ناحیه دشمنان و 

تر و رسد، و در عكس شرایط یادشده، حضور دولت پر رنگگري دولت به حداقل مینداده است، نقش نظارتی و تصدي

 .(123-127میر معزي، صص : نك) .گرددمی تر بزرگاندازه آن 

 :تدخالت دول ی فلسفه
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یابی به اهداف مكتب اقتصادي اسالم مبنی شود که فلسفه دخالت دولت، دستآن چه گذشت، روشن می اساس رب

بر سعادت فرد و جامعه، حفظ مصالح عمومی، توسعه و پیشرفت اقتصادي، اجراي عدالت و جلوگیري از انباشت ثروت 

 .«.نگرددتا میان توانگران شما دست به دست » (:7 ،حشر)« .مِنْكُمْکَیْ ال یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ »: اي معدود استنزد عده

رقابت سالم و  عمان -شدهاي سوسیالیستی ترویج میکه در نظام آنچنان -گري بیش از حد دولت طبیعی است تصدي

که نظام لیبرال  گونه آن -نیز تدول تگردد و عدم دخالوري میها و استعدادها، و موجب کاهش بهرهشكوفایی خالقیت

یابی به مانع دست -هایی طرفدار آن بوده و هستداري ارشادي نیز با تعادلداري مدافع سرسخت آن و سرمایهسرمایه

 .باشد یمگفته اهداف پیش

 :جنتای

گوناگونی در مورد آن  يها دگاهیدآزادي اقتصادي، از جمله عناصر مهمی است که مكاتب مختلف اقتصادي،  .1

ها نسبتاً نامحدود در نظام سرمایه داري و سلب آزادي يها يآزاددر قبال . رودبه شمار می ها آنداشته و از وجوه تمایز 

 .ها، از ارکان اقتصاد اسالمی استدر سوسیالیسم، آزادي اقتصادي محدود و در چارچوب ارزش

و دخالت محدود  ها ارزشزادي اقتصادي مبنی بر نفی دخالت دین، درباره آدر قبال دیدگاه نظام سرمایه داري  .2

و از دیگر سو،  اند ختهیآماخالقی با امور اقتصادي در  يها ارزشدولت در اقتصاد، از دیدگاه اسالم از یكسو دین و 

در این نوشتار، موارد . کند یمآن را نیز مشخص  يها دخالتدارد که حوزه  ییها تیمسئولدولت در عرصه اقتصاد، 

 نیتأمرفاه و آبادانی،  نیتأماجراي عدالت، : و دخالت دولت به اختصار بررسی شده است، شامل ها تیمسئول گانه شش

 . امنیت اقتصادي، نظارت، قانون گذاري و تصدي گري

از منابع مالی نیز براي آن در قرآن  يا مجموعهدولت در اقتصاد،  يها تیمسئولو  ها دخالتاساس حدود  رب .9

 .چنان که به دلیل تغییر شرایط، اندازه خاصی براي دولت قابل تعیین نیست. مشخص شده است

 

 :عمناب

 .مقرآن کری*

 .ش 1963آربالستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 

 ق 19۵9، يالقر امفضائل الصحابه، مكه، جامعه : ابن حنبل، احمد بن محمد

 .ابی ت ،، بیروتصادر دارابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد، 

 .ق 19۵9 ،ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاري، موسسه النشر االسالمی، چاپ دوم، قم



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

131 

 

رسولی محالتی، قم، عالمه،  هاشم دیسطالب، تحقیق  مناقب آل ابی :علی آشوب مازندرانی، محمد بن ابن شهر

 .ش 1973

 .ق 1921موسوي، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  اهلل روح دیسامام خمینی، 

 .ش 1979چاپ دوم، قم،  ،(اسماعیلیان)انصاري، مرتضی، المكاسب، انتشارات دهاقانی 

 .ش 1977هاي اقتصادي میلتون فریدمن، ترجمه فریدون تفضلی، چاپ اول، تهران، نشر نی، اندیشه: باتلر، ایمون

 .ق 19۵9بخاري، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دارالفكر، بیروت، 

 .ش 1972تهران، نشر نی،  ،(از افالطون تا دوره معاصر)تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادي 

 .ق 19۵9، ار إحیاء التراث العربید ،بیروت، يرازیش یربانتحقیق  ،عهیالش وسائل :حسنی، محمد بن حر عامل

مسلمان، چاپ اول، تهران، مرکز نشر  ي کننده مصرفرفتار  ي هینظرالگوي تخصیص درآمد و  :رضا دیسحسینی، 

 .ش 1973اسالمی،  ي شهیاندپژوهشگاه فرهنگ و 

 .ش 1963، هاالسالمی ههران، مكتب نشر الثقافت، اولچاپ ، هالحیا :دیگرانحكیمی، محمدرضا و 

 .ش 193۵اخالق، چاپ اول، مشهد، انتشارات بنفشه،  ي فلسفههات امّ :خوشحال، ابوالقاسم

 193۵مبانی و اصول علم اقتصاد، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،  :دادگر، یداهلل و رحمانی، تیمور

 .ش

 .ش 1979مبانی اقتصاد اسالمی، تهران، سمت، : نشگاهدفتر همكاري حوزه و دا

 .ش 197۰آدام اسمیت، ترجمه عبداهلل کوثري، چاپ اول، تهران، نشر طرح نو،  .د .رافائل، د

 .ش 193۵، قم، دارالحدیث، چاپ اول، هفی الكتاب و السنّ هاالقتصادی هالتنمی :شهري، محمد ري

 .ش 1977حسن فشارکی، چاپ اول، تهران، انتشارات شیرازه،  ي ترجمهاخالق و اقتصاد،  :سن، آمارتیا 

 .ق 1912، قطب بن ابراهیم، فی ظالل القرآن، بیروت، دارالشروق، قطب دیس

 .ش 19۰9شارل ژید، ریست، تاریخ عقاید اقتصادي، ترجمه کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران، 

 . ، ترجمه و شرح سید علی نقی فیض االسالمالبالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین، 

 .ق 1912 ،شهید اول، محمد بن مكی، الدروس الشرعیه، موسسه النشر االسالمی، چاپ اول، قم

 .ش 1932صدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، موسسه بوستان کتاب، 
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 ،محمد بن علی ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاري، جامعه المدرسین، چاپ دوم، قم ،صدوق

 .ق 19۵9

اخالق ناصري، تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، چاپ پنجم، انتشارات  :طوسی، خواجه نصیرالدین

 .ش 1979خوارزمی، 

   .ش 196۰ ،االسالمیه، چاپ چهارمالكتب  طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحكام، دار

 .ش 1976قدیري اصلی، باقر، سیر اندیشه اقتصادي، تهران، دانشگاه تهران، 

 .ق 1917، هالرسال ه، بیروت، مؤسسچاپ اولدور القیم و االخالق فی االقتصاد االسالمی،  :قرضاوي، یوسف

 .ش 1967 ،االسالمیه، چاپ سوم، تهران الكتب علی اکبر غفاري، دار حکلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، تصحی

 .ش 1963الدین مجتبوي، چاپ دوم، تهران، سروش،  جالل سید ي ترجمهتاریخ فلسفه،  :ون، فردریكتکاپلس

السقا، بیروت،  هکنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، تحقیق بكري حیانی و صفو :الدین علی متقی هندي، عالء

 .ق 19۵3، هالرسال همؤسس

 19۵3 ،دار الكتب االسالمیه، چاپ اول، تهران ،(ص) لمرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسو ،مجلسی، محمد باقر

 .ق

 .ش 1979مطهري، مرتضی، علل گرایش به مادي گري، تهران، صدرا، 

 .ش 193۰مطهري، مرتضی، نظري به نظام اقتصادي اسالم، تهران، صدرا، 

 .ق 191۵م، ق جامعه مدرسین،مفید، محمد بن محمد، المقنعه، 

میر معزي، سید حسین، نظام اقتصادي اسالم، مبانی مكتبی، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه 

 .ش 193۵معاصر، 

ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدوکس و اقتصاد اخالق محور، تهران، شرکت : نمازي، حسین و دادگر، یداهلل

 .ش 193۰سهامی انتشار، 

 .ش 1979 ،نمازي، حسین، نظام هاي اقتصادي، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران

 .تایروت، بی ب نیسابوري، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دارالفكر،

 .ش 1973مكتب و نظام اقتصادي اسالم، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد، : هادوي تهرانی، مهدي
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انسان اقتصادي از دیدگاه اسالم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : هادوي نیا، علی اصغر

 .ش 1932اسالمی، 

راهنماي نظریه عمومی کینز، ترجمه منوچهر کیانی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، : هانسن، الوین

 .ش 1969
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 یمعنوی در رشد اقتصاد یها ارزشدینی و  یها آموزهنقش 

 ثاز دیدگاه قرآن و حدی

 *جواد ایروانی

 :چكیده

نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادي ایفا کند و  تواند یمدینی به عنوان جزئی از عناصر فرهنگی،  يها آموزه

این در حالی است که . دینی گواه این مدعا است يها آموزه ریتأثپیشرفت سریع علمی و اقتصادي برخی کشورها تحت 

 يها آموزهجهان بینی و انسان شناسی استوارتر در  يها هیپاو متكی بر  تر یمترق يا گونهعناصر فرهنگی یاد شده به 

آن . رود یم، نخستین گام براي نهادینه کردن آن عناصر به شمار ها آننمودن عالمانه ر اسالمی وجود دارد که بررسی و ب

، ابزارهاي رشد تولید در قرآن و روایات است که در دو دسته جاي شود یمگونه مطرح ر چه در این نوشتار اختصا

نقش و جایگاه : مورد دوم نیز خود شامل دو بحث است. ابزار فكري و فرهنگی: ابزار قانونی، و دوم: ؛ نخسترندیگ یم

معنوي بر  يها ارزشاز  يا پاره ریتأثدر این نوشتار، چگونگی  .معنوي در رشد اقتصادي يها ارزشکار و تالش، و نقش 

 .رشد اقتصادي نیز تحلیل شده است

 .يمعنو يها ارزشرشد اقتصادي، کار، تولید، : ها واژهکلید 

 .ياستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضو*

 

 :ثطرح بح

افزایش هرچه بیشتر تولید و بهره برداري از طبیعت، موضوعی است که هر سه مكتب اقتصادي سرمایه داري،  

هاي مورد با این حال، هر مكتبی ماهیت و لزوم رشد را تنها با شیوه. مارکسیسم و اسالم، نسبت به آن اتفاق نظر دارند

آن چه اکنون مورد . گرددبا دیگر مكاتب متمایز میاز نظر هدف و چارچوب ( 61۰ صصدر، )نظر خود قبول داشته 

دینی به عنوان جزئی از  يها آموزه. معنوي در رشد اقتصادي است يها ارزشدینی و  يها آموزهبحث ما است، نقش 

نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادي ایفا کند و پیشرفت سریع علمی و اقتصادي ژاپن  تواند یمعناصر فرهنگی، 

 يا گونهاین در حالی است که عناصر فرهنگی یاد شده به . آئین شینتو نمونه بارز آن در عصر حاضر است ریتأث تحت

 راسالمی وجود دارد که بررسی و ب يها آموزهجهان بینی و انسان شناسی استوارتر در  يها هیپاو متكی بر  تر یمترق

 .رود یم، نخستین گام براي نهادینه کردن آن عناصر به شمار ها آننمودن عالمانه 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

135 

 

، ابزارهاي رشد تولید در قرآن و روایات است که در دو دسته جاي گردد یممطرح  اختصاراًآن چه در این نوشتار 

 :رندیگ یم

 .یابزار قانون: نخست

 .یابزار فكري و فرهنگ: دوم

 :مورد دوم نیز خود شامل دو بحث است

 .يمعنوي در رشد اقتصاد يها ارزشنقش و جایگاه کار و تالش، و نقش 

 :یابزار قانون -۰

 : از جمله. سازددر اسالم، مقررات هماهنگ و متعددي وضع شده است که زمینه رشد و تولید را فراهم می

ویرانی و خرابی به آن راه یابد و از آباد  آثاراي که هرگاه شخصی، زمینی را بدون استفاده رها کند، به گونه -1

-گیرد و از آن بهرهاداره امور آن را به دست می( ولیّ امر)شود و دولت سازي آن خودداري ورزد، زمین از او گرفته می

این حكم بدین جهت است که زمین، همواره عامل مهمی در زندگی انسان و ( 617 صصدر، : نك)نماید برداري می

از این روي، اگر . رود و باید از آن براي تأمین رفاه عمومی استفاده گرددي در عرصه تولید به شمار میعنصر مؤثر

برداري اقتصادي و تولیدي از آن باشد، حقوق مزبور لغو گردیده و به حقوق و مالكیت خصوصی زمین، مانع بهره

 .دهدپیدا کند، تغییر شكل می دصورتی که جنبه تولیدي و مفی

آباد را به تسلط خود غیر در حمی انسان زمین ( 69 ص، 93 جنجفی، : نك). را منع کرده است« حمی»الم اس -2

: نك. )داردو انحصار خویش نگه می اریاخت دردر آورده بی آن که فعالیتی براي احیا و بهره برداري از آن انجام دهد، 

 .تولیدي استهاي روشن است که این کار، به زیان فعالیت( 932 صصدر، 

ها را بدون استفاده گذارده با وجود تعطیل عملیات عمرانی، دهد احیا کنندگان منابع طبیعی، آناسالم اجازه نمی -9

. کنداي، نظام تولید را دچار رخوت و سستی میبا توجه به این که چنین شیوه. باز هم منابع را در اختیار داشته باشند

برداري، در صورتی که اجبار صاحبان هاي عمرانی و بهرهمشاهده رکود در فعالیت بدین جهت، حكومت موظف است با

 .(۰3ص  ،93 ج نجفی،: نك. )ها به فعالیت مجدد میسر نباشد، از ایشان خلع ید نموده منابع را در اختیار خود بگیردآن

براي بهره برداري ( 93۰-939 صصدر، ص: نك) دهد دولت منابع طبیعی را به صورت اقطاعاسالم اجازه نمی -9

ها و امكانات چه، با این کار سرمایه( 9۵9 ص، 2 جعالمه حلی، : نك)به کسی بیش از قدرت فردي او واگذار کند، 

 .شودتولیدي، با کاهش بازده مواجه می
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آن، درآمدهاي بدون کار بدین شكل که شخصی، زمین یا ساختمانی اجاره کند و سپس بدون انجام کاري روي  -۰

؛ طوسی، 279 -271، صص ۰ جکلینی، : نك. )یا دست کم مكروه شمرده شده است مآن را به دیگري اجاره دهد، تحری

 .(.926، ص 9 ج؛ خوانساري، 22۰-222، صص 27 ج؛ نجفی، 99۰

ترتیب، و به این ( 929 ص، 12 ج ؛ حر عاملی،23۵-27۰بقره، : نك)اسالم، ربا و بهره سرمایه را تحریم نموده  -6

هاي صنعتی و بازرگانی سوق سرمایه نقدي را به جاي حرکت در میسرهاي غیر تولیدي و غیر مفید، به سمت فعالیت

هاي مفید دهد؛ و به جاي آن که همواره دست کم بخشی از سرمایه نقدي در دست ربا خواران راکد بماند، به فعالیتمی

 .گردداقتصادي و از جمله امور تولیدي وارد می

 جانصاري، : نك. )، تحریم کرده استمندیعقهایی مانند قمار، رشوه و سحر را که از نظر تولیدي اسالم، فعالیت -7

هایی براي دهد افراد از چنین شیوهو اجازه نمی( 11۵ و 39، 7۰ ،2۰، صص 22 ج؛ نجفی، 31 ص، 9 ج و 23 ص، 2

« بینكم بالباطل مال تأکلوا اموالك»: تحریم اکل مال به باطل استقانون کلی قرآن در این باره، . کسب درآمد استفاده کنند

ها براي کسب درآمد، آثار نامطلوبی روشن است که این گونه شیوه. اموال خود را بین خود به باطل مخورید (:23 ،نساء)

 .نهدبر حرکت تولیدي جامعه بر جاي می

ساختن آن از جریان تولید، مخالفت نموده و حتی طال و گذاشتن و خارج  داسالم با ذخیره نمودن نقدینه، راک -3

این مالیات، به صورت ساالنه بوده مبلغ آن در . نقره مسكوک ذخیره شده را مشمول مالیاتی به نام زکات قرار داده است

افته، اخذ دینار کاهش نی 2۵مالیات مزبور تا زمانی که قیمت مال به . در صد منبع مالیاتی تعیین شده است ۰/2هر سال 

توان نوعی مصادره تدریجی سرمایه ذخیره شده و خارج از در حقیقت آن را می( 163 ص، 1۰ جنجفی، : نك. )شودمی

سیاست مالیاتی یادشده، زمینه جذب سرمایه به قلمرو تولید در صنعت و کشاورزي و  ياجرابا . جریان اقتصادي دانست

 .گرددغیر آن، فراهم می

 ال وَ یَالْفِضَّ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ وَ» :مال را سخت تهدید کرده است کنندگان گنج با تحریم کنز، قرآن کریم

ظُهُورُهُمْ هَذَا  جُنُوبُهُمْ وَ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَلِیمٍ، یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی  فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَهللِفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ ایُنْ

کنند و آن را در راه  و کسانی که زر و سیم را گنجینه می» (:9۰ ـ 99 ،توبه)« تُمْ تَكْنِزُونَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْنْمَا کَنَزْتُمْ ألَ

ا را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و ه [گنجینه]روزي که آن  ؛دردناک خبر دهکنند، ایشان را از عذابی  خدا هزینه نمی

اندوختید  آنچه را می[ کیفر]این است آنچه براي خود اندوختید، پس  [:و گویند]پهلو و پشت آنان را با آن داغ کنند 

  .«بچشید

نگهداري، ذخیره و منع  ، بیانگرنزک «ممفهو» :گوید می از این آیات طباطبایی در تحلیلی جامع و دقیق ي عالمه

 هر چیزي است که بر پایی دین خدا و جلوگیري از نُماینده «سبیل اهلل» مفهوم و ... جریان مال در معامالت است

پس هرکس مال ...  ن بستگی دارد، به آاسالمی ي جامعهآن همچون جهاد، مصالح واجب دین و امور  يها انیبنفروپاشی 
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و ...  خیانت کرده است[ و سپرده شدهه ادر امانتی که ب]خدا و پیامبرش  به ،«فُسِكُمْنْکَنَزْتُمْ ألَ»را به خود اختصاص دهد 

ند، کبه دیگران خدمت  دهد وتولیدي و تجاري قرار  يها يگذار هیسرما ي چرخههرچند زیادـ در  خود را ـ اگر ثروت

ن، این آیه اختصاص به نكوهش نپرداختن زکات ندارد، بلكه جلوگیري از گردش اموال نابرایب...  گونه منعی ندارد هیچ

 ـ 263 صص و 26۵ ـ 2۰3 ص، ص3 ج طباطبایی،: كن... )دشو دینی را شامل می ي جامعهضروریات  ي همهدر تأمین 

279.) 

اند،  هخودداري از پرداخت زکات، منحصر دانستزکات و نكوهش  ي مسئلهگرچه برخی مفسّران، مفهوم آیه را به 

اي  با توجه به پاره (9۵9 ص، 1۵ ج؛ رشید رضا، 96 9۰ صص ،6 ج؛ فخر رازي، 9۵ ص ،6 ـ ۰ ج طبرسی،: نك)

 (139 163 ص، ص9 ج، و دیگران ؛ حكیمی937 939 ص، ص7 جمكارم شیرازي و دیگران، : نكبراي بررسی ) روایات

ر مصارف زکات، د( هتوب ي سورهاز  61 ي هیآدر  چنانكه) ،در آیه «فی سبیل اهلل»و نیز اطالق ( ع) ناز معصوماوارد شده 

 -(6۰ ص، 6 ـ ۰ ج؛ طبرسی، 299 ص، ۰ جطوسی، : نك). شده است دانسته« تمام مصالح مسلمانان» ،«فی سبیل اهلل»

« الینفقونها»ظاهر  ،نكهیارائن دیگري نیز مؤید این برداشت است از جمله ق. )نماید می تر حیصحبرداشت عالمه طباطبایی 

 (.تنكوهش انفاق اموال مازاد بر نیاز است در حالی که در زکات تنها انفاق بخشی از اموال واجب اسبیانگر در آیه، 

 يها تیفعالگذاري آن در  ، بر لزوم سرمایهثروتاقتصادي راکد گذاردن  يها انیزدر روایات نیز، با اشاره به 

أشدّ علیه من المال الصامت،  ما یخلّف الرجل بعده شیئاً»: فرمایند می( ع) قامام صاد. شود اقتصادي سودآور، تأکید می

 ص، ۰ ج کلینی،: نیز نك ؛17۵ ص، 9 جصدوق، )« کیف یصنع؟ قال یضعه فی الحائط و البستان و الدار: قلت له: قال

: آن را چه کند؟ فرمود: گفتم: گوید[ راوي. ]نهد از مال راکد بر جاي نمی تر سختخود، چیزي [ مرگ]مرد پس از  (:31

براي مثال است و مراد، « مزرعه و باغ و خانه»وشن است که ذکر ر .ستان و خانه قرار دهدمزرعه و بو[ خرید]در 

 (.1۰2 ص، 36 ج شیرازي،: نك). باشد گذاري در امور تولیدي و سودآور می سرمایه

ج  کلینی،)« و لم یضع ثمنه فی أرضٍ و ماءٍ ذهب ثمنه محقاً اًو ماءأرضاً أنّه من باع إ... » :فرمایند می( ع)ر امام باقنیز 

گذاري نكند، بهاي آن  سرمایه[ دیگر]راستی هرکس زمینی یا آبی را بفروشد و بهایش را در زمین و آبی ه ب (:31ص ، ۰

 .برکت و نابود شود بی

پول نقش اصلی خود را در دو عرصه ایفا : اصلی و فرعی پول اشاره کرد براي روشن شدن مطلب، بایستی به نقش

به جز این دو، پول نقش فرعی . مبادله است ي لهیوساز یك سوي مقیاس عمومی ارزش و از دیگر سوي، : کندمی

ه مجموع تواند تعادل عرضه و تقاضاي کل را نسبت باین نقش، می. انداز نمودن استدیگري نیز دارد و آن، نقش پس

با توجه به این مطلب، روشن . تلقی گردد بار انیزکاالي تولیدي و مصرفی، برهم زند و از این جهت، عاملی خطرناک و 

هاي اقتصادي مبارزه کرده و مردم را است که چرا اسالم با ذخیره کردن پول و خارج نمودن آن از مدار تولید و فعالیت

خداوند، زیادتی در »: فرمود( ع) قامام صاد. یدي و مصرفی، مورد استفاده قرار دهندهاي تولترغیب نموده آن را در زمینه
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 جکلینی، : نك)« .مال به شما عطا کرده است تا آن را در راهی که خدا خواسته خرج کنید، نه این که آن را ذخیره نمایید

گیري از گنج نمودن نیست، بلكه پیشنیك روشن است که مفهوم این سخن، تجویز مصرف گرایی و اسراف ( 92 ص، 9

پیروي نماید، گامی بزرگ در جهت افزایش قدرت تولید و  دستورالعملبه طور قطع اگر جامعه اسالمی از این . آن است

 .هاي بزرگ اقتصادي برخواهد داشتتاسیس بنگاه

در اسالم، از . آوردا فراهم میهاي تولیدي رهاي زائد و سبكسرانه زمینه سرمایه گذاري در فعالیتتحریم هزینه -3

و به دیگر سخن، ( 297-292، صص 12 جحر عاملی، : نك. )نماید لیزاکارهایی که شخصیت و تحرک واقعی انسان را 

این گونه دستورات نیز، . هایش را تلف نماید، منع شده استو فرصت دارد نگهآدمی را از میدان تولید و کار مفید دور 

 .کندویت نیروي انسانی کمك میبه مدیریت زمان و تق

« کی الیكون دوله بین االغنیاء منكم»: به تصریح قرآن کریم، تمرکز ثروت نزد افرادي معدود، ممنوع است -1۵

توزیع مرتبط است، به طور غیر مستقیم به تولید هم  مسئلههر چند منع تمرکز ثروت، به طور مستقیم با ( 7حشر، )

اي معدود، فقر عمومی را به همراه خواهد داشت که در نتیجه، به دلیل رمایه در دست عدهچه، تمرکز س. گرددمربوط می

از این روي، کساد و رکود بر . توانند نیازهاي خود را بر طرف سازندپایین بودن قدرت خرید عمومی، توده مردم نمی

 .داردگردد و آن را از حرکت باز میسیستم تولید چیره می

در تجارت و معامالت، که به زیان تولید کننده و مصرف کننده است، تحریم  يضروري غیر هاگريواسطه -11

 (.163 ص ،3 جعلی طباطبایی، : نیز. 297 ص، 2 جابن ادریس، ؛ 163 ص، ۰ جکلینی، . )شده است

 ،176 ،نساء: نك. )اسالم اجازه داده است اموال شخص پس از فوتش به نزدیكان و خویشاوندان او داده شود -12

هاي دهد که چه بسا محرک فعالیت اقتصادي انسان در سالاین قاعده، جنبه ایجابی احكام ارث را نشان می( 7 ،11 ،12

هاي شود و استمرار فعالیتچه، اطمینان دارد پس از مرگ، دارایی او به فرزندان و خویشان او داده می. عمر باشد رآخ

 .گیرداو، در مسیر تأمین آتیه آنان قرار می

( ۰92، ص 1 ج ؛ کلینی،۰9 ه، نامالبالغه نهج: نك). است کردهرا وضع « تأمین اجتماعی»اسالم اصول قانونی  -19

زیرا اعتمادي که انسان از این رهگذر، حتی در . باشداین موضوع در قلمرو بخش خصوصی، حائز اهمیت بسیار می

اقدام به کار و عنصر  جرئتروحی مهمی است که  زهیانگکند، هاي اقتصادي کسب میصورت عدم موفقیت در فعالیت

 . دهدابتكار و اختراع را در شخص پرورش می

از دیدگاه اسالم، تأمین اجتماعی شامل کسانی که قدرت کار و فعالیت اقتصادي را داشته ولی از آن شانه  -19

ص ص ،6 جحر عاملی، : نك) –. مندي از دسترنج جامعه را ندارند، اجازه بهرهکاره یبشود و افراد کنند، نمیخالی می

 .با این سیاست، از فرار و اتالف نیروي انسانی جلوگیري، و از نیروهاي تولیدي، حداکثر استفاده خواهد شد( 1۰3-9۵۰
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ها در ایهجاي آن که سرم هتا ب( 27-26؛ اسراء، 91 ،اعراف: نك)اسالم اسراف و تبذیر را تحریم نموده است  -1۰

 .هاي تجملی و غیر ضروري به کار افتد، در جریان تولید مفید قرار گیردراه

معرفی  اي ، جامعهیمطلوب قرآن جامعهفراگیري تمامی فنون و صنایع روز بر مسلمانان واجب شده است و  -16

  وَهللِرِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ا و من هعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّأَ وَ» :است که در اوج قدرت و اقتدار باشد شده

ورزیده آماده سازید، تا با آن، دشمن خدا و دشمن  يها اسبو هرچه در توان دارید از نیرو و » (:6۵ ،انفال)« عَدُوَّکُمْ

 .«خودتان را بترسانید

 يبه چیز دیگر، و ایجاد لوازم مورد نیاز براي تحقق امر یابی دستبه معناي فراهم ساختن چیزي براي « عداداِ»

نیز به هر چیزي گویند که « هقوّ». ردیگ یبرم درآدمی را ت اختیار تمامی امكانات تح« ما استطعتم»مطلوب است، و تعبیر 

، 3 جبن عاشور، ا؛ 229 222 ص، ص7 ج ؛ مكارم شیرازي و دیگران،117 ص، 3 جطباطبایی، ) .فعالیتی را ممكن سازد

ن میامفهومی این تعابیر، هرگونه وسایل و امكانات مورد نیاز براي دفاع و ایجاد ترس و وحشت در  گستره( 199 ص

نظامی و دفاعی  شرفتهیپتردیدي نیست که تحقق این مهم، جز با کار و تالش، و تولید تجهیزات . دشمنان را شامل است

 .شدنی نیستو لوازم جانبی آن 

در بیشتر  بیشتر بر توان اقتصادي و دانش فنی آنان استوار است، و ،یك ملّتاز سوي دیگر، در جهان امروز، قدرت 

 1۵1 ،7۰ صمحمدي، ص گل: نك. )داده استاي  به جنگ اقتصادي، فرهنگی و رسانه جاي خود راجنگ نظامی  موارد

به بخش  است کهدانش فنی و رشد اقتصادي  توسعهآیه، در گرو  هاز این رو، تحقق عینی بخشیدن به گستر( 112و  1۵2

 .توجه ویژه داردتولید 

هاي عمومی و دولتی به وظایف دولت در نظارت بر مؤسسات تولیدي، جذب نیروهاي انسانی در بخش -17

هاي کالن به هدف جلوگیري از بروز هرج و مرج در گذاريمنظور استفاده از تمام ظرفیت انسانی در تولید، و سیاست

 .(691-617 صصدر، ص: نك). ساز رشد تولید استابزارهاي قانونی زمینهروابط اقتصادي نیز، از دیگر 

  :یابزار فكری و فرهنگ -۸

 آنچناندر عرصه فكري، اسالم انسان را به کار و تولید تشویق نموده و براي آن ارزش فراوانی در نظر گرفته است، 

که کرامت بشري و مقام انسان را نزد خدا، به آن مرتبط دانسته است، چنان که عناصر ارزشی چندي را نیز در تحقق 

 .میپرداز یماکنون به اختصار به بررسی این دو مورد . رشد اقتصادي موثر دانسته است

 :مدر اسال یدارزش کار و تول .الف 

 يها فرهنگدر  ؛رفته است تاریخ، کار، امري سخت و سخیف به شمار می گذشته نژادهاي بشريِ براي بسیاري از

 ژهیو، متحمل آن شده است و به خاطر عصیان آدم در بهشت بوده که کار، نفرین و لعنت الهی ،عبري، رم و یونان باستان
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مسیح، هرچند کار، تنبیه تحت تأثیر دین  (قرون وسطی)هاي میانه  دوران سدهدر طول . باشد میپست  يها انسانها و  برده

براي کسب را که کار ؛ تلقّی مثبتی شد، این تلقی منفی، با تلقی مثبتی همراه بود خدا به خاطر گناه نخستین محسوب می

 .دوران، هنوز کار ارزش ذاتی نداشتاین به هر حال تا اواخر . شمرد میبه دیگران، مثبت و اخالقی  متكی نبودنثروت و 

در ایران  نماید که چنین می. رفت به شمار میفعالیتی ضروري براي جلوگیري از فقر  تنهایهودیان نیز، کار،  از نگاه

 .ه استیافتزرتشت کار، ارزش مثبتی  هاي اثرگرفته از آموزهباستان و 

. شدند به آن ترغیب نحتی ثروتمندا ـالهی به شمار رفت و همگان  اراده، کار مظهر کلیساي پروتستانبا ظهور 

اي براي تعیین جایگاه فرد در سلسله مراتب اجتماعی به  کار ارزش ذاتی یافت و حتی وسیله ،ها قرنپس از  نسانیبد

 .(76 7۰، 2۵ 13 صمعیدفر، ص: نك. )داري شد ی اقتصاد سرمایهیشمار رفت و این اندیشه، مبناي پیدایش دوران شكوفا

و هم ارزش  رود یمهم ارزش ذاتی و معنوي دارد و نوعی عبادت به شمار کار و تولید  -اما– در معارف اسالمی

 رام آفریده و آن را ها انسانخداوند، منابع و امكانات جهان را براي  نكهیاقرآن کریم در آیات فراوان، با یادآوري . مادي

را به آباد کردن زمین و برطرف ساختن نیازهاي معیشتی  دمی، با تأکید بر تصرف در عوامل تولید، آساخته استایشان 

 .استه مختلف، اهمیّت آن را نمایان ساخت يها به گونهخود، تشویق فرموده و 

 :براي نمونه .کند ، تشویق میتولیدي يها تیفعال بابه کسب روزي  آدمی راآیات  برخی از این

و » (:12 ،اسراء) مِنْ رَبِّكُمْ الًلِتَبْتَغُوا فَضْ يًالنَّهَارِ مُبْصِرَ یَاللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَ یَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَ وَ ـ

روز را روشنی  نشانهشب را محو کرده، و  ي نشانهقرار دادیم، پس [ توحید و عظمت خود]شب و روز را دو نشانه 

 .«فضلی از پروردگارتان بجویید[ در آن]بخش گردانیدیم تا 

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَ لِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْ مْرِهِ وَأَفِیهِ بِ كُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْهللُاَ ـ

خداوند همان کسی است که دریا را مسخّر شما کرد تا » (:19و  12 ،جاثیه) رْضِ جَمِیعًا مِنْهألَمَا فِی ا السَّمَاوَاتِ وَ

و  ،طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید[ روزي خویش را]بخشی او  به فرمانش در آن روان شود، و تا از فزون ها یکشت

 .«و زمین است همه را از سوي خود مسخّر شما ساخت ها آسمانآنچه در 

؛ 96و  29، ؛ روم79 ،؛ قصص66 ،؛ اسراء19 ،؛ نحل133 ،بقره: نك) .ردداآیات بسیار دیگري نیز بر این معنا تأکید 

از . تولیدي است يها تیفعالهمان  نآبه قرینه صدر و ذیل و سیاق  در این آیات، ـ« ابتغاء فضل»مصداق بارز ( 12 ،فاطر

بدون تولید ابزارهاي الزم، وسایل  بیشترآن،  يها نعمتمندي از  سوي دیگر، تصرف انسان در آسمان و زمین، و بهره

خواهد سازي زمینه و ابزار تولید نیز  بنابراین، تشویق به تولید، ترغیب به فراهم. نیست شدنینوین،  يها يفناورمدرن و 

 .بود
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 (:61هود )« اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا رْضِ وَألَا کُمْ مِنَنشَأَأَهُوَ » :بر دوش انسان نهاده است را آباد ساختن زمینبرخی دیگر، 

 .«واگذاشتاوست که شما را از زمین آفرید و آبادي آن را به شما »

، 19 جحسینی زبیدي، : نك) .عمران و آبادي است برايدر لغت، به معناي واگذاري آن،  ،«عمار و استعمار زمیناِ»

 ص ،9 ج؛ سید قطب، 269 ص ،6 ـ ۰ ج؛ طبرسی، 16 ص ،6 جطوسی، : نكنیز . ۰36 ص؛ راغب اصفهانی، 123 ص

بنابراین، زمین به صورت آباد و با  (1۰۵ ص، 3 ج؛ مكارم شیرازي و دیگران، 233 ص، 1۵ ج طباطبایی، ؛۰39

گیري از امكانات  بلكه این انسان است که باید با کار و تالش و بهره ، آفریده نشده استآماده براي انسان يها نعمت

 . را برطرف سازد شیها يازمندینتولید، زمین را آباد نماید و 

؛ 1۵ ،اعراف: براي نمونه نك) .کنند یم، آیات دیگري نیز به طور غیر مستقیم و کار و تولید تاکید ها نیاافزون بر 

 .(1۰6 ـ 61 صص ی،یرجا: نیز نك. 6۵ ،انفال

 است؛ اي برخوردار گستردگی ویژه، از تنوع و روشن داشته استکار و تولید  ي دربارهگاه اسالم را دیدکه  نیز روایاتی

به طور مستقیم، به  گاه روایاتاین . را بیان کرده استتولیدي  يها تیفعال واالي، جایگاه معنوي و ها آناز  بسیاري

 ج ،مجلسی؛ 26۵ ص، ۰ ج کلینی،: نك)تشویق تولید، به ویژه تولید کاالهاي اساسی همچون محصوالت کشاورزي 

. است زیاد، به آن رنگ عبادي زده يها پاداشپرداخته و با بیان  (13۰ ـ 131 ص، ص19 ج ،حر عاملی ؛69 ص، 1۵۵

ال إ یو بهیمأو طیر أنسان إ، فیأکل منه و یزرع زرعاًأ ما من مسلم یغرس غرساً» :فرماید می( ص) مپیامبر اسالبراي نمونه 

هر  :(66 ص، 9 ج؛ بخاري، 299و  197 ص، ص9 جبن حنبل، ا: نیز نك. 96۵ ص، 19 ج نوري،) «هکانت له به صدق

]= اي یا چارپایی از آن استفاده کند، برایش صدقه  د یا زراعتی کشت نماید و انسانی یا پرندهنشانمسلمانی که درختی ب

 .دارد[ پاداش

صنعتی  يها نیماشکشاورزي و دامداري و مانند آن در عصر حاضر، نیازمند ادوات و  يها تیفعالکه  باید گفت

 .آن را نیز به دنبال داردگونه کارها، ترغیب به تولید وسایل مورد نیاز  ، تشویق به ایننسانیبداست و 

در این روایات ارزش و جایگاهی که . از دیگران، تأکید دارد ينیاز ر کار به عنوان عامل کسب روزي حالل و بیب و گاه

 ،(73 ص، ۰ جکلینی،  :كن) اخد است؛ کار در ردیف جهاد در راه شایان توجهشده، بیان براي کار و تالش اقتصادي، 

 :كن) تو از باالترین عبادا، (237 ص، 1 ج سیوطی، :نك)و محبت الهی ، (233 ص، صدوق :نك) شساز آمرز زمینه

ابن : نك) .گاه خویش قرار داده است دست کارگر را بوسه( ص) ابه شمار رفته و رسول گرامی خد (73 ص، ۰ جکلینی، 

بواب أ، فتح له کل من کدّ یده حالالًأمن » :فرمود( ص) رپیامب چنانكهکار، کلید در بهشت است،  (263 ص، 2 ج ،اثیر

از دسترنج حالل خویش بخورد، درهاي بهشت برایش  که هر :(1۵ ص، 1۵۵ جمجلسی، )« یّها شاءأ، یدخل من هالجنّ

 .درآیدخواهد  می که كی هرگشوده شود تا از 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

142 

 

از روایات دیگر حتی . باشد تولیدي و درآمد آن، از بارزترین مصادیق این روایات می يها تیفعالروشن است که 

 ماز این رو، امامان معصو .ي ارزش استتنها به هدف کسب سود و درآمد، که خود دارا توان نتیجه گرفت که کار، نه می

در  چنانكه، ورزیدند نیازي مادي یا با وجود خدمتكاران و کارگران، خود به کار و تالش اشتغال می گاه در عین بی( ع)

رفت که نیازي به درآمد آن نداشت،  گاه در آفتاب گرم نیمروز در پی انجام کاري می (ع) نامیر مؤمنا :حدیث آمده است

، 9 ج صدوق،) .اندازد را در طلب حالل به زحمت می ویشو تنها هدفش این بود که خداوند او را در حالی ببیند که خ

 .(169 ص

از سر و صورت ]کنم که عرق  اي کار می خود به اندازه يها نیزمهمانا من در برخی : فرمود می( ع) قنیز امام صاد

تا [ کنم ولی خود، کار می]مرا کفایت کنند،  و [یرندآن کار را به عهده گ]افرادي هستند که  نكهیاشود، با  جاري می [من

 ص، 9 جصدوق،  ؛76و  79 صص: نیز. 77 ص، ۰ جکلینی، . )خداوند متعال بداند که من در جستجوي روزي حاللم

 .(۰7 ـ ۰6 ص، ص97 ج، مجلسی ؛169

و بر همین اساس، سود و درآمد حاصل از در کنار ارزش معنوي و ذاتی، بر ارزش مادي کار نیز تاکید شده است 

 (ع) راز امام باق چنانكه، گردد غیر ضروري، ممنوع می يها يگر واسطهیا ناشی از  ،(مانند ربا)مال بدون انجام کاري مفید 

گونه کاري، آن  پذیرد ولی بدون هیچ را می[ تولیدي یا خدماتی]مردي سؤال شد که انجام کار  ي درباره( ع) قیا امام صاد

کاري در آن  آنكهخیر، مگر : فرمودامام [ آیا جایز است؟]دارد  کند و سودي دریافت می را به شخصی دیگر واگذار می

 (.279 ص، ۰ جکلینی، ) .دهد انجام

 .سازد ه اسالم را در ارزش مادّي کار نمایان میتأمل در این حدیث و مانند آن، دیدگا

یادشده  بسیاري از کارهاي تولیديِ. بسیار گسترده و چشمگیر است نیز، اولیاي دین ي رهیستولیدي در  يها تیفعال

 جمتقی هندي، : نك( )ص) مپیامبر اسال ي رهیساشتغال به کار و تولید در . شده است در قرآن، به دست پیامبران انجام می

که از امر  آنگاه ،(ع) ننمایان است؛ امیر مؤمنا به طور کاملنیز  (ع) مو امامان معصو( 139 ص، 19 جو  9۰2 ص، 12

. پرداخت قنوات می کندنبه کشاورزي، باغداري و  ،، به طور گستردهگشت آسوده میجهاد، آموزش مردم و قضاوت، 

امامان دیگر  ي رهیسکار در . برد اسالمی سالیان متمادي از ثمرات آن بهره می ي جامعهو ( 16 ص، 1۵9 جمجلسی،  :نك)

 :کنیم براي نمونه، تنها به گزارش دو مورد بسنده می. نیز نمود روشنی دارد

ابوجعفر محمد بن علی  جا در آن. اي در اطراف مدینه رفتم در شدّت گرما به نقطه: ـ شخصی از اهالی مدینه گوید

این حال در  ابزرگی از بزرگان قریش در چنین ساعتی و ب! اهلل سبحان: با خود گفتم... شد رو روبهبا من  ع( امام باقر)

حضرت در حالی که سخت . سالم کردم م واز این رو، نزدیك او شد. شك باید او را موعظه نمایم بی! طلب دنیاست

بزرگی از بزرگان قریش در [ آیا سزاوار است! ]نماید خدا کارهایت را اصالح: گفتم. سالم مرا داد پاسخریخت  عرق می

اگر در این : چه خواهی کرد؟ فرمود رسد فراچنین وضعیتی در طلب دنیا باشد؟ اگر در این حال اجلت با این ساعت و 
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مردم ام را از تو و  ، با این کار، خود و خانوادهبست خواهم فرودیده از جهان ، در حال اطاعت خدا رسد فراحال مرگم 

، ۰ ج کلینی،: نك) .خواستم تو را پند دهم، تو مرا پند دادي! کندراست فرمودي، خدایت رحمت : گفتم... کنم نیاز می بی

 .(9۰۵ ص، 96 ج؛ مجلسی، 92۰ ص ،6 ج؛ طوسی، 79 ص

: گفتم. غرق عرق شده بود شیها گامکرد که  را دیدم در زمین خود در حالی کار می( ع) مامام کاظ: گوید ـ راوي می

... کردند کسانی که از من و پدرم بهتر بودند به دست خویش در زمین کار می: کجایند؟ فرمود انفدایت شوم، کارگر

پیامبران و [ ي وهیشو ]اند، و این، کار  پدرانم، همگی به دست خود کار کرده ي همهو  (ع) نامیر مؤمنا ،(ع) ارسول خد

 (.162 ص، 9 ج؛ صدوق، 7۰ ص، ۰ جکلینی، ) .اوصیا و صالحان است

و فواید  ها حكمتدر بینش اسالمی، وجود  ،از جمله کارهاي تولیدي، کاربسیار راز ارزشمندي و اهمیت 

 ص، ۰ ج کلینی،) ياقتصاد اتاثر :جمله از. در ابعاد گوناگون است که به آن نیز، در روایات اشاره شده است يشمار بی

 جمجلسی، ) یاعتبار و شخصیت اجتماع، (1۵6 ص، 9 ج؛ مجلسی، 113 صجعفی، ) ،اخالقیـ  اثرات روحی ،(36

 (.36 ص، 9 جمجلسی،  ؛3۰ صجعفی، . )نشاط و لذت زندگی، و (3 ص، 1۵۵

 :يمعنوي در رشد اقتصاد يها ارزشنقش  .ب

اعتقادي و اخالقی در گام نخست، بازسازي و تكامل روحی انسان و تهذیب نفس  يها ارزشگمان هدف  بی

، مانع ها ارزشگونه که ضد  همان ،تأثیري مثبت دارد نیز بر پیشرفت اقتصاديیادشده  يها ارزشبا این حال، . ستاو

را در رشد و رکود  ها ارزشو ضد  ها ارزشاي از  نقش پاره آنكهاما پیش از . استپیشرفت و عامل رکود اقتصادي 

 .را به بحث و بررسی گذاریم ها آننماییم، بایسته است نوع ارتباط میان بازاقتصادي 

 :یبا رشد اقتصاد ها ارزشچگونگی ارتباط 

د که اعتقاد به تأثیر معنویات در اقتصاد، هرگز به معناي نفی یا تضعیف نقش اسباب کرباید اشاره  از هر چیز، پیش

عوامل  ،26همچون سرمایه، تكنولوژي و نیروي کار ماهر، بلكه مقصود این است که در کنار عناصر مادي ،مادي نیست

چنین باوري، که عناصر . است معنوي مانند اعتقادات دینی صحیح و اخالق و اعمال نیك نیز، در رشد اقتصادي مؤثر

شگفتی و انكار نگریسته  ي دهیدادي معاصر به تردید از منظر مكاتب اقتص ، بیداند میمعنوي را مبادي رشد اقتصادي 

 ؟هست که چه ارتباطی بین این عناصر و رشد اقتصادي انگیزد برمیشود و این پرسش را در اذهان  می

 :شود بررسی میبه طور کلّی، تأثیر باورها و رفتارهاي ارزشی و ضد ارزشی بر رشد و رکود اقتصادي به سه گونه 

                                                 

، عوامل دیگري نود میالدي ةدانستند، ولی در ده عوامل توسعه می تنها ، سه عامل یاد شده رامیالدي 6۵ ةپردازان توسعه در ده نظریه ـ26

شهري،  ؛ ري167، ص 1حسینی، ج: نك) .د که از مهمترین آن، وحدت ملی و تالش همگانی استیاد شنیز براي رسیدن به توسعه 

 (93 ـ93صص
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 :یتأثیرات غیب .الف

اوست . گردد حقیقی یعنی خداوند متعال، باز می بخش هستیو  العلل علتها، به  پدیده ي همهبینی اسالمی،  در جهان

اسباب مادّي و طبیعی  بهاما اسباب، منحصر . کند ها را ایجاد، و امور جهان را تدبیر می اسباب تمام پدیده ي واسطهکه به 

و  است ها تأثیر دارد که از قلمرو مشاهده، اندیشه و دانش بشري خارج معنوي نیز در ایجاد پدیده یبلكه عوامل ،نیست

 :گوید طباطبایی، می ي عالمه، قدر گرانمفسّر . نیست یشدن ریتفسصرف،  و اسباب و علل مادّيِ ها لیتحلبا 

میان اعمال انسان و نظام تكوین،  (9۵ ،؛ شوري11 ،؛ رعد36 ،؛ اعراف91 ،روم: براي نمونه نك) طبق آیات فراوان»

بشري در اعتقاد و عمل، بر اساس مقتضیات فطري خود  ي جامعهکه هرگاه  يا گونه بهمخصوصی وجود دارد،  ي رابطه

و اگر فساد نمایند، آنان را به تباهی خواهد  ؛گردد درهاي برکات به رویش گشوده می رسد به او میرفتار نماید، خیرات 

 ص، 16 ج ؛233 ص، 1۵ ج ؛2۵9 ـ 2۵۵ صص ،3 ج ؛13۰ ـ 139 ص، ص2 ج :نیز ۰3 ص، 13 جطباطبایی، ). «.کشاند

. باشد درک و دانش بشري خارج می ي طهیحاز  ،بخشی از آن ،میابی یم دررا این پیوندها  ي عمدهبخش  نكهیابا ( 2۵1

 (.129 ص، 3 جمكارم شیرازي و دیگران، )

 :متأثیرات مستقی .ب

تأثیر  نیست که به دشواري دریافت شود؛ارتباط بسیاري از باورها، اخالق و رفتارها بر رشد یا رکود اقتصادي امري 

و وجدان کاري، نظم، صبر و استقامت، و مانند آن بر رشد اقتصادي و نیز نقش  تیمسئولهمچون احساس  ییها ارزش

پروري، احتكار، دزدي و خیانت در رکود و  تی و تنظلم، هواپرس هماننداخالقی و رفتاري  يها یآلودگمؤثّر 

 .ماندگی، به روشنی قابل درک و اثبات است عقب

 :متأثیرات غیر مستقی .ج

 ي نهیزماقتصادي ندارد، در واقع،  يها تیفعالتأثیر مستقیمی بر  ،، هرچند به ظاهرها ارزشو ضد  ها ارزشاي از  پاره

، احیاي فرهنگ ارزشمند نمونهبراي . دهن غیر مستقیم، بر آن تأثیر می هبه گون نماید و میرشد یا رکود اقتصادي را فراهم 

در بسیاري از  انجام شده يها یبررس بر پایه. کند ثروت در جامعه کمك می ي عادالنهانفاق در جامعه، به توزیع 

 داري، ، حتی در جوامع سرمایهاز این روکشورهاي رشدیافته، تعدیل و توزیع ثروت، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد، 

گونه  ، تأمین اینآغازاین مكتب، در  نكهیا، با توجه شده استن اتأمین اجتماعی، به نیازهاي محروم يها نظام هتوسع با

 .(32 ـ 31 صص نمازي،: نك. )ستدان نیازها را از ضروریات رشد اقتصادي نمی

اخالقی در جامعه و پرهیز از  يها لتیفضبه طور کلی، ارتباط با خداوند و گرایش به معنویات، نهادینه شدن 

تأمین آرامش روحی افراد، موجب تقویت همگرایی اجتماعی، و ایجاد  در کنارکه  استناشایست، عناصري  يها خصلت
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اسبی را براي رشد و شكوفایی اقتصادي فراهم این فضا، بستر من. شود تثبیت امنیت و عدالت می درفضاي مناسب 

 .(9۵9 9۵2 صص ،شهري ؛ ري919 9۵۰ ص، ص1 جمطهري، : نك. )سازد می

باورهاي دینی و اخالق از  يا پارهپس از اشاره به چگونگی تأثیر امور معنوي بر اقتصاد، اینك کارکردهاي اقتصادي 

 .گذاریم به بررسی میرا 

 :یاقتصادعناصر ارزشی مؤثر بر رشد 

 :عناصر یاد شده عبارتند از نیتر مهم

 :اتقو

و حتی  است در متون دینی، تقوا عامل نزول برکات، افزایش روزي و در نتیجه رشد اقتصادي به شمار آمده

 :کنیم جا به دو آیه اشاره می در اینتضمین فرموده است؛  ،را، خارج از محاسبات عادي تقواپیشگانخداوند، روزي 

خَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا لَكِنْ کَذَّبُوا فَأَ رْضِ وَاألَ اتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَ هْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَنَّ أَلَوْ أَ وَ»

 و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از زمین» :(36 ،اعراف) «یَكْسِبُونَ

 آنان را[ گریبان] هایشان کرده[ کیفر]گشودیم، ولی تكذیب کردند، پس به  می ها آن يبراو آسمان 

 .«گرفتیم

راغب ) .باشد ترس، و در عرف شرع، به معناي حفظ نفس از گناه می هاي انگیزهبه معناي نگهداري خود از  تقوا

رود و نیز با توجه به موارد استعمال این واژه در  جا که ترک واجبات، خود گناه به شمار می از آن (331 صاصفهانی، 

مفهومی فقط آید که تقوا،  چنین برمی (13 ـ 1۰ ،؛ ذاریات19۰ ـ 199 ،؛ آل عمران177 ،بقره: نك براي نمونه)، قرآن

، 19 جطباطبایی، : نك. )ندارد، بلكه همان تعهّد درونی براي انجام وظایف و ترک محارم الهی است( اريکپرهیز)عدمی 

 .(923و  226 ص، ص13 ج ؛97۰ ص

 .شود گفته میي ثبات و استقرار چیزي است و به هر نعمتی که پایدار بماند، انیز در اصل به معن« برکت» ي کلمه

بارش باران،  و منافعی چونانواع خیرات فراگیر،  يا گونه بهبرکات آسمان و زمین در آیه، ( 113 صراغب اصفهانی، )

از عوامل  خود که (2۵۰ ص ،3 جطباطبایی، : نك)، ردیگ یبرم دررا  آن مانند، ثروت و سالمتیگیاهان، امنیت،  شروی

 .رود تولید و رشد اقتصادي به شمار می

نه ایمان و تقواي  ،مردم است ي همهایمان و تقواي  مشروط بهبرکات،  نزولشایان توجه این است که  ي نكته

ی است که هنگامبر این اساس، تأثیر این عامل بر یك شهر یا کشور،  (همان: نك) .اي خاص و کفر و فسق دیگران عده

از دیدگاه قرآن کریم،  است که نسانیبد. گیرد تعلق ،جمعی بر ایمان به خدا و نهادینه کردن تقوا در سطح جامعه ي اراده

 .بستري است براي رشد اقتصاديایمان و تقوا از عوامل معنوي و 
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و هرکس تقواي الهی پیشه کند؛ » :(9 2 ،طالق) «یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ ، وَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًهللَمَنْ یَتَّقِ ا وَ»

 .«رساند برد، به او روزي می دهد، و از جایی که گمان نمی قرار می[ از مشكالت]برایش راه برون رفت [ خدا]

به تصریح آیه، این  .اشاره داردر افزایش روزي و حل مشكالت زندگی دتأثیر تقواي فردي  به سنگ گران ي هیآاین 

 ص، ص2 ج کلینی،: نك روزي ي کننده نیتضمبراي دیگر عوامل . )بَرَد گمان آن را هم نمیتأثیر از اسبابی است که فرد، 

در روایات نیز بر این ( 9۰۵ 997 صشهري، ص ير ؛193و  193 ص، ص1۵ ج متقی هندي، ؛۰3۰ صطوسی،  ؛6۰و  69

 .(36 ص، 9 ج متقی هندي،). مهم تأکید شده است

 :شود میکم سه پرسش اساسی مطرح  تأثیر تقوا بر رشد و رفاه اقتصادي، دست ي درباره

 در طول کار قرار دارد یا در عرض آن؟ ،به عنوان عامل رشد اقتصادي ،آیا تقوا نكهیانخست پرسش 

از  رتبر باید شمرد که عاملی معنوي آن رابلكه  دانستجایگزینی براي کار  نباید تقوا راتردیدي نیست : پاسخ

 (137ص ، 2ج طباطبایی، : نك) .گیرد قرار می این عواملو از نظر تأثیرگذاري، در طول  است عوامل مادي

 :ازاست  عبارتسخن دالیل این 

دهد که آنان هرگز با تكیه بر  ، نشان میتقوایندقطعی پیامبران و اولیاي الهی، که خود تجسّم عینی  ه و روشسیر .1

 .داشتند تقوا، دست از تالش بر نمی

و کسی که بارش را بر دوش جامعه  استسستی و تنبلی  ي جهینتماندگی  ، فقر و عقبهاي دینی از نگاه آموزه .2

 .سازگار نیستچیزي که با مفهوم تقوا،  شود؛ شمرده میگناهكار  نكوهیده است و، دکنخودداري  و تالش نهد و از کار

در  (ص) رجمعی از اصحاب پیامب چنانكهبیانگر این مطلب است، به روشنی  ،آمده چنین آیاتیذیل  در احادیثی که

بر اثر تلّقی نادرست از آن، ( 9و  2 ،طالق) «یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ ، وَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًهللَمَنْ یَتَّقِ ا وَ» پی نزول آیات

علت کار آنان را جویا  ایشان رسید و (ص) رکه خبر به پیامب هنگامی. دست از کار کشیدند و به عبادت روي آوردند

 که هر: فرمود (ص) خدارسول . ایم به عبادت روي آورده از این رو. استروزي ما تضمین شده : شد، در پاسخ گفتند

 ،6 جطوسی،  ؛39 ص، ۰ جکلینی، ). [و کار براي تأمین زندگی]بر شما باد به طلب  .چنین کند، دعایش به اجابت نرسد

 (.926 ص

 گذارد؟ چگونه بر رشد و رفاه اقتصادي تأثیر میتقوا، : پرسش دوّم

 :دکر بررسیتوان  تأثیر تقوا را به دو گونه می: پاسخ

تحقق تقوا در جامعه منوط به . تقوا تعهّد درونی براي انجام وظایف و ترک محارم الهی استگذشت،  چنانكه .1

ایجاد محیطی امن بنابراین، . است هوسرانی ، استثمار ودیگران حقوق همچون خیانت، دروغ، غصبِ رذایل اخالقیترک 
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، راستی، وجدان کاري و احترام به حقوق دیگران بسترهاي رشد اقتصادي را فراهم يدار امانت هو سرشار از روحی

رود و با آن، پیوندي نزدیك و  غیر مستقیم، از عوامل رشد اقتصادي به شمار می يا به گونه، تقوا، از این رو. سازد می

 .یابد دریافتنی می

. سازد تباه مییا غیر مفید  بار انیز يها راهدر  را و عوامل تولید ها يتوانمند، ها فرصت تقوایی، بیاز سوي دیگر، 

 يها سالحتسلیحاتی و ساخت  تولید سازوکارهاياز نیروهاي انسانی و منابع اقتصادي، در  ، بسیاريبراي نمونه، امروز

که نابودي امكانات و  (219 2۵3 ص، ص9 جحسینی،  ؛17۰ ـ 179 صساعی، ص: نك. )رود کشتار جمعی به کار می

 .نشاند می رکود اقتصادي را به جاي رشد و رفاه اقتصادي

هاي  که آموزه هستنیز میان این دو  يسرتقوا بر رشد و رفاه اقتصادي، روابط ناشناخته و  افزون بر تأثیر طبیعیِ .2

خداوند روزي  بیانگر این مطلب است کهطالق  ي سوره ومِو س مظاهر آیات دو .است از آن برداشتهه دینی پرد

، تقوا نسانیبد( 19۰ص  ،3ج  ،سید قطب: نك) .که انتظار آن را ندارند تضمین فرموده است ییها راهرا از  تقواپیشگان

شهري،  ري: نك. )رساند آدمی را میروزي  ي مژدهماند که  می اي از غیب هبه روزندر صورت ناکارآمدي اسباب مادي، 

 .(91۵ 9۵3ص ص

 .دهد نشان میافزایش برکات  درتأثیر خود را  ،و در کنار کار و تالش 

در مقایسه با جوامع اسالمی ایمان و تقوا، از پیشرفت و رفاه اقتصادي بیشتري  به دور ازچرا جوامع : پرسش سوّم

 ؟ماندگی و کفر و فسق عامل عقب اقتصادي است ایمان و تقوا عامل رشد مگر نه این است که ؟است برخوردار

 :گردد روشن می پاسخ این پرسش با توجه به نكات زیر، :پاسخ

. اي نداشته است جوامع، با پیشرفت اقتصادي آن مالزمه ایمانیِ گاه کفر و بی کلیت ندارد و هیچ ،ادعاي یادشده .1

 .(1۵6 1۵۰ صشریف النسبی، ص ؛39 صساعی، : نك)

ها که ناشی از  عدالتی، شكاف طبقاتی و استثمار توده بسیاري از کشورهاي پیشرفته بر اثر بی رون، در دافزون بر این

خأل  گونه کشورها، در این (1۵ صسیف، : نك) .برند نفر از فقر و محرومیت رنج می ها ونیلیمی جمعی است، یتقوا بی

 بهرا سخت به مخاطره افكنده است  مردممش روحی ااجتماعی ناشی از آن، امنیت روانی و آر يها ینابسامانمعنویت و 

اجتماعی اخیر در برخی کشورهاي اروپایی  يها بحران .، رفاه اقتصادي ملموس نیستآنانکه براي بسیاري از  يا گونه

 .انگلیس، گواه این مدعا است ژهیو به

اصول  رخیجوامع، نه معلول فساد اخالقی آن، که مرهون رعایت نسبی بگونه  اي از پیشرفت این بخش عمده .2

. ست ا ها قرندانشمندان در طول  يها تالش ي ثمرهاخالقی و در واقع، رعایت تقواي اقتصادي است که میراث پیامبران و 

هاي دینی جاي  ریزي، وجدان کاري و مانند آن، که در متن آموزه ، دانش و تخصص، انضباط و برنامهچونعناصري 
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ها خود بخشی از تعهّد و تقواي دینی به  عمل به این آموزه گمان بی. دداراي در رشد اقتصادي  کننده نیدارند، نقش تعی

 .(162 1۰3 صقرضاوي، ص: نك. )جاي خواهد گذاشته تأثیر وضعی خود را ب يا گونه بهرود که  شمار می

 ،زندگی افراد نمود عینی یابد امورایمان و تقوا، تأثیرگذار است که در رفتارها و  هنگامی تردیدي نیست که .9

بسیاري از عمل به  در جوامع اسالمی، امروز. گونه تأثیر مثبتی نخواهد داشت اري، هیچکوگرنه ادعاي ایمان و پرهیز

جوامع مدعی اسالم، هرگز دلیل  ماندگی برخی بنابراین، عقب. هاي اصیل اسالم، به فراموشی سپرده شده است آموزه

 .(27۵ 263 صص ،6 جمكارم شیرازي و دیگران،  ؛99 91 صعسل، ص: نك. )ناکارآمدي تقواي دینی نیست

از جمله سنت  هست،دیگري نیز  يها سنّت پیشگاندرهاي روزي و برکت براي تقوا گشایشدر کنار سنّت الهی  .9

 به تنديرا که امیدي به هدایت آنان نیست،  سرکشان گستاخ، گناهكاران و بر اساس آن که خداوند ،«استدراج»و « امال»

: نك. )گردد تر دردناککیفرشان بخشد تا  می يتر فزونبلكه به آنان مهلت و نعمت  ،کند گرفتار مجازات نمی

 ي نشانه .کیفر است ي مقدمهاران، نعمت، و براي سرکشان، ک، رشد و رفاه مادي براي پرهیزنابراینب (۰6 ـ ۰۰،مؤمنون

 ي دهنده نعمتروند و از  می، بیشتر در گناه و طغیان فرو ها نعمتاستدراج آن است که فرد یا جامعه، در برابر فزونی 

 (.9۰2 ص، 2 جکلینی، : كن). گردند میحقیقی غافل 

 :یخواه و آمرزش استغفار

 :یات و روایات آمده استآ که در. است خواهی و آمرزش از عوامل معنوي رشد اقتصادي، استغفار

و » :(9، هود) «یُؤْتِ کُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ یجَلٍ مُسَمًّأَ یإِلَ حَسَناً اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً نِأَ وَ»

مندي نیكویی تا زمانی معین  شما را با بهره[ تا]از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید  نكهیا

 .«داردارزانی از کرم خود  است نعمتی ي ستهیشا کس کهمند سازد، و به هر بهره

یَجْعَلْ  یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ بَنِینَ وَ مْوَالٍ وَیُمْدِدْکُمْ بِأَ ، وَالسَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً ، یُرْسِلِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراًاِ»

بر شما از آسمان باران پی [ تا]از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است، » (:12 1۵ ،نوح) «نْهَاراًلَكُمْ أَ

 .«قرار دهد و نهرها براي شما پدید آورد ها باغدر پی فرستد، و شما را به اموال و پسران، یاري کند، و برایتان 

جلب  ي هیماآمرزش بسیار خواهید که ( 33 صحرّانی، ) :«نّه یجلب الرّزقإستغفار، فاال اکثروأ» :فرمود( ع) یامام عل

 .رزق و روزي است

 ـ 1۵،نوح) ...سْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْاِ:«الخلق، فقال سبحانه یقد جعل اهلل االستغفار سبباً لدرور الرّزق و رحم» :فرماید نیز می

رحمت بر آفریدگان قرار  ریزشفراوانی روزي و  ي لهیوسرا  خواهی خداوند، آمرزش :(199 ي خطبه، البالغه نهج. )(12

 .«...استغفروا ربّكم»: داده و فرموده است
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و مفهوم استغفار درخواست  ،باشد خداوند می از سوي ،بنده از عذاب ينگهدارغفران و مغفرت الهی به معناي 

ن است که آی این واژه، شناسمهم در معنا ي نكته (6۵3 صراغب اصفهانی، . )الهی، با گفتار و کردار است آمرزش

که  زبانی يآن، درخواست عملی است، از این رو، استغفار ي عمدهنیست، بلكه بخش  خواهی زبانی تنها آمرزشاستغفار، 

اخالقی و  يها یآلودگ یی ازرها اهمان ،، استغفار حقیقیبنابراین( همان. )است زنان دروغ، کردار شود دیده نمیدر عمل 

... آمرزش بخواهید» :(9 ،هود)« إِلَیْهِثُمَّ تُوبُوا ... سْتَغْفِرُوااِ»: سوي خداسته بازگشت ب ي مقدمهرفتاري است که خود، 

تأکید بر  بااستغفار زبانی نیز تأثیر خود را خواهد داشت، چه در روایات،  هنگام،البته در این  «به او باز گردید آنگاه

 ،2 جکلینی، : نك. )به تأثیر استغفار لفظی نیز اشاره شده است( 9۵3، حكمت البالغه نهج: نك)، اهمیّت استغفار عملی

 (.2۰3 ص، 2 ج ، متقی هندي،۰۰9و  ۰۰1 صص

 :است ر فزونی عوامل تولید و رفاه اقتصادي دارد که از آن جملهمثبتی داستغفار، آثار  هاي دینی، آموزه ي هیپابر 

 .یتقویت نیروي انسانافزایش روزي، فزونی ثروت و ، رونق کشاورزي و باغداري، فراوانی نزوالت آسمانی

 :توان تحلیل نمود دو گونه می بهتأثیرگذاري این عامل بر اقتصاد را  گیگونچ

، با از این نظر. رفتاري و اخالقی است يها یآلودگگذشت، حقیقت استغفار، بازگشت از گناهان و ترک  چنانكه .1

که ترک گناهانی همچون  نسانیبد ،با رشد اقتصادي دارد دریافتنینزدیك و  يو همانند آن، پیوند است تقوا مشترک

گذاري، تولید و پیشرفت اقتصادي جامعه فراهم  خیانت، دروغ، غصب و استثمار، محیطی امن و مناسب را براي سرمایه

سودآور  يها تیفعال براياعتبار اجتماعی الزم  به دست آوردنجلب اعتماد مردم و  ي هیماسازد و از نظر فردي نیز  می

است ساز رشد اقتصادي  ، استغفار، از عناصر زمینهاز این رو .که به تجربه نیز ثابت شده است گونه گردد، آن اقتصادي می

 .نهد اثر میغیر مستقیم بر آن  يا به گونه و

استغفار بر رشد و رفاه  ي رازگونهآید که تأثیر غیبی و  ، از ظاهر آیات و روایات چنین برمیاینافزون بر  .2

شدن رودها و  رواناین عنصر، عامل بارش فراوان باران،  ، به طوري کهاز تأثیر ظاهري آن است تر قیعم یاراقتصادي، بس

 .از این امور، به دست انسان نیستیك  شده، و بدیهی است که هیچ دانسته( نیروي انسانی)فرزندان  افزایش

 :یو شكرگزار شكر

إِذْ  وَ»: فرماید قرآن کریم می. است شكرگزاريو در متون دینی، هرگونه فزونی نعمت و استمرار آن، رهین شكر 

که پروردگارتان اعالم کرد که اگر  آنگاهو » :(7 ،ابراهیم) «لَشَدِیدٌلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی  زِیدَنَّكُمْ وَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ ألَتَأَ

 .«شما را افزون خواهم کرد، و اگر ناسپاسی نمایید، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود[ نعمت]سپاسگزاري کنید، قطعاً 
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 :(93 ص، 1 جدیلمی، ) :«و هو شكره، فمن أدّاه زاده اً تعالی علی نعمه حقّهللإنّ » :فرمایند می( ص) یپیامبر گرام

بر نعمتش  خداوند ،به جاي آوردآن را  که هر، پس هاست نعمتشكر آن  شیها نعمتر دخداوند متعال حق همانا 

 .بیفزاید

 (:927، حكمت البالغه نهج: )ه لیفتح علی عبد باب الشكر و یغلق عنه باب الزیادهللما کان ا» :فرماید می( ع) یامام عل

 .«.ببنددرا بر وي [ نعمت]را بر بنده بگشاید و درِ فزونی  در شكر و سپاسکه خداوند  گونه نیست این

. یعنی فراموشی و پوشاندن نعمت« کفر»است و در مقابل، « نعمت و اظهار آنشناخت »شكر در اصل به معناي 

شكر زبانی : دوم ي مرحله اول، شكر قلبی یعنی تصوّر نعمت و توجّه به منعم، ي مرحله :شكر داراي سه مرحله است

( 961ص  فهانی،راغب اص. )شكر عملی یعنی قدردانی و پاسخگویی در برابر نعمت: سوم ي مرحله یعنی ستایش منعم،

نشان  («جاي آوریده را ب[ الهی]شكر ! ودواي خاندان دا» :19 ،سبأ) ،«عْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراًاِ» :سبأ ي سورهتعبیر قرآن در 

. اندکند راستین از این رو، از دیدگاه قرآن، شكرگزاران. عمل است ي مقولهدهد که در کاربرد قرآن، شكر بیشتر از  می

 (.29،؛ ملك79 ،نمل :، نیزهمان: نكبراي نمونه )

روایات،  ي هیپابر و  است در راهی به کار رود که براي آن آفریده شده ها نعمت، حقیقت شكر آن است که نسانیبد

؛ 3۰ ص، 2 جکلینی، : نك. )شكر، دانستن نعمت از خدا، و مصرف نكردن آن در نافرمانی اوست ي مرتبه نیتر کم

 .(۰2 ص ،63 جمجلسی، 

با توجه به  .وجود دارد استوارن شكر، و پیشرفت مادي و اقتصادي، پیوندي میاآید که  به روشنی برمی از متون دینی

از تمام  ه درستیعنی استفاد ،در اقتصاد، شكر عملی نكهیامفهوم حقیقی شكر، فهم این ارتباط چندان دشوار نیست، چه 

، رشد و سعادت مادي و معنوي جامعه و پرهیز از هدر دادن منابع و عوامل تولید براي ها يتوانمندو  ها فرصتامكانات، 

 .مستقیم بر پیشرفت اقتصادي دارد يتأثیر که خود

هاي دینی  بشر، میان شكر و فزونی نعمت، به روشنی از آموزه بیرون از دریافت، وجود ارتباطی غیبی و با این حال

که  (21 ص، 12 جطباطبایی، : نك. )گردد شكر، به ایمان و تقوا بازمی ي گانه سهسو، مراحل  از یك که چرا؛ شود اثبات می

 آنكهپیش از  ،اي روایات تصریح دارند که حتی شكر قلبی نیز بیان گردید، و از سوي دیگر، پاره تر شیپی آن، تأثیر پنهان

؛ محمدباقر ۰73 صمحمد بن حسن طوسی، . )نقش دارد ،عمل گردد در فزونی نعمت به آنو  شود زبان جاري بر

 .(۰9 ص ،63 جمجلسی، 

مثبت و مهمی بر رشد اقتصادي  در عالم تكوین، اثر وضعیِبنابراین، شكر هم از نظر اسباب و علل طبیعی 

 .سازد خداوند را فراهم می ي ژهیوعنایت و کمك  هتأثیر معنوي، زمین در عالم تشریع، باگذارد، و هم  می

 :قانفا
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 ،مستحب يها انفاق واجب همچون خمس و زکات، و يها انفاقاعم از ، خود هانفاق در راه خدا، به مفهوم گسترد

هاي دینی آن را از عناصر  گردد، در حالی که آموزه ماندگی اقتصادي او می موجب کاهش دارایی انسان و عقب ،به ظاهر

، سبأ) «هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ فَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَنْمَا أَ وَ»: است رشد اقتصادي و عامل افزایش روزي به شمار آورده

 .«دهندگان است دهد، و او بهترین روزي و هرچه را انفاق کردید، عوضش را او می» :(93

به  تمامیبه [ پاداش آن]و هر مالی که انفاق کنید، » (:272 ،بقره) «نْتُمْ ال تُظْلَمُونَفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَمَا تُنْ وَ»

 .«شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت

 (:1۵و  9 ص، ص9 ج ،کلینی: نیز نك ؛192حكمت  ،البالغه نهج) «هاستنزلوا الرزق بالصّدق» :فرمایند می( ع) یامام عل

: نیز نك ؛299، حكمت البالغه نهج) :«للرّزق تسبیباً هالزکا... هللفرض ا»: فرمایند نیز می .دیآورروزي را با دادن صدقه فرود 

 .نمود تا موجب رسیدن روزي شودخداوند زکات را واجب  :(2۰۵حكمت ، همان

در  .آورد را به ارمغان میکننده  انفاق رشد اقتصاديِ است کهزدایی  فقرو ، انفاق از عناصر ارزشی بنا بر آنچه گذشت

 :کرد یبررستوان  تحلیل این مطلب، نكاتی را می

. دارند نیكساتی مشترک و سرنوش ،و نابودي ماندگاريشقاوت،  ،در سعادت ند کهافراد جامعه اعضاي یك پیكر .1

مشكالت اقتصادي و  گرفتار ،باشد تقسیم شده و تهیدست اي که به دو قطب اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر جامعه

موجب بروز  طبیعی است که این امر،. باشد می اي محدود عده تجمع ثروت در دستناشی از  است که ی روحییفشارها

 روانی و اجتماعیِ آرامشسلب  ،دشمنی و در نتیجه ،ورزي ، کینهدزديهمچون  يشمار بی مفاسد اجتماعی و اخالقیِ

که نهادینه شدن فرهنگ انفاق در جامعه و رسیدگی به حال محرومان، نقش از این رو، شكی نیست  .گردد جامعه می

و پیوندهاي  دهد یرا کاهش م طبقاتی هاي فاصله که يا گونه به ،جامعه خواهد داشتمؤثري در بهبود وضعیت اقتصادي 

. کند جلوگیري میناشی از فقر  بسیاري مفاسد اخالقی و اجتماعیِ از و ؛بخشد را تقویت میاجتماعی و روح همبستگی 

 .(929و  932 ص، ص2 جطباطبایی، : نك)

به رفع نیازهاي  ،علیرغم مبانی فلسفی خود و ناچار بهداري  اي است که حتی نظام سرمایه به اندازه انفاقاهمیت 

 ـ 31 صنمازي، ص: نك. )داري باقی بماند تا اصل سرمایه پرداخته استمحرومان در قالب تأمین اجتماعی و مانند آن، 

32). 

فكري و جسمی بسیاري از افراد  يها يتوانمندر راه شكوفایی استعدادها و دمانع بزرگی  ،فقر و محرومیت .2

و  از میان برداردتواند این مانع را  زیادي می اندازهنهادینه شدن و گسترش فرهنگ انفاق در جامعه، تا  گمان بی. است

 نارساییدر مقابل، . افراد را فراهم سازد که خود گام بلندي در پیشرفت اقتصادي جامعه است يها يتوانمندفرصت بروز 

شود که مبارزه با آن و تأمین امنیت جامعه،  اقتصادي می فرهنگ انفاق و گسترش فقر، موجب افزایش مفاسد اجتماعی و

قرآن کریم،  چنانكهزند،  میبسیاري بر اقتصاد ملّی  يها انیزکند و  می بارهاي مادي و معنوي سنگینی بر جامعه  هزینه
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و در راه » (:13۰ ،بقره) «هیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَال تُلْقُوا بِأَ  وَهللِفِقُوا فِی سَبِیلِ انْأَ وَ» :داند ترک انفاق را عامل تباهی جامعه می

 .«خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هالکت میفكنید

نیز میان این  يزیراز انگکه انفاق بر رشد اقتصادي دارد، ارتباط پنهان و  دریافتنی و قابل فهمیافزون بر تأثیرات  .9

  .«بالصدقهاستنزلوا الرزق » (:ع)ی عل ین حضرتسخن پیش ژهیبه و. کند اشاره میآن  به هاي وحیانی که آموزه هستدو 

 :رعوامل دیگ

عوامل رشد اقتصادي و رفع  توان جست که می نیز در متون دینی را دیگريافزون بر آنچه گفته شد، عناصر ارزشی 

 رحم به روشنی ي صلهروي و  میانه صبر، اي از این عناصر، همچون حسن خلق، تأثیر پاره. فقر معرفی شده است

 ي رابطهدر حالی که  (1۰7 ص، 2 ج ؛۰9 ص، 9 ج؛ 29 ص ،3 جکلینی، : به ترتیب نك. )و ملموس است دریافتنی

 ص، 2 جکلینی، : به ترتیب نك)، نماز و به ویژه نماز شب دعا، قرائت قرآن، سالم، ي زهیانگ ایمان، عناصري دیگر مانند

 .(12۵ ص، 2 جطوسی،  ؛93 ص، 9 جعبدالرزاق،  ؛61۵ ص، 2 ج؛ 963 ص، 2 ج؛ 1۵۰

 .هاي مشابه آن اشاره شد به نمونه تر شیپکه  اي پنهانی و معنوي است با رشد اقتصادي، بیشتر رابطه 

 :جنتای

. نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادي ایفا کند تواند یمدینی به عنوان جزئی از عناصر فرهنگی،  يها آموزه. 1

مورد دوم نیز . ابزار قانونی و ابزار فكري و فرهنگی: رندیگ یمابزارهاي رشد تولید در قرآن و روایات در دو دسته جاي 

 .معنوي در رشد اقتصادي يها ارزشنقش و جایگاه کار و تالش، و نقش : خود شامل دو بحث است

در مورد ابزار قانونی زمینه ساز رشد اقتصادي، در اسالم، مقررات هماهنگ و متعددي وضع شده است که در . 2

 .به اختصار ذکر و بررسی شد ها آن این نوشتار، هفده مورد از

در عرصه ابزار فكري و فرهنگی، آیات و روایات فراوانی جایگاه فرازمند کار اقتصادي و نقش آن را در رشد و . 9

 .اند بر نمودهپیشرفت 

مثبت بر روح و روان آدمی و نقش آن در تكامل فرد و جامعه، اثرات  راتیتأثاخالقی و دینی در کنار  يها ارزش. 9

در متن نوشتار  ها آناز  يا پارهو نیز تحلیل  راتیتأثاین  يها گونه. مستقیم و غیر مستقیمی نیز بر رشد اقتصادي دارند

 .آمده است

 

 :عمناب

 .مقرآن کری*
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 .تا ، بیهاالسالمی ه، مكتبتهران، هالصحاب هفی معرف هاسد الغاب :ابن اثیر، علی بن محمد

 .ات مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی :ابن حنبل، احمد

 .ق 192۵التاریخ،  ه، بیروت، مؤسسچاپ اولابن عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، 

 .ش 1979 ،(اسماعیلیان)المكاسب، چاپ دوم، قم، دهاقانی  :انصاري، مرتضی

 .ق 19۵1صحیح، بیروت، دارالفكر، ال :عفی، محمد بن اسماعیلبخاري جُ

 .م 1363الداوري،  ی، قم، مكتبچاپ سومتوحید المفضّل،  :جعفی، مفضّل بن عمر

، تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازي، هإلی تحصیل مسائل الشریع عهیالش وسائل :حرّ عاملی، محمد بن حسن

 .ق 19۵9، هاالسالمی ههران، مكتبچاپ ششم، ت

اي، تهران، کتابفروشی اسالمیّه،  کمره ي ترجمه ،(ص)ل تحف العقول عن آل الرسو :هحسن بن علی بن شعبحرّانی، 

 .ق 1933

انتشارات دفتر )بوستان کتاب قم  ي مؤسسهفقر و توسعه در منابع دینی، چاپ اول، قم،  :حسینی، سید هادي

 .ش 1931 ،(تبلیغات اسالمی

 .ش 1963، هاالسالمی ههران، مكتب نشر الثقافت، چاپ اول، هالحیا :دیگرانحكیمی، محمدرضا و 

 .ق 1911النشر االسالمی،  هالسرائر، چاپ دوم، قم، مؤسس :حلی، ابن ادریس

 .ق 1912لی الصواب، چاپ اول، انتشارات شریف رضی، اارشاد القلوب  :دیلمی، حسن بن محمد

، دمشق، دارالقلم چاپ اولصفوان عدنان داوودي، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق  :راغب اصفهانی، حسین بن محمد

 .ق 1916، هو بیروت، الدار الشامی

آموزشی و پژوهشی امام  ي مؤسسهمعجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن، چاپ اول، قم،  :ی، سیدمحمدکاظمیرجا

 .ش 1932خمینی، 

 .ق 1919، هبیروت، دار المعرف، چاپ اولتفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار،  :رشید رضا، محمد

 .ش 193۵، قم، دارالحدیث، چاپ اول، هفی الكتاب و السنّ هاالقتصادی هالتنمی :شهري، محمد ري

زبیدي، محمد بن محمد، شرح القاموس المسمی تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مصطفی حجازي، 

 .ق 19۵3دارالهدایه، 

 .ش 197۰سیاسی جهان سوم، چاپ دوم، تهران، نشر قومس،  ياقتصادل یدرآمدي بر شناخت مسا :ساعی، احمد
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، سال 139ـ  139 ي شمارهـ اقتصادي،  اطالعات سیاسی ،«امپریالیسم ي مرحلهواپسین : جهانی کردن»احمد،  ،سیف

 .ش 1932هجدهم، مهر و آبان 

 .ق 19۵1، بیروت، دارالفكر، چاپ اولالجامع الصغیر،  :الدین عبدالرحمن سیوطی، جالل

خدمات فرهنگی  ي مؤسسهراهنماي رشد شتابان، چاپ اول، تهران،  ي توسعه ي چرخه :شریف النسبی، مرتضی

 .ش 197۰رسا، 

 .ق 191۵، بیروت، دارالعلوم، چاپ دومالفقه،  :محمد دیس، حسینی شیرازي

 .ق 19۵3اقتصادنا، چاپ دوم، المجمع العلمی للشهید الصدر،  :صدر، محمدباقر

 .ق 1919مدرسین حوزه علمیه قم،  ي جامعهمن الیحضره الفقیه، چاپ سوم، قم،  :محمد بن علی بن بابویهصدوق، 

 .ق 1912النشر االسالمی،  ه، قم، مؤسسچاپ اولریاض المسائل،  :طباطبایی، سیدعلی

 .ق 1917االعلمی للمطبوعات،  ه، بیروت، مؤسسچاپ اولالمیزان فی تفسیر القرآن،  :طباطبایی، سیدمحمدحسین

 .ق 19۵6، هفی تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت، دارالمعرف انیالب مجمعطبرسی، فضل بن حسن، 

التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی، چاپ اول، بیروت، دار احیاء  :طوسی، محمد بن حسن

 .تا التراث العربی، بی

 .تا ، بیروت، داراالندلس، بیییالنها :طوسی، محمد بن حسن

 .93ص ، 9ج الرحمن اعظمی،  المصنّف، تحقیق حبیب: عبدالرزاق، ابوبكر

 .ش 1973نشر،  عباس عرب، چاپ اول، مشهد، به ي ترجمهتوسعه در اسالم،  :العسل، ابراهیم

 .ق 191۰چاپ اول، قم،  ،(ع)ت عالمه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، موسسه آل البی

 .ق 1917، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دومالتفسیر الكبیر،  :فخر رازي، محمد بن عمر

 .ق 1917، هالرسال ه، بیروت، مؤسسچاپ اولدور القیم و االخالق فی االقتصاد االسالمی،  :قرضاوي، یوسف

 .ق 1936، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجمفی ظالل القرآن،  :قطب، سیّد

 .ش 196۰، ههران، دار الكتب االسالمیت، چاپ چهارمالكافی، : کلینی، محمد بن یعقوب

 .ش 1931جهانی شدن، فرهنگ، هویت، چاپ اول، تهران، نشر نی،  :محمدي، احمد گل
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السقا، بیروت،  هکنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، تحقیق بكري حیانی و صفو :الدین علی متقی هندي، عالء

 .ق 19۵3، یالرسال هؤسسم

 .ق 19۵9الوفاء،  ه، بیروت، مؤسسچاپ سوماالطهار،  هلدرر اخبار االئم بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر، 

 .ش 1963مجموعه آثار، چاپ اول، تهران، صدرا، : مطهري، مرتضی

 .ش 1979، هتفسیر نمونه، چاپ یازدهم، تهران، دار الكتب االسالمی :مكارم شیرازي، ناصر، و دیگران

دار الكتب تهران، ، چاپ سومع االسالم، تحقیق عباس قوچانی، ئجواهر الكالم فی شرح شرا :نجفی، محمدحسن

 .ش 1967، هاالسالمی

 .ش 1979هاي اقتصادي، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  نظام :نمازي، حسین

 .ق 19۵3البیت الحیاء التراث، آل  ه، قم، مؤسسچاپ اولمستدرک الوسائل،  :نوري، حسین
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 .دبررسی فقهی تطفیف در معامالت و آثار آن بر اقتصا

  1د فرعلی اکبر ایزدي

 2ر حسین کاویاو 

 :چكیده

فروشی است که در دین مقدس اسالم به شدت  کند، کم هایی که کسب و کار حالل را تهدید می یكی از آسیب

در  .اي بدین نام نازل کرده و عامالن آن را نكوهیده است خداوند در قرآن کریم، سوره نكوهش شده است، تا آنجا که

آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداري 

ي بسیار اند، این مفهوم دامنهوزن دانستهفروشی را محدود به امور قابل کیل و نظر مشهور که کمبر خالف . کمتر بردارند

کاري نیز کم. شودي خدمات یا تولید و فروش کاال، اعم از کمیت و کیفیت میگسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائه

. کنندآیات قرآنی توحید و برقراري قسط و عدل را دو هدف عمده براي انبیاء ترسیم می. فروشی استیكی از مصادیق کم

فروشی که در آیات و روایات آمده است تحلیل آثار کم. فروشی قابل تحقق نیستعدالت اجتماعی بدون اجتناب از کم

آنیم ر در این پژوهش ب .شودفروشی موجب دوري از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میدهد که کمنشان می

 .فروشی در معامالت بپردازیم هاي فقهی کمتا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبه

 . کم فروشی، کیل، تطفیف، معامالت، فقه :هاکلید واژه

 .ناستاد گروه حقوق خصوصی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرا .1

 .ندانشجوي دکتراي حقوق خصوصی و عضو باشگاه پژوهشگران جوا .2

 

 :مسئلهطرح 

معامله، به رعایت آن سفارش شده، مربوط به کیل و وزن اجناس مورد یكی از آدابی که کاسب و تاجر در هنگام 

هر چند این بحثی است . کندي الزم را براي جلوگیري از کم فروشی فراهم میآگاهی از کیل و وزن زمینه. معامله است

ر باید آن را رعایت توان ثابت کرد که این بحث جزء واجباتی است که یك کاسب و تاجدر آداب بیع، ولی به بیان ما، می

ترین داد و ستدها معامالتی گیرد و از روشني کاال شكل میچرا که اجتماع نوع بشر بر اساس داد و ستد و مبادله. کند

ها تدبیر و اداره باشد و افراد جامعه، زندگی خود را بر اساس این اندازه گیرياست که در آن کاال داراي وزن و حجم می

دهند از راه نقص پیمانه و ترازو به او خیانتی شود، که خودش متوجه اگر در معامالتی که انجام می بنابراین. کنندمی
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-شود که میزانخورد و اگر این کار در جامعه شایع شود، باعث مینشود، رفته رفته تدبیر او در مورد معیشتش به هم می

گردد و باعث ضررهاي جبران ناپذیري در معه مختل میهاي اجتماعی به هم بریزند و نظام اقتصادي آن جاها و مقیاس

قرآن کریم از طرفی  .جامعه خواهد شد و لذا خداوند در آیات زیادي به خاطر اهمیت این موضوع، بدان پرداخته است

 و مردم را به اداي حق پیمانه و سنجش از روي( 2۰: حدید)داند یكی از اهداف مهم انبیاء را برقراري قسط و عدل می

کند و رعایت عدالت در سنجش و وزن را هم ردیف عدالت در نظام آفرینش قلمداد می( 1۰2: انعام)خواند  عدالت فرا می

و به این ترتیب رعایت عدل در سنجش را جزئی از اصل عدالت و نظم کلی حاکم بر سراسر عالم هستی به ( 37: رحمن)

پردازد و آن را فروشی میاصاً به یكی از مصادیق ظلم یعنی کماز طرف دیگر در مواضع مختلف اختص؛ و آوردحساب می

  .(2۵1: مطففین)دهد فروشان را مورد تهدید و توبیخ قرار میسخت نكوهش کرده و کم

 . گیري فقهی استفروشی با جهتهدف از پژوهش حاضر تحلیل مبانی و آثار کم

  :یمفهوم شناس

البته اسامی دیگري . کنند و جمع آن اکیال استاز قبیل غالت را پیمانه می اي است که با آن چیزهاییکیل وسیله: کیل

یعنی وسایلی که با آن کیل و . «مكیله»و « مكیال» ،«مكیل»نیز براي آن آمده که جملگی داللت بر کیل و پیمانه دارند، مانند 

مكیال، مكیال اهل مدینه است و میزان، میزان »: کند که حضرت فرمودنقل می( ص)ابن منظور روایتی از پیامبر . پیمانه کنند

و مكیال یعنی صاعی که « کنند نه جاهاي دیگرمردم بر اساس کیل و وزن این دو شهر عمل می»و ابوعبیده گفته « اهل مكه

اذا  و»: فرمایدخداوند در قرآن می. گرفتند و آن بر اساس مكیال اهل مدینه بودبر اساس آن زکات واجب و کفارات را می

بر معنایی ا پس خداوند کیل و وزن را بن. «کنندکیل و وزن می ها آنوقتی که براي »یعنی ( 9: مطففین)« کالوهم أو وزنوهم

این ماده در میان »در مفردات راغب آمده (. 11/6۵9: 19۵۰ابن منظور، )در قرآن به کار برده که در میان اعراب شایع بود 

« اکتلت علیه»لته الطعام یعنی یك پیمانه طعام به او دادم و ک« تگفد داشته و وقتی عرب میمردم به معناي لغوي خود کاربر

گویند و « وزن الشی»ي شی، در لغت عرب، به مقدار و اندازه(. 999: 19۵9راغب اصفهانی، )یعنی یك پیمانه از او گرفتم 

کردند میزان اي که با آن اشیاء را وزن میوسیلهپس به (. 7/936: 19۵3فراهیدي، )یعنی شی را وزن کردم « وزنت الشی»

شده و جمع آن « یاء»آن به خاطر ما قبل مكسور، تبدیل به « واو»شده که به قول جوهري اصل آن موازن است که گفته می

و »: فرمود و یا در جاي دیگر( 97: انبیاء)« و نضع الموازین بالقسط»: کندموازین است که خداوند هم از آن در قرآن یاد می

-هایی است که با آن در روز قیامت، اعمال بشر سنجیده میکه در هر دو مورد منظور مالک( 3: اعراف)« الوزن یومئذ الحق

 (.996: 19۵۰ابن منظور، )شوند 

ابن . شوددزدد، مطفف گفته میدهد و از آن میبه کسی که کیل یا وزن را به صورت تمام و کامل انجام نمی: مطفف

شود و که به ساحل دریا و طرف خشكی گفته می« طفوف»فّ است و جمع آن از ط« زاصل این کلمه ا»: گویدر میمنظو

یعنی « طفّ المكیال»گویند و گفته شده « طفّان»به چنین شخصی . یعنی بیشتر گرفتن ولی موقع دادن، کم دهد« تطفیف»
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ر حدیثی نیز آمده شما بنی آدم همه طف الصاع هستید یعنی و د« وقتی که کیل نزدیك به پر شدن است ولی هنوز پر نشده»

 .(6/132: تازبیدي، بی: ؛ همچنین بنگرید به3/221: 19۵۰ابن منظور، )کنید پیمانه را پر نمی

 :یعدم مشروعیت کم فروش

: 1936قراملكی، فرامرز : نك)توحید و برقراري قسط : هاي قرآنی و روایی دو هدف عمده دارندانبیاء بر حسب آموزه

-کم بار انیزآیات و روایات مرتبط با قسط در مواردي به صورت صریح و در مواردي به صورت تلویحی بر آثار . (2۵

فروشی ابتدا برخی از آیات در مذمت کم. دهندفروشی پرهیز میکنند و مردم را در روابط اقتصادي از کمفروشی اشاره می

 :بررسی عدم مشروعیت کم فروشی در روایات خواهیم پرداختکنیم و سپس به را تحلیل می

 :تآیا

است که از ( واي بر کم فروشان( )1: مطففین)« ویلٌ للمطففین»ترین آیات در خصوص کم فروشی نهیب معروف -1

کالوهم او  الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا»: فرمایددر ادامه خداوند می. زبان انگیزشی قوي برخوردار است

آنان که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند . (2-۰: مطففین)« وزنوهم یخسرون اال یظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم

 .دارند که برانگیخته خواهند شد در روزي عظیممگر آنان گمان نمی. و چون براي آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند

یعنی انواع عذاب و عقاب و شدت و  ها يبدجهنم به انواع عذاب یا کلمه ایست جامع جمیع  چاهی است در« ویل»

از ( ص)چون رسول مكرم . اهل مدینه در کیل و وزن خیانتی عظیم داشتند. محنت براي کاهندگان در وزن و کیل است

. (19/39: 1969؛ عبدالعظیمی، 6/239: 1979کاشانی، )مكه هجرت و متوجه مدینه شدند، در اثناي راه این سوره نازل شد 

نمایند و تطفیف به معناي کاالي فروخته شده را ناقص آیه مبنی بر توبیخ گروهی است که در داد و ستد کم فروشی می

از جمله اموري که انتظام زندگی و معیشت عموم بر آن استوار است وفا در داد و ستد است، باید . تحویل خریدار دهد

در عوض و معوض رعایت شود و به طور کلی در معامالت و داد و ستدها و قراردادها تعادل منظور گردد  تعادل و توازن

بدیهی است در . و به هر چه دو طرف معامله بدان اقدام نموده انجام یابد و ضرر و زیان و غرر متوجه طرف معامله نشود

شده و دیگر خریدار  تر گرانقرار بوده براي خریدار  یكی از قیمتی که. کم فروشی دو خیانت به خریدار روا شده است

مقدار جنسی و کاال که مورد نیاز او بوده کسر خواهد آورد و به طور نیرنگ فروشنده از کاال که باید بپردازد و به خریدار 

كدیگر سلب تحویل دهد قدري از آن ربوده است، چنانچه این خوي ناپسند در میان مردم توسعه یابد اعتماد مردم به ی

: 193۵حسینی همدانی، )شده، در نظام خرید و فروش و داد و ستد و قراردادها خلل جبران ناپذیري رخ خواهد داد 

-ي کوتاه این سوره روش سرمایه داران مقتدر عرب آن زمان دیده میي چند آیهاز البالي آهنگ سخت لرزاننده(. 13/9۵

خریدند و هم به اجناسشان را می ها آندادند و به دلخواه تن می ها آن شود که مردم دست تنگ بیچاره به زور و جبر

نه ر رساند و گچیرگی و فرماندهی را می« اکتالوا علی الناس»ي زیرا جمله. فروختندکاالي خود به ایشان می ها آني خواسته

از این روي اعراب ستمگر که در . کردندپیمانه میتا بفهماند مردم به اختیار براي ایشان « اکتالوا من الناس»بایستی بگویند 
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نهادند دریافتند که اسالم دین عدالت و مساوات و یگانگی است و به ي آداب زندگی سنگ کم به ترازوي مردم میهمه

 (. 3/۰11: 1969عاملی، )پذیرد هیچ روي سهل انگاري و چشم پوشی و تبعیض نمی

براي گناهانی ذکر شده که « ویل»دهد این است که در قرآن کریم را نشان میفروشی ي دیگري که اثر مخرّب کمنكته

. ها هستند مانند شرک، کفر، ظلم، در آیات ویلٌ للمشرکین، ویلٌ للكافرین، فویلٌ للذین ظلموادیگر گناهان و آلودگی منشأ

دهد که این نشان می. ذکر کرده استفروشی را مانند شرک و کفر و ظلم در ردیف اساس گناهان کم« ویلٌ للمطففین»آیه 

: 199۰طالقانی، : نك)آثار و تبعات گسترده دارد که بیان آن جز فریاد ویل نیست ( افساد)فروشی و زیان رساندن به مردم کم

229).  

پس هر کس تمام و . نماز ترازو و آلت کیلی است: از ابن مسعود مروي است که گفت« ...و اذا کالوهم»در مورد آیه 

ي مطففین اید که خدا دربارهدهد و هر کس کسر بگذارد شنیدهعیار تحویل دهد خدا هم ثواب او را تمام و عیار تحویل می

شود که عبادتی همچون نماز که رأس واجبات و از این روایت برداشت می( 1/2۵7: 19۵9شیخ صدوق، )چه فرموده است 

در . کنداین امر اهمیت توجه به کم فروشی نكردن را صد چندان می. انداست با یكی از آداب بیع در یك سطح قرار گرفته

ي اولی مذموم و حرام نیست که چیزي انسان خریداري کند و جمله»: تفسیر اطیب البیان در مورد این آیه چنین آمده

گذارد که فعلی حرام است و دهد و خسران میفروشد کم میي ثانیه است که چون میمستوفی بگیرد و حرمت در جمله

حرام  ها آني اموالش شد، تصرف در جمیع و غصب است و بدتر از این اینكه اگر ثمن آن مخلوط به بقیه الناس حقهم 

اگر مقدار و صاحبش معلوم است باید رد کند به صاحبش : است تا پاک نكند و پاکی مال مختلط به حرام چهار قسم است

ته باشد و اگر ندارد از جانب صاحبش ردّ مظالم کند، و همچنین اگر مقدار معلوم و صاحبش اگر دسترسی به صاحبش داش

کند، و اگر مقدار و  مصالحهمجهول است باید ردّ مظالم دهد، و اگر مقدار مجهول و صاحبش معلوم باید با صاحبش 

گیرد مال مختلط به حرام علق میصاحبش هر دو مجهول باید خمس مالش را بدهد که یكی از چیزهایی که خمس به او ت

  .(19/99: 1966طیب، )« است

در آن به همان معناي « ظن»ي استفهام در این آیه انكاري و براي برانگیختن تعجب شنونده است و کلمه« ...اال یظن »

اشاره به دور اشاره به مطففین است و اگر براي اشاره به آنان این کلمه را که مخصوص « اولئك»ي معروف است و کلمه

روز قیامت است که « یوم عظیم»است برگزید، براي این است که بفهماند کم فروشان از رحمت خدا به دورند و منظور از 

قیامت، با اینكه اعتقاد به  ي مسئلهشوند و خداوند در این آیه اکتفا کرد به ظن و گمان به در آن به عملشان کیفر داده می

معاد باید علمی و یقینی باشد، براي اشاره به این حقیقت است که در اجتناب از کم فروشی احتمال خطر و ضرر آخرتی 

هم کافی است، اگر کسی یقین به قیامت نداشته باشد و تنها احتمال آن را بدهد همین احتمال که ممكن است قیامت راست 

اند مؤاخذه کند، کافی است که او را از کم فروشی باز دارد در آن روز عظیم مردم را بدان چه کرده باشد و خداي تعالی

    .(2۵/93۵: 1969طباطبایی، )
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 : ي بحث اینكه این آیات سوره مطففین بیانگر سه حكم استخالصه

 .کم فروش و ضایع کنندگان حق مردم، در آتش جهنم خواهند بود: حكم نخست

 .شود که واجب الرعایه استر خرید و فروش، حقی بر طرفین معامله ایجاد مید: حكم دوم

 .  مغبون کردن طرف در معامله، فعلی حرام است: حكم سوم

قال یا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من اله غیره و ال تنقصوا المكیال و المیزان انّی اریكم بخیر و انّی اخاف علیكم عذاب » -2

در کیل و وزن کم فروشی . اي قوم من خداي یكتا را بپرستید و براي شما جز او خدایی نیست .(39: هود)« یوم محیط

 . بینم ولی از عذاب روزي فراگیر بر شما بیمناکممن خیر شما را در آن می. مكنید

شود و این میي آن، کیل و یا وزن اسم آلتند و به معناي آن آلتی هستند که کاالها به وسیله« میزان»و « مكیال»کلمات 

دو آلت نباید به نقص توصیف شوند و نباید گفت ترازوي ناقص، بلكه آنچه به صفاتی از قبیل نقص و زیادت و مساوات 

ي شریفه نسبت نقص به خود شود کاالي کیل شده و وزن شده است نه آلت کیل و وزن، پس اگر در این آیهتوصیف می

ي گناهان قوم، خصوص کم فروشی و نقص در مكیال و میزان را نام از میان همهآلت داده از باب مجاز عقلی است و اینكه 

اند به حدي که فساد آن کردهبرده، داللت دارد بر اینكه این گناه در بین آنان شیوع بیشتري داشته و در آن افراط می

دعوتی آنان را به ترک این گناه چشمگیر و آثار سوء آن روشن شده بوده و الزم بوده که داعی به سوي حق، قبل از هر 

 . گذارداند انگشت روي این یك گناه میي گناهانی که داشتهدعوت کند و از میان همه

بینم که خداي متعال به شما مال بسیار و رزقی وسیع کنم و مییعنی من شما را در خیر مشاهده می« انی اریكم بخیر»

صوالت زراعی شما را بسیار کرده و با این همه نعمت که خدا به شما ارزانی هاي به موقع، محو بازاري رواج داده، باران

داشته چه حاجتی به کم فروشی و نقص در مكیال و میزان دارید؟ و چرا باید از این راه در پی اختالس مال مردم باشید و 

طغیان برآیید؟ بنا بر این جمله،  به مال اندک مردم طمع ببندید و در صدد به دست آوردن آن از راه نامشروع و به ظلم و

ي ممكن هم است که کلمه. را تعلیل کند« و ال تنقصوا المكیال و المیزان»ي در این صدد است که جمله« انی اریكم بخیر»

منظور این است که شما مردم مشمول عنایت الهی هستید و خداي تعالی اراده کرده که : را عمومیت داده، بگوییم« خیر»

ها را به شما داده پس دیگر هیچ خود را به شما ارزانی بدارد، عقل و رشد کافی و رزق وسیع بدهد و این نعمت هاينعمت

مجوزي ندارید که خدایانی دروغین را به جاي خداي تعالی بپرستید و غیر او را شریك بگیرید و با کم فروشی در زمین 

ي خواهد بود و هم تعلیل جمله« ...و ال تنقصوا»ي هم تعلیل جملهي مورد بحث فساد بكنید، و بنا بر این احتمال، جمله

مربوط به هر دو « و انی اخاف علیكم عذاب یوم محیط»که تهدید ن همچنا. «... یا قوم اعبدوا اهلل»: فرمودقبل از آن که می

دارید که باید شما را از این شد که شما در این میان دو رادع و جلوگیر « ...م انی اریك»پس حاصل جمله . جمله است

یكی اینكه شما در خیر هستید یعنی غرق در نعمات خدایید و احتیاجی به کم فروشی و خوردن . معصیت خدا رادع شوند

دیگر اینكه در وراء و پشت مخالفت امر خدا، روزي است محیط و همه جا گیر که باید از عذاب . مال مردم به باطل ندارید
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نگرم یعنی جز این باشد که من به نظر خیر به شما می« انی اریكم بخیر»ي ید نیست که مراد از جملهخیلی بع؛ و آن بترسید

تواند باشد و این دوست شما و که هیچ دوست مشفق نظرش جز خیر نمین خیرخواهی و شفقت هیچ نظري ندارم همچنا

و انی اخاف علیكم عذاب یوم »ي احتمال جملهخواهد و بنا بر این خیر خواهتان غیر از سعادت شما چیز دیگري نمی

 (.1۵/۰9۵: 1969طباطبایی، )ي مورد بحث ي عطفی است تفسیري براي جملهبه منزله« محیط

ترین رکن ي پیامبران نخست قومش را به اساسیي همهبه شیوه( ع)در این آیه شعیب : صاحب تفسیر نمونه گوید

چرا که بدون دعوت به توحید هر گونه اصالح اجتماعی و اخالقی معنی ( اعبدوا اهلل)مذهب یعنی توحید دعوت کرد 

گیرد و در آن زمان در میان آنگاه به یكی از مفاسد اقتصادي که از روح شرک و بت پرستی سرچشمه می. نخواهد داشت

ور بالفاصله اشاره به دو علت این پیامبر بزرگ پس از این دست. (و ال تنقصوا المكیال و المیزان)قومش رایج بود اشاره کرده 

شود که ابواب خیر به روي شما گشوده شود، پیشرفت امر قبول این اندرز سبب می: گویدنخست می: کندبراي آن می

-ها، آرامش جامعه، خالصه من خیر خواه شما هستم و مطمئنم که این اندرز نیز سرچشمهتجارت، پایین آمدن سطح قیمت

گوید من شما را این احتمال وجود دارد که شعیب می« انی اریكم بخیر». ي شما خواهد بودهي خیر و برکت براي جامع

بنابراین دلیلی ندارد که تن به پستی در دهید و حقوق مردم را ضایع کنید و به . بینمداراي نعمت فراوان و خیر کثیري می

ار بر شرک و کفران نعمت و کم فروشی، عذاب روز ترسم که اصردیگر اینكه من از آن می. جاي شكر نعمت کفران نمایید

محیط در اینجا صفت براي یوم است، یعنی یك « و انی اخاف علیكم عذاب یوم محیط». ي شما را فرو گیردفراگیر، همه

 تواند اشاره به عذاب آخرت وروز فراگیر و البته فراگیر بودن روز به معنی فراگیر بودن مجازات آن روز است و این می

بنابراین هم شما نیاز به این گونه کارها ندارید و هم عذاب خدا در کمین شماست، . هاي فراگیر دنیا باشدهمچنین مجازات

 (.3/133: 1966مكارم شیرازي، )پس باید هر چه زودتر وضع خویش را اصالح کنید 

« س اشیاءهم و ال تعثوا فی االرض مفسدینو یا قوم اوفوا المكیال و المیزان و ال تبخسوا بالقسط و ال تبخسوا النا» -9

 .و اي قوم من در سنجش وزن و کیل عدالت کنید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر بر مدارید( 3۰: هود)

است و ایفاء به معناي آن است که حق کسی را به طور تمام و کمال بپردازي، « ایفاء»امر حاضر از باب « أوفوا»ي کلمه

که به معناي نقص است، در این آیه خداوند بار دیگر سخن از مكیال و میزان را تكرار کرد و این از باب « بخس»خالف بر 

فهماند که سفارش به ایفاي کیل و وزن آن رساند و میتفصیل بعد از اجمال است که شدت اهتمام گوینده به آن کالم را می

چون حضرت شعیب در بار اول با نهی از نقص کیل و وزن، آنان را به . نیستقدر مهم است که اجتماع شما از آن بی نیاز 

سوي صالح دعوت کرد و در نوبت دوم به ایفاء کیل و وزن امر کرد و از بخس مردم و ناتمام دادن حق آنان نهی شود و 

و اگر در اول از آن نهی  این خود اشاره است به اینكه صرف اجتناب از نقص مكیال و میزان در دادن حق مردم کافی نیست

اي اجمالی باشد براي شناختن وظیفه به طور تفصیل، بلكه واجب است ترازو دار در کرد در حقیقت براي این بود که مقدمه

ترازوي خود ایفاء کند، یعنی حق آن دو را بدهد و در حقیقت خود ترازو دار طوري باشد که اشیاي مردم را در معامله کم 
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 .ها و اشیاي مردم را به طور کامل به آنان داده استند که امانتنكند و خود بدا

معناي نزدیك به هم دارند نظیر « عثی»با ماده « عیث»ماده : راغب در مفردات گوید« و ال تعثوا فی االرض مفسدین»

شود مشاهده میشود که با حس بیشتر در فسادهایی استعمال می« عیث»چیزي که هست ماده  ،«جبذ»با ماده « جذب»ماده 

و « عثیاً –یعثی  –عثی »: شودکند و نه حس و گفته میرود که عقل آن را درک میدر فسادهایی به کار می« عثی»ولی ماده 

ي بنابراین کلمه؛ و «عثا یعثوا عثوا»شود و نیز گفته می« وال تعثوا فی االرض مفسدین»ي ي شریفهبر این قیاس است آیه

کند و مثل این و این حال تأکید را افاده می« انتم»است یعنی ضمیر « تعثوا»ي ضمیري که در کلمه حال است از« مفسدین»

نهی جدیدي است از « و ال تعثوا فی االرض مفسدین»ي این جمله یعنی جمله؛ و «ال تفسدوا افسادا»: است که گفته باشیم

فساد در ارض یعنی از کشتن و زخمی کردن مردم و یا هر ظلم مالی و آبرویی و ناموسی و لیكن بعید نیست که از سیاق 

بود از تأکیدي خواهد  یینهاستفاده شود که این جمله عطف تفسیر باشد براي نهی سابق نه نهی جدید و بنا بر این احتمال 

توضیح اینكه اجتماع مدنی که بین افراد . کم فروشی و خیانت در ترازو داري، چون این نیز مصداقی است از فساد در ارض

شود اساسش حقیقتاً بر مبادله و داد و ستد است، پس هیچ مبادله و اتصالی بین دو فرد از افراد این نوع انسانی تشكیل می

زندگی خود تعاون  شئونبنا بر این به ناچار افراد مجتمع در . ر آن اخذي و عطایی باشدشود مگر آنكه دنوع برقرار نمی

گیرد استفاده کند و یا به دهد تا از چیزي مثل آن و یا بیشتر از آن که از او میدارند، یك فرد چیزي از خود به دیگري می

ترین از روشن؛ و گوییمما این را معامله و مبادله میرساند تا از او به سوي خود نفعی دیگر جذب کند، که دیگري نفعی می

کاالهایی . گیردمصادیق این مبادله، معامالت مالی است، مخصوصاً معامالتی که در کاالهاي داراي وزن و حجم صورت می

متنبه شده،  ترین مظاهر تمدن است که انسان به آنشود، و این قسم داد و ستدها از قدیمیي ترازو سنجش میکه به وسیله

پس معامالت مالی و مخصوصاً خرید و فروش از ارکان . اي از اجراي سنت مبادله در اجتماع خود نداشته استچون چاره

احتیاج ضروري دارد و آنچه را هم که باید در مقابل به  اش یزندگحیات انسان اجتماعی است، آنچه را یك انسان در 

. کندکند و زندگی خود را بر اساس این اندازه گیري و این تدبیر اداره میندازه گیري میبپردازد با کیل و یا وزن ا بهاعنوان 

تباه  اش یزندگاي از راه نقص مكیال و میزان به او خیانتی شود که خودش ملتفت نگردد تدبیر او در بنابراین اگر در معامله

یكی از جهت آن : گرددمعیشت او از دو جهت مختل میشود و با این خیانت نظام باطل می اش يریگ اندازهو تقدیر و 

در جهت اول احتیاجش آن . پردازدکند و دیگري از جهت آنچه که میرا تأمین می اش یزندگي خرد و الزمهکاالیی که می

دست پول زایدي که در به . پردازدشود و در جهت دوم پولی بیشتر از آنچه گرفته است، میطور که باید برآورده نمی

و درستی نظر و حسن تدبیر خود  صحتتواند به در نتیجه دیگر نمی. ها کرده و خود را خسته نموده استآوردنش تالش

حال اگر این فساد از یك نفر و دو نفر تجاوز . شود و این خود فساد استاعتماد کند و در مسیر زندگی دچار خبط می

گذرد که وثوق و اعتماد به یكدیگر را از دست اع شیوع یافته و چیزي نمینموده و در کلّ افراد شیوع یابد فساد در اجتم

 (. 1۵/۰92: 1969طباطبایی، )بندد داده، امنیت عمومی از آن جامعه رخت بر می

ي سوره 131ي اسراء و سوره 9۰ي اعراف، سوره 3۰ي انعام، سوره 1۰2خداوند متعال در آیات دیگر قرآن مانند آیه 
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 . کم فروشی در جامعه پرداخته است شعري به مذمت

 :تروایا

کم فروشی در زندگی اشخاص و اجتماع دارد، به رعایت آن سفارش و  ي مسئلهدر روایات ما نیز به خاطر اهمیتی که 

 :کنیمتأکید شده است که به چند نمونه از آن اشاره می

و ما هما یا بن : انّ فیكم خصلتین هلك بهما من قبلكم من االمم، قالوا» (:ع)خبر صفوان بن مهران از امام صادق  -1

همانا در شما دو خصلت است ( 1۵۵/1۵7: 19۵9؛ مجلسی، 17/939: 1919، یحر عامل)« المكیال و المیزان: رسول اهلل؟ قال

. پیمانه و ترازو: وداي پسر رسول خدا آن دو خصلت چیست؟ فرم: هایی را قبل از شما هالک ساخته، گفتندکه امت

 . شودهایی است که موجب هالکت شخص و جامعه تؤامان میبنابراین کم فروشی از خصلت

زدنی، فقال : علی جاریه قد اشترت لحما من قصاب و هی تقول( ع)مرّ علی » (:ع)روایت سكونی از امام صادق  -2

نقل است که ( ع)از امام صادق (. 9/136: 19۵9صدوق،  ؛ شیخ۰/1۰2: 1967کلینی، )« زدها فانه اعظم للبرکه :(ع)له علی 

-کرد، در حال عبور بود و آن زن به قصاب میاز کنار زنی که از قصاب گوشت خریداري می( ع)جد بزرگوارشان علی 

 .ي فزونی برکت توستبه گوشت او اضافه کن که مایه: پس حضرت فرمود. برایم اضافه بكش: گفت

: 1967؛ کلینی، 17/932: 1919، یحر عامل)« ال یكون الوفاء حتی یرجح» (:ع)مام صادق روایت ابی عمیر از ا -9

-در روایتی دیگر حضرت می؛ و شود مگر اینكه به سمت پایین برگرددکیل و پیمانه کامل نمی: امام صادق فرمود(. ۰/16۵

شود کیل و وزن کامل نمی(. ۰/1۰3: 1967کلینی، ؛ 17/932: 1919، یحر عامل)« ال یكون الوفاء حتی یمیل المیزان»: فرماید

 .  تا اینكه ترازو به پایین میل کند

من اخذ المیزان بیده فنوي ان یاخذ لنفسه وافیا لم یاخذه اال راجحا و » (:ع)روایت اسحاق بن عمار از امام صادق  -9

( ع)امام صادق (. ۰/1۰3: 1967کلینی، ؛ 17/939: 1919، یحر عامل)« من اعطی فنوي ان یعطی سواء لم یعط اال ناقصا

گیرد آن را مگر نمی. گیرد کامل بگیردکند آنچه براي خودش میگیرد و نیت میهر کس که ترازو را به دستش می: فرمود

دهد دهد مگر آنچه مینمی. دهد به طور دقیق و مساوي بدهدزیادتر از آنچه که حق اوست و هر کس نیت کند آنچه می

 .ناقص است

« اذا طفف المكیال اخذهم بالسنین و النقص( ع)وجدت فی الكتاب علی » (:ع)روایت ابی حمزه از امام صادق  -۰

یافتم وقتی که از ( ع)در کتاب جدم علی : فرمود( ع)امام صادق (. ۰1: 19۵9؛ ابن شعبه حرّانی، 37/96: 19۵9مجلسی، )

شود که برداشت می( ع)از کالم امام . کندقحطی و کمبود دچار میکیل و پیمانه در قومی کم شود، خداوند آن قوم را به 

 .سوزندگیرد و به تعبیر دیگر خشك و تر با هم میاي که کم فروشی در آن مرسوم شده فرا میاین قحطی سر تا سر جامعه

التاجر فاجر و الفاجر فی النار ... یا مشعر التجار الفقه ثم المتجر»: فرمایدبر فراز منبر در بازار به تفصیل می( ع)علی  -6
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یعنی تاجر فاسق است و فاسق در . (۰/1۰۵: 1967؛ کلینی، 12/232: 1919، یحر عامل)« اال من اخذ الحق و اعطی الحق

 .جهنم است مگر آن کس که حق بگیرد و حق بدهد پس باید به مقدار حق خویش از مردم گرفت و حق مردم را پرداخت

 :عفر

شود شود ولی در خصوص کم فروشی مالحظه مییا چیزي در آن یافت می مسئلهقرآن کالم خدا است و حكم هر 

که خیلی صریح و روشن مورد بحث قرار گرفته و به طور مكرر و موکّد مورد نكوهش واقع شده است و عاقبت آن 

و کم فروشی آن چنان صریح و روشن بیان  یفروش گراني حكم خدا درباره. بسیار شوم و نابود کننده معرفی شده است

تذکر این نكته ضروري است که در قرآن مجید و احادیث  .دمانشده است که جاي گفتگو و انكار و تردید باقی نمی

اي براي تعیین اي نشده است چه در آن زمان مؤسسهمستقیماً و صریحاً اشاره یفروش گران ي مسئلهوارده از معصومین به 

کرده ها وجود نداشته و نرخ اجناس را در آن محیط کوچك و محدود، نظام عرضه و تقاضا تعیین میقیمتو تثبیت 

عدم تعادل و توازن کاال و قیمت  یفروش گرانولی اگر این مطلب را در نظر بیاوریم که حاصل کم فروشی و هم . است

ویل کاالي کمتر براي قیمت معین که کم فروشی است یا تح یفروش گراندریافت وجه بیشتر براي کاالي معین که )است 

ي امروز و تنقیح مناط قطعی و استنباط آن صورت با توجه به وضع اجتماع و طرز خرید و فروش جامعهر د( است

اقتضاي زمان و مصلحت . میینماتطبیق  یفروش گرانتوانیم احكام وارده در باب کم فروشی را بر مالک مشترک می

 .چنین است اجتماع و حكم عقل

 :فقهاکم فروشی از منظر 

 :پردازیمپیرامون کم فروشی می فقهادر این بخش به بررسی نظرات 

-یعنی با وزن کردن ارزش آن تعیین می)مستحب است انسان چیزي را که وزنی است »: گوید سرائرابن ادریس در 

ابن ادریس، )« کیلی است، کیل را پر کند و بدهددهد بیشتر بدهد و اگر موقع گرفتن، کمتر بگیرد و موقعی که می( شود

1911 :2/299). 

کم یا زیادي که در موقع گرفتن یا دادن »در بحث فقهی مربوط به کم فروشی معتقد است که ل ریاض المسائصاحب 

-3/1۰3: 1913طباطبایی، )« جنس به صورت استحباب مطرح است، نباید طوري باشد که مقدار تقریبی آن معلوم نباشد

1۰7). 

علت اینكه باید موقع گرفتن جنس، کمتر بگیریم و موقع دادن جنس بیشتر بدهیم دو چیز »: نیز گوید جواهرصاحب 

-موجب زیاد شدن برکت می( ع)اول احتیاط و دوري از کم دادن حقّ طرف مقابل و دوم طبق روایتی از امام صادق : است

 .(22/9۰9: 1963نجفی، )« شود

اینكه وقتی انسان چیزي را  ها آني چند چیز در خرید و فروش مستحب است، از جمله»: گویدآیت اهلل سیستانی 
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 .(92۵: 191۰سیستانی، )« گیرد، کمتر بگیردخرد یا میفروشد، زیادتر بدهد و آنچه را میمی

بدهد و این کم و دهد بیشتر گیرد، کمتر بگیرد و وقتی که میمستحب است انسان چیزي را که می»: شهید اول گوید

 .(33: 1911شهید اول، )« اي باشد که موجب جهالت و مشخص نبودن مبیع یا ثمن گرددزیادي نباید به اندازه

مستحب است انسان موقع گرفتن جنس، کمتر بگیرد و موقع دادن جنس » :گویدمنهاج الصالحین مرحوم خویی در 

ي کم فروشی نزد قاطبه: در مورد کم فروشی معتقد است اح الفقاههمصباما ایشان در . (2/12: 191۵خویی، )« بیشتر بدهد

و در « ویل للمطففین»: فرمایداول به خاطر اینكه خداوند در قرآن می: کندمسلمین حرام است و براي آن چهار دلیل ذکر می

و اما دوم اینكه در سنت « المیزانو ال تنقصوا المكیال و »: و همچنین فرمود« و ال تبقضوا الناس اشیاءهم»: جایی دیگر فرمود

-می( ع) نیرالمؤمنیاممثالً . نهی شده و بر حرام بودن آن تأکید دارند« تطفیف»و « بخس»روایات زیادي وجود دارد که از 

اما از لحاظ عقل هم کم کردن . تاجر فاسق است و فاسق در جهنم است مگر آن کس که حق بگیرد و حق بدهد: فرماید

کامل ندادن آن حرام است و عقل در حرمت آن مستقل است و اما اجماع هم بر حرمت تطفیف و بخس، حق مردم و 

 .آیدي عذاب میي ویل براي تهدید وعدهبنابراین تطفیف در قرآن مذموم است، چون کلمه. داللت دارد

آیا عدد و متراژ از . ستنداز محرمات الهی ه ها نیادر آیا مختلفی آمده و ظاهراً هر دوي « بخس»ي همچنین کلمه

بایست طبق کم کردن عددي که می: دهدموضوع بحث تطفیف حكماً خارج است؟ مرحوم خویی در این ارتباط پاسخ می

شود اگر چه شد طبق نظر حكما، ملحق به کیل و وزن میبایست طبق آن متر میشد و یا متراژي که میآن، عمل می

یف و بخس به طور مطلق بر کم کردن و نقص به جهت خیانت و ظلم در ایفاء و موضوعاً از آن خارج است زیرا تطف

ي این دو بر سایر چیزهاست و هیچ وجهی استیفاي حق، داللت دارند و ذکر کیل و وزن در آیه و روایات به جهت غلبه

 .ستندبراي خارج کردن عدد و متراژ از بخس و تطفیف موضوعاً وجود ندارد و حكماً ملحق به آن دو ه

معامله گاهی کلی فی الذمه است و گاهی در یك : ي مطفف صحیح است یا فاسد؟ ایشان در جواب گویدآیا معامله

اما در دو . شود، داللت داردي حسی، معین میاشاره چیز معین خارجی و گاهی بر یك چیز معین موجود در خارج که با

فسادي در تطفیف خارجی نیست چون معامله بر عقد صحیح بسته صورت اول در صحت معامله اشكالی وجود ندارد و 

شده و لیكن فروشنده یا کسی که مباشر اقباض و تسلیم است در کیل، وزن، ذراع و یا عدد تطفیف کرده و این موجب 

معامله شود که این اما در صورت سوم، چه بسا گفته می. شودشود بلكه به خاطر کم دادن حق مشغول الذمه میفساد نمی

به عبارت . باطل است زیرا چیزي را که قبالً براي شیء خارجی مورد معامله لحاظ شده بود در خارج قابل انطباق نیست

دیگر، چیزي را که مورد معامله قرار گرفته در بیرون وجود ندارد و چیزي را که وجود دارد غیر از آن چیزي است که 

 .(299-1/299: 1971خویی، )عنوان شده بود 

: 1999؛ فاضل مقداد، 12/233: 1929حسینی عاملی، )کردن در کیل و وزن گرفته  از آنجا که برخی تطفیف را کم

فروشی را با اند، در فقه کمکردن دانستهرا مطلق کم آن( 1/22: 1973طباطبایی یزدي، )و برخی چون محقق یزدي ( 2/9۵
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 :توان به کار برددو تعبیر می

شود، صرفاً در داد و تعبیر می« تطفیف»فروشی که در فقه از آن با در این تعبیر کم: ي محدوددامنهتعبیر مضیق و با  -1

گذاشتن و نقصان کاالي مورد م فروشی در این مفهوم کمراد از کم. روددر مفهوم خاصّ کلمه به کار می( بیع و شري)ستد 

فروشی توسط صاحب کاال صورت بگیرد یا توسط کسی که خواه کم. فروش یا مبادله از میزان مورد توافق خریدار است

کند و لذا جمعی از فقها آن را در مورد فروشی میسنجش اجناس مردم را براي خود شغل قرار داده و به نفع فروشنده کم

؛ 12/233: 1929؛ حسینی عاملی، 1/133: 191۰انصاري، )برند کاالیی که خرید و فروش آن با کیل و وزن است، به کار می

در ( تطفیف)فروشی ي محقق یزدي گویا از نظر آنان کمبه گفته. (1۵-2/11: 1919؛ عالمه حلی، 2/9۵: 1999فاضل مقداد، 

بر مبناي آنان اگر چه کم دادن (. 1/22: 1973طباطبایی یزدي، )عرف به نقص و کم گذاردن در کیل و وزن اختصاص دارد 

در هر صورت حرام ؛ و (همان منبع)فروشی است نیست ولی حكماً ملحق به کمفروشی کاالي عددي و متري موضوعاً کم

فروشی در این مفهوم خاص کم(. 979-2/979: 191۵؛ عالمه حلی، 137-1/133: 191۰انصاري، )و موجب ضمان است 

 . گرددابعاد مختلفی دارد و شامل فروشنده و صاحب مكیال و میزان می

 : دهندهاي مختلفی از مبادله را تمایز میجنس نیز گونهي دو کاالي هممبادله فروشی درفقها در بیان حكم کم

که پنج کیلو )این گندم را : به عنوان مثال فروشنده خطاب به مشتري گوید. یك، معاوضه بر کاالي معین خارجی

 .فروختم( که ده کیلو است)گندم شما ر در براب( است

فرد صد کیلو گرم گندم به صورت کلی در . نه بر موزون معینی در خارج( کلی در ذمه)دو، معامله بر وزن معینی کلی 

 . ذمه بفروشد و ثمن را از مشتري اخذ و به جاي آن نود کیلوگرم گندم تحویل دهد

وگرم گندم به تو فروختم در این صد کیلوگرم گندم را در برابر صد کیل: سه، فروشنده با اشاره به گندم معین گوید

انصاري، )اي اختالف بین عنوان و معنون وجود دارد در چنین معامله. کیلوگرم بوده است 3۵گندم مورد اشاره  که یحال

191۰ :1/2۵۵). 

مراد از اوزان و مكیال محدود به آنچه در زمان صدر اسالم رایج بوده، نیست بلكه شامل هر گونه ابزار تعیین وزن و 

 .شودپیمانه می

فروشی چنانچه گذشت مفهوم کم. به معناي مطلق کم کردن است( تطفیف)فروشی در این تعبیر کم: تعبیر موسّع -2

در  ها آناز موارد کاربرد این دو واژه و مشتقات . قرار دارد« بخس»و « تطفیف»در آیات قرآنی و متون فقهی تحت عنوان 

کردن و ناقص به معناي مطلق کم« بخس»و « تطفیف»دو واژه  که شود یممنابع استفاده شناسی و دیگر برخی آثار کهن واژه

و مشتقات آن « تطفیف»ي با این تفاوت که واژه. (2/۰۰: 19۵۰راوندي، )ي خائنانه و ظالمانه است دادن حق، به گونه

غالباً همراه با کیل و وزن بكار رفته است و احتماالً همین امر باعث برداشت معناي مضیق از « بخس»ي برخالف واژه
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بوده است تا چنین تلقی کنند که تطفیف در عرف به تنقیص در کیل و وزن اختصاص دارد ولی  فقهاتطفیف براي برخی 

واژه را جداي از معناي لغوي ندانسته و ذکر برخی محققین چون محقق یزدي و مرحوم خویی معناي اصطالحی این دو 

؛ خویی، 1/12۰: 1973طباطبایی یزدي، )اند کیل و وزن در آیه قرآنی و غیر آن را از باب مثال یا استعمال غالبی تلقی کرده

1971 :1/919 .) 

تري، بلكه با کردن در کیل و وزن است و هم شامل نقص در کاالهاي عددي و مفروشی به این معنا هم شامل کمکم

استفاده از الغاي خصوصیت شامل تمام مواردي است که شخص کار یا جنس یا وقت را ناقص و ناتمام کند و از آن 

معمول و قرارداد بكاهد، ز اگر تولیدکننده از جنس یا کارگر و کارمند از کار و وقت خود چیزي فروتر ا؛ بنابراین بكاهد

 . است که از نظر فقهی محكوم به حرمت و موجب ضمان استعمل او مصداقی از تطفیف و کم فروشی 

ي خدمات است چه آنكه آن خدمات، رفاهی مثل هتلداري باشد فروشی در ارائهکاري نیز نوعی کمدر این مفهوم کم

فروشی عدم رعایت استانداردهاي کیفیت نیز مصداقی از کم. یا امنیتی مانند خدمات انتظامی، یا اداري و یا آموزشی باشد

از ابن مسعود روایت . اندفروشی در مفهوم اعم آن را مورد توجه قرار دادهدانشمندان مسلمان در مواردي ابعاد کم. است

کند و هر کس از نماز مكیال و پیمانه است هر کس آن را کامل کند خداوند نیز پاداش او را کامل عطا می: است که گوید

 .(1/2۵7: 19۵9شیخ صدوق، )فرموده است ( کم فروشان)ه خداوند براي مطففین ي او همان است کآن کم کند درباره

-گونه که در کیل و وزن تحقق پیدا میکند که تطفیف هماننقل می« ویلٌ للمطففین» ي هیآ ریتفسانصاري قرطبی ذیل 

کند که  نقل می الموطأهمو از کتاب . (213-13/22۵: تاقرطبی، بی)کند کند در وضو و نماز و نقل حدیث نیز تحقق پیدا می

با . گذاردنهر چیزي هم اداي تمام و کمال دارد و هم اداي ناقص و کم. «یقال لكل شی وفاء و تطفیف»: مالك گفته است

و اقوال یاد شده و اصل توسعه در معانی آیات و اینكه پیمانه کردن و سنجیدن « بخس»و « تطفیف»توجه به معناي لغوي 

ارد احتمال اینكه تطفیف در کیل و وزن در روایات و آیات قرآنی از باب مثال و غلبه بوده است تقویت خصوصیتی ند

توان گفت که هر گونه تعدي و نپرداختن حقوق مردم و بلكه تجاوز از حدود الهی خصوصیت می يشود بنابراین با الغا می

 .نهی و تهدید و توبیخ الهی واقع شده است مورد« ویل للمطففین»فروشی است که طبق آیه  نوعی تطفیف و کم

 کاران و کسانی که با استفاده از قدرت و نفوذ خود بیع و شراء ي برخی مفسرین کمبه عقیده

برند و مردم را از فروشند و در هر دو حال سود میخرند و با باالترین قیمت میقیمت می نیتر کمکنند و به ناحق با می

استثمار و و سازند هاي نامشروع خویش میاقتصادي بدون هیچ قید و شرطی تسلیم خواسته طریق فشارهاي سیاسی و

 .(7/۰99: 137۵مغنیه، )نمایند مطففین عصر حاضرند کشی میبهره

کسانی هستند که مال مردم را به « ویل للمطففین»ي چرا که معناي تطفیف و مطففین هر چه باشد مراد از آن در آیه

 .(همان منبع)دارند جویانه از رسیدن به حقوق خویش باز میکنند یا آنان را ظالمانه و ستیزهباطل اخذ میناحق و به 

کشاند کسی است که اموال و حقوق مردم را رندانه به جانب خود می( کم فروش)ف از نظر مرحوم طالقانی نیز مطف
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 .(299: 199۰طالقانی، )گیرد و از این طریق از دیگران بهره می

نمود تواند فروشی ممكن است در کیل و وزن پیش آید در اشیاء دیگر نیز میبر مبناي تفسیر مراغی همان طور که کم

-پیدا کند کارگر هرگاه از کم و کیف کارش بكاهد کم فروش است آنان که با توسل به زور و نفوذ قدرت حاکمه یا حیله

دارند در ردیف کم مندي اموال خویش باز میکشند و آنان را از بهرهمیهاي گوناگون مال مردم را بدون کیل و وزن باال 

 .(9۵جزء : 133۰مراغی، )فروشانند 

 :لیارتباط کم فروشی و عدم آشنایی با ک

کند عالوه بر شرع، عقل جمعی مردم نیز از او این انتظار را دارد که در کارش هر کسی که کار یا مسئولیتی را قبول می

ولی گاهی بعضی از مردم دست به کارهایی مثل تصدي امور کیل یا وزن . به نحو احسن کارش را انجام دهدوارد باشد و 

در . که چندان بدان وارد نیستند و حتی نسبت به اهمیت و مسئولیت موضوع مذکور هم آگاهی ندارند یشوند در حالمی

 :پردازیمفقه می ي بحث، به ارتباط کم فروشی و عدم آشنایی با کیل از منظرادامه

پذیرد، باید خوب به آن را می( یعنی کیل و وزن کردن)مفهوم لغوي کیل و وزن گذشت، اما کسی که این مسئولیت 

: 1911؛ شهید اول، 2/971: 19۵3محقق حلی، )کار وارد باشد و اگر بلد نیست متعرض آن نشود و آن را به غیر واگذار کند 

آمده که حضرت از کسی که در کار کیل و وزن خوب وارد نیست ولی بدان ( ع)نیز روایتی از امام صادق  کافیدر . (33

گوید از حضرت سؤال کردم در مورد مردي که کند و آن روایت بدین صورت است که راوي میکار اشتغال دارد، نهی می

کسانی که اطراف : حضرت فرمود. ند خوب کیل کندتوانیت او موقع کیل کردن، کامل دادن است ولی موقع کیل کردن نمی

: 1967کلینی، )فرمود کیل کردن براي او شایسته نیست . کندکیل نمیر گویند کامل و پمی: گویند؟ گفتماو هستند چه می

۰/16۵.) 

: 191۵) ارشاد و( 19-2/19: 1919) قواعدعالمه حلی در . قائل به کراهت هستند مسئلهمشهور علماء در مورد این 

در مورد علت کراهت  ،(9/132: 1919) دروسو شهید اول در ( 9/239: 191۵) شرح لمعهو شهید ثانی در ( 1/9۰3-9۰3

شاید همین خوب بلد نبودن، او را به حرام بكشاند و در اخبار آمده که این کار حرام است اگر چه این حرمت : اندگفته

 .شودحمل بر کراهت می

ي برخی از اصحاب، حكم کسی که خوب بلد نیست کیل و وزن کند ولی بدان به گفته: گوید مسالكشهید ثانی در 

  .(9/136: 1919شهید ثانی، )دانند ورزد را حرام میمبادرت می

گوید آنچه ظاهراً کراهت دارد به خاطر اینكه از کم یا زیاد دادن در امان نیست و همچنین می: محقق اردبیلی نیز گوید

: 1911محقق اردبیلی، )اخبار وارده دیدم از آن نهی شده و ظاهراً فرقی بین کیل و وزن از جهت حكم نیست که من در 

3/129). 
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منظور از کراهت در مورد چنین : گویدکند و میي جالبی اشاره میمرحوم مصطفی خمینی در این ارتباط به نكته

ا از طرف مالك اجیر شده باشد یا براي تجارت خودش باشد شخصی این است که چه این کار را بدون مزد انجام دهد و ی

این باشد که طرف از خودش مطمئن است که درست کشیده ولی ( ع)کند و شاید مراد از روایت امام صادق فرقی نمی

 مردم کار او را خوب هم بدانند کارش خوب نیست، نباید این کار را بكند، به خاطر تضییع نشدن حق دیگران، ممنوع و

  .(1/969: 1913موسوي خمینی، )برخالف احتیاط است 

کسی که به امر کیل و وزن خوب وارد نیست، کراهت دارد که بدان اشتغال داشته باشد  فقهابنابراین با توجه به نظر 

 .شوداند و از ظاهر برخی روایات نیز چنین حكمی برداشت میاگر چه بعضی از علماء حكم به حرمت آن داده

 :یفروشی در قانون مدنکم 

قانون مدنی آمده که اگر مبیع در وقت تسلیم، کمتر از آن مقداري درآید که در بیع شرط شده بود،  9۰3در ماده 

در صورتی . اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمایدي حصهمشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه

به عبارت دیگر اگر مشتري بفهمد که . شودداشته باشد براي مشتري خیار فسخ ایجاد میکه مبیع قابلیت تجزیه را ن

اگر در جایی کسی موقع . شودآید و معامله تمام شده حساب نمیفروشنده کم فروشی کرده براي او حقّ فسخ پیش می

ي آن کماکان به بایع تعلق شد، زیادهکیل و وزن بیشتر از حقش بگیرد، چنانچه مبیع بیشتر از مقدار معین خریداري شده با

دارد، زیرا مشتري مقدار معینی از مال را خریداري کرده و بیع ناقل مالكیت اضافه بر مقدار مبیع نیست، بلكه مابقی مبیع در 

اضافه، تواند در آن پس در واقع مالك حقیقی آن فروشنده است و خریدار نمی. (م .ق 939ماده )ماند مالكیت بایع باقی می

 .دخل و تصرف کند

 

 :ینتیجه گیر

یكی از آدابی که کاسب و تاجر در هنگام معامله، به رعایت آن سفارش شده، مربوط به کیل و وزن اجناس مورد 

هاي انبیاء بر حسب آموزه .کندي الزم را براي جلوگیري از کم فروشی فراهم میآگاهی از کیل و وزن زمینه. معامله است

توحید و برقراري قسط آیات و روایات مرتبط با قسط در مواردي به صورت صریح : قرآنی و روایی دو هدف عمده دارند

فروشی پرهیز کنند و مردم را در روابط اقتصادي از کمفروشی اشاره میکم بار انیزو در مواردي به صورت تلویحی بر آثار 

فروشی ي محدود؛ در این تعبیر کماول، تعبیر مضیق و با دامنه: توان به کار بردیر میفروشی را با دو تعبدر فقه کم. دهندمی

دوم، . روددر مفهوم خاصّ کلمه به کار می( بیع و شري)شود، صرفاً در داد و ستد تعبیر می« تطفیف»که در فقه از آن با 

 .است به معناي مطلق کم کردن( تطفیف)فروشی تعبیر موسّع؛ در این تعبیر کم

کسی که به امر کیل و وزن خوب آشنایی و آگاهی ندارد، کراهت دارد که بدان اشتغال داشته باشد  فقهابا توجه به نظر 
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 .شوداند و از ظاهر برخی روایات نیز چنین حكمی برداشت میاگر چه بعضی از علماء حكم به حرمت آن داده

 

 :عمناب

 .قرآن کریم -1

 ،(جلدي 9دوره ) 2محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج ابن ادریس حلّی، ابی جعفر  -2

 .قه  1911مؤسسه النشر االسالمی، قم، چاپ دوم، 

تحقیق علی اکبر  ،(ص)ابن شعبه حرّانی، ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول عن آل الرسول  -9

 .قه  19۵9غفاري، مؤسسه نشر اسالمی، قم، چاپ دوم، 

 .قه  19۵۰بیروت،  ،(جلدي 1۰دوره ) 19و  11، 3ابن منظور، ابوالفضل جمال الدّین، لسان العرب، ج  -9

 .قه  191۰مؤسسه الهادي، قم، چاپ اول،  ،(جلدي 6دوره ي ) 1انصاري، مرتضی، مكاسب، ج  -۰

 ،(جلدي 9۵دوره ) 17و  12الی تحصیل مسائل الشّریعه، ج  عهیالش وسائلن، تفصیل حرّ عاملی، محمد بن حس -6

 .قه  1919الحیاء التراث، قم، چاپ دوم، ( ع)مؤسسه آل البیت 

، تحقیق محمد باقر خالصی، مؤسسه 12حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العالمه، ج  -7

 .قه  1929النشر االسالمی، قم، 

کتابفروشی لطفی، تهران،  ،(جلدي 13دوره ) 13حسینی همدانی، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، ج  -3

 .قه  1933

 1971ناشر وجدانی، مطبعه ي غدیر، قم، چاپ سوم،  ،(جلدي 7دوره ) 1خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج  -3

 .شه 

شر مدینه العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، ن ،(جلدي 2دوره ) 2خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج  -1۵

 .قه  191۵

راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الكتاب، چاپ  -11

 .قه  19۵9اول، 

ي آیت اهلل مرعشی نجفی، قم، چاپ کتابخانه ،(جلدي 2دوره ) 2راوندي، قطب الدین، فقه القرآن، ج  -12

 .قه  19۵۰دوم، 
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المكتبه الحیاه،  ،(جلدي 1۵دوره ) 6یدي، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج زب -19

 .تابیروت، بی

 .قه  191۰ي مهر قم، چاپ چهارم، سیستانی، علی، توضیح المسائل، مطبعه -19

مؤسسه نشر  ،(جلدي 9دوره ) 9شهید اول، محمد بن مكّی، الدّروس الشرعیه فی فقه االمامیّه، ج  -1۰

 .قه  1919قم، چاپ اول،  اسالمی،

ه  1911شهید اول، محمد بن مكّی، اللمعه الدمشقیه، تحقیق توسط علی کورانی، دارالفكر، چاپ اول،  -16

 .ق

، انتشارات (جلدي 1۵دوره ) 9ج  ،(الرّوضه البهیّه)شهید ثانی، زین الدّین الجبعی العاملی، شرح اللمعه  -17

 .قه  191۵داوري، قم، چاپ اول، 

 1۰دوره ) 9زین الدّین الجبعی العاملی، مسالك االفهام الی تنقیح شرائع االسالم، ج شهید ثانی،  -13

 .قه  1919مؤسسه المعارف االسالمیه، چاپ اول،  ،(جلدي

 ،(جلدي 9دوره ) 9و  1شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج  -13

 .قه  19۵9چاپ دوم، تحقیق علی اکبر غفاري، جامعه المدرسین، قم، 

 .شه  199۰طالقانی، محمود، پرتویی از قرآن، شرکت سهامی انتشار، تهران،  -2۵

 1973مؤسسه اسماعیلیان، قم،  ،(جلدي 2دوره ) 1طباطبایی یزدي، محمد کاظم، حاشیه المكاسب، ج  -21

 .شه 

مؤسسه النشر  ،(جلدي 11دوره ) 3طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان االحكام بالداّلئل، ج  -22

 .قه  1913االسالمی، قم، چاپ اول، 

محمد باقر : مترجم ،(جلدي 2۵دوره ) 2۵و  1۵طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج  -29

 .شه  1969موسوي همدانی، انتشارات اسالمی، قم، 

، تهران، انتشارات اسالم ،(جلدي 19دوره ) 19طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج  -29

 .شه  1966چاپ سوم، 

 .شه  1969انتشارات باستان، مشهد، اول،  ،(جلدي 3دوره ) 3عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، ج  -2۰

انتشارات  ،(جلدي 19دوره ) 19عبدالعظیمی، حسین بن احمد الحسینی الشاه، تفسیر اثنی عشري، ج  -26

 .شه  1969میقات، تهران، چاپ اول، 
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 1حسن بن یوسف بن مطهّر اسدي، ارشاد االذهان الی احكام االیمان، ج عالمه حلّی، ابو منصور  -27

 .قه  191۵تحقیق شیخ فارس الحسون، مؤسسه نشر اسالمی، قم، چاپ اول،  ،(جلدي 2دوره )

 ،(جلدي 9دوره ) 2عالمه حلی، ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر اسدي، قواعد االحكام، ج  -23

 .قه  1919مؤسسه نشر اسالمی، قم، چاپ اول، 

 2عالمه حلی، ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر اسدي، نهایه االحكام فی معرفه االحكام، ج  -23

 .قه  191۵مؤسسه اسماعیلیان، قم،  ،(جلدي 2دوره )

، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف 2فاضل مقداد، جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج  -9۵

 .شه  1999ه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، تهران، زاده و محمد باقر بهبودي، مكتب

 .شه  1936فرامرز قراملكی، احد، مبانی کالمی جهت گیري انبیاء، پژوهشگاه فرهنگ اسالمی، تهران،  -91

تحقیق مهدي مخزومی و  ،(جلدي 3دوره ) 7فراهیدي، عبدالرّحمن خلیل بن احمد، کتاب العین، ج  -92

 .قه  19۵3چاپ دوم، ابراهیم سامرائی، دارالهجرت، 

، دارالكتاب العربی، به تحقیق عبدالرزاق 13قرطبی، محمد بن احمد انصاري، الجامع الحكام القرآن، ج  -99

 .تاالمهدي، بی

ه  1979کتابفروشی اسالمیه، تهران،  ،(جلدي 6دوره ) 6کاشانی، فتح اهلل، تفسیر خالصه المنهاج، ج  -99

 .ق

تحقیق علی اکبر  ،(جلدي 3دوره ) ۰بن اسحاق، الكافی، ج کلینی رازي، ابی جعفر محمد بن یعقوب  -9۰

 .شه  1967غفاري، دار الكتب االسالمیه، چاپ سوم، 

مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ دوم،  ،(جلدي 11۵دوره ) 1۵۵و  37، ج بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر،  -96

 .قه  19۵9

 19دوره ) 3شرح ارشاد األذهان، ج  محقق اردبیلی، احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی -97

 .قه  1911تحقیق اشتهاردي، عراقی و یزدي، جامعه المدرسین، قم،  ،(جلدي

 2محقق حلّی، ابوالقاسم نجم الدّین جعفر بن حسن، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج  -93

 .قه  19۵3 تحقیق صادق شیرازي، انتشارات استقالل، تهران، چاپ دوم، ،(جلدي 9دوره )

 133۰، داراالحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 9۵مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، جزء  -93

 .م

 .م 137۵، دارالعلم للمالیین، بیروت، چاپ اول، 7مغنیه، محمد جواد، التفسیر الكاشف، ج  -9۵
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 .شه  1966ه، تهران، دارالكتاب االسالمی ،(جلدي 27دوره ) 3مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، ج  -91

مؤسسه ي تنظیم و نشر آثار  ،(جلدي 2دوره ) 1موسوي خمینی، مصطفی، مستند تحریر الوسیله، ج  -92

 .قه  1913امام خمینی، قم، چاپ اول، 

تحقیق محمود  ،(جلدي 99دوره ) 22نجفی، محمد حسن، جواهر الكالم فی شرح شرایع االسالم، ج  -99

        .شه  1963قوچانی، دارالكتب االسالمیه، تهران، چاپ سوم، 
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 .تاقتصادی در قرآن و سنّ ی توسعهبرخی از موانع 

  *حسین ایمانی یامچی

 :چكیده

اقتصادي  ي توسعهانسانی بحث از موانع  ي جامعهدر سرنوشت ي به تناسب اهمیت و مكانت ممتاز پیشرفت اقتصاد

مقاله با توشه گیري از قرآن و معارف اهل بیت  نیدر انیز از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار است به همین جهت 

ابتدا اهمیّت مجاهدت اخالقی در کنترل و رفع رذائل بررسی و سپس سه  ،طیّ سه عنوان از موانع اخالقیم علیهم السال

مستی از نعمت و موسیقی غنایی مورد بررسی قرار گرفته است و ضرورت بطر و سر  ،کفران نعمت و ناسپاسی :مانع

، اقتصادي ضرورت اجتناب از اختالف ي توسعهروشن شده است و بعد تحت عنوان موانع اجتماعی  ها آناجتناب از 

تبیین گشته از قطع رحم و مواظبت از این که نیازمندان پس رانده نشوند  يخوددار ،دوري از خیانت ،رهیز از ستمگريپ

اقتصادي  ي توسعهو مورد تأکید قرار گرفته است و در آخرین بخش مقاله در ضمن پنج عنوان آثار برخی از موانع عملی 

 .تسوگند ناروا و کسب حرام مورد بحث قرار گرفته اس ،زنا ،ربا ،یعنی گناهان

  .ان شاء اهلل. امید که گامی کوچك در تبیین و تحلیل معارف قرآن و عترت باشد

 .او غنر فق ت،برک ،روزي ،رشد :ها واژهکلید 

 .همدرس حوزه و دانشگا* 

 

 :مقدّمه

روحانی و معنوي همواره در کشاکش  يها آرمانجسمانی حیوانی و  يها يآزمندآدمی به دلیل آمیختگی عجیب از 

بهینه از  ي استفادهکنترل و  .تمتناقض و گرایشات بسیار متفاوت هس يها کششوحی، داراي  يها آموزهنفس و  ،عقل

راهم ، فها آناین گرایشات متفاوت حكیمانه زمینه ساز تعالی اعجاب انگیز و کمال بخش و گرفتار آمدن در یكی از 

 .زمینه انحطاط واپس ماندگی است ي کننده

روانی و جسمانی آدمی  ،عقالنی و وحیانی و عوامل فراهم کننده آسایش فكري يها آرماناقتصادي که از  ي توسعه

 ي توسعهسیر صعودي  تواند یم ها آناست به تناسب جایگاه خطیرش داراي موانع جدّي نیز هست که رفع به هنگام 

 ي توسعهبه همین خاطر شناخت موانع  .دیا آن را با رخوت و فترت مالل انگیز همراه نمای؛ و اقتصادي را شتاب بخشد
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اقتصادي در پرتوي نورانیت کتاب و سنّت در مجامع اسالمی به ویژه امّ القراي جهان اسالم ناب محمّدي و کانون الهام 

 .بیداري اسالمی امّت خاتم، یعنی ایران همیشه سر افراز از مكانت واالیی برخوردار است يها جنبشبخش 

اقتصادي را با استفاده  ي توسعهاجتماعی و عملی  ،که بتواند بخشی از موانع اخالقی باشد یماین مقاله درصدد آن 

زالل هدایت و خاستگاه معارف انسان ساز اهل  ي چشمهجاوید نبیّ اعظم و سنّت معصومین این  ي معجزهاز قرآن این 

روز جزاي نویسنده و خوانندگان  ي رهیذخبه امید آن که گامی کوچك در ترویج معارف قرآن بوده و . بیت مطرح نماید

 .ان شاء اهلل. محترم باشد

 :یاقتصاد ی توسعهبرخی از موانع اخالقی  (الف

آدمی باعث شده که هرگز به  يها يبرخوردارو  ها ییجولذت  ،آرزوها ،محدودیّت منابع تأمین و سیري ناپذیر آمال

 ي ستهیشاود را برتر و ، خقناعت نكند و براي افزون خواهی خود مقدّمات الزم را فراهم سازد و در نوع نگرش ها داشته

کامیابی و رفاه بیشتر از همه تصور نماید و در این مسیر حتّی به استثمار دیگران و نادیده انگاري حقوق آنان، ظاهري 

 .بس مؤثّر در اختالفات جوامع بشري بوده، هست و خواهد بودهمین خصیصه از عوامل د؛ و توجیه پذیر دست و پا کن

 ییها ارزشجلب توجّه آدمیزاد به  ،اخالقی، جهت تلطیف عواطف يها آموزهیاد شده نیاز به  ي صهینقبراي رفع 

ه با اجتماع و مقابل ي عرصهدر  المنفعه عاممشارکت در امور  ،ها يشاددستگیري از مستمندان تقسیم  ،نوع دوستی: چون

موجب دست ( 332/غررالحكم)رنج جاودانه ( ع)آزمندي و حرص شدید همان که در تعابیر امیر بیان حضرت علی 

 ي هیما 3992/  غررالحكمو باعث هالکت ( 971ت حكم/ البالغه نهج)کلید رنج ( 1۵۰61 غررالحكم)نیافتن به آسایش 

معرفی شده ( 2۵/227/793 البالغه نهجشرح )ی و همراهی با ناکام( 79/162/19 بحاراالنوار) ،(۰۵۰/9/الخصال )فقر 

 .است

نا گواري ( 3۵3 غررالحكم)تیرگی و دشواري زندگی  ي هیماعارفان آن را  ي اسوهه همان ک ،و ستیز دائمی با حسد

االمالی )دست نایابی به توانگري  ي هیماو ( 9692/ غررالحكم)تیره بختی دنیا و آخرت ( 9669/غررالحكم)زندگی 

 .خوانده است( 9۵1/۰3۰ :للطّوسی

و علی ( 9/629/322۵کنز العمّال )و اجتناب از دروغ که پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله آن را سبب کاهش روزي 

( 79/979/3: بحاراالنوار)عامل بند آمدن باران  السالم هیعلو امام رضا ( 999/3۰2: جامع االخبار)عامل فقر آور  السالم هیعل

دنیوي را به نمایش  يها ارزشاز  یفیلطا تواند یمزحمت و ریاضت  ها سالدر رفتار فردي و اجتماعی پس از  .اند خوانده

رایج در برخی  يها يناهنجاربسیاري از  ي شهیر ،اعتماد عمومی را ریشه دار سازد ،شیرینی عبادت را بچشاند. گذارد

 ،امین ،ارزشمند ،در رفتار هاي اجتماعی انسان را؛ و راسخ گرداندا جوامع را بخشكاند و امنیّت اجتماعی و اقتصادي ر

 ها تیمناجتماعی جامعه به هم پیوسته از  يها ییبایزدرست گفتار و نیك پندار جلوه دهد و بخشی از  ،راست کردار

 .دسالمی را نمایان سازا ي گسسته ها ارزشو از ضد  ،رسته
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 .اینك پس از آن که گذري اجمالی به عوارض ناشی از حرص، حسد و دروغ تقدیم شد

قرآن  يها حكمتاز گلستان  يور بهرهتا با  شود یمموجز از چند عامل مخرّب دیگر از موانع اخالقی ارائه ی تحلیل

اقتصادي از این موانع  ي توسعهاسالمی ایران در مسیر  ي جامعهو سنّت دل و جانمان نورانی و اخالقمان وحیانی گردد و 

 .اخالقی ایمن شود

جاوید  ي معجزهمؤثّر در هدایت فردي و اجتماعی قرآن مجید این  يها قالبیكی از  :کفران نعمت و ناسپاسی-1

 .آخرین رسالت الهی استفاده از تمثیل است

قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کلّ مكان  مثالًضرب اهلل و » :دیفرما یمخداي سبحان در این زمینه 

که  زند یمو خداوند شهري را مثل ( 112/النحل)« فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون

اما نعمت خدا را ناسپاسی کردند، خداوند به سزاي آن چه  ،می رسید هر جاامن و آرام بود، روزي آن به فراوانی از 

 .گرسنگی و ترس به آن پوشاند ي جامه ،کردند یم

ترس و  ،الهی منشأ هدایت، ناسپاسی نعمت، عامل ابتالي به گرسنگی ي مهیکردر این  دییفرما یمچنان که مالحظه 

عناصر از نا  نیتر زانیو گر نیترسوتراز ا ادي سرمایه رتئوري پردازان اجتماعی و اقتص ي همه .تمعرّفی شده اس یامننا 

 يها تیفعالآلوده گردد واپس ماندگی اقتصادي و رکود در  یامنو زمانی که جامعه به ترس و نا  کنند یممعرّفی  یامن

 .آن خواهد بود که در آیه مورد بحث بدان اشاره شده است يها دهیپداولین  ي هاقتصادي از جمل

 ها آن يبراقومی بودند که غذایشان  ،در میان بنی اسرائیل دیفرما یمدر تفسیر این آیه  السالم هیعلامام صادق 

در آورده در شهرهاي سرزمین خود  ییها سیتندتا آن که گرفتار کفران نعمت و ناسپاسی شدند آن را به شكل  دیرس یم

و  آوردندروي  ها كرهیپس خدا چنان کرد که از سر ناچاري به همان ، پزدودند یمبا آن نجاست خویش را و قرار دادند 

 :بحاراالنوار ن حفص بن سالم،ع 2/279/73: تفسیر العیاشی) کند یمرا نقل  ها آنخوردند و این آیه حكایت حال  ها آناز 

 .(مدرّهفیه تماثیل  و 3۵/2۵7/16

 :دیفرما یمقرآن کریم در جایی دیگر به تأثیر مخرّب کفران نعمت اشاره کرده 

لقد کان لسبأ فی مسكنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربّكم و اشكروا له بلده طیّبه و ربّ غفور »

سدر قلیل ذلك جزینهم فأعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدّلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی أکل خمط واثل وشیء من 

 .(17-1۰/سبا)« بما کفروا و هل نجازي الّا الكفور

دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ رود : قدرت الهی بودز ا يا نشانهبراي قوم سبا در محل سكونتشان 

شهري است  ،از روزي پروردگارتان بخورید و شكر او را به جا آورید :میگفت ها آنو به  فراوان يها وهیمعظیم با  يا خانه

دو  ،از خدا روي گردان شدند و ما سیل ویرانگري را براي بر آنان فرستادیم ها آنپاک و پاکیزه و پروردگاري آمرزنده امّا 
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سدر مبدّل ساختیم این کیفر  تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت يها وهیمرا به دو باغ بی ارزش با  برکتشانباغ پر 

 .میده یمدادیم آیا جز کفران کننده را کیفر  ها آنکفرانشان به  به خاطررا 

سلیمان به سپاهیانش فرمان داد که براي  ،ر یایی از جانب یمن روان بودد: در تفسیر قمی ذیل آیات فوق آمده

ایشان خلیجی از آن دریاي داراي آب گوارا را به سر زمین هند جریان دهند و آنان چنین کردند و برایش آب بندي 

گذاشتند پس وقتی که  ییها آبراههروان شود و براي آن خلیج  ها آنبزرگ از سنگ و آهك ساختند تا آب به سرزمین 

را دو باغ از راست و چپ بود که قدر  ها آنو  کردند یمنیازشان از آن باز  ي اندازهآن آبی روان سازند به از  خواستند یم

گسترده آن دو باغ آفتاب بر وي  ي هیسابه سبب  مودیپ یمو چنانچه کسی این مسافت را د ده روز با هم فاصله داشتن

 يها موشاما چون گناه کردند و از فرمان ربوبی سرپیچی نمودند و صالحان نهیشان کردند و نپذیرفتند خداوند  .افتاد ینم

کندند و پرتاب  بردارد می توانست ینمپاره سنگی را که یك مرد  ها آناز  كیهر صحرایی را بر آن سدّ گماشت که 

  .کردند یم

تا  بر کندندهمچنان سنگ  ها موش .دافتادند و سرزمین شام را ترک کردنگروهی از آن مردم که چنین دیدند در بیم 

آن سد را ویران ساختند و آن مردم در نیافتند تا آن گاه که سیل در ایشان افتاد و سرزمینشان را ویران ساخت و  ي همه

در کتاب ( 19/199/1 :راالنواربحا، 9/927/99: فسیر نورالثقلینت ،2/2۵۵: تفسیر القمی. )را از بیخ بر کند شانیها درخت

 .(6/63۵الدّرّ المنثوره )الدّرّ المنثور هم این مطلب به اختصار آمده است 

اینان گروهی بودند که شهرهایشان به هم چسبیده و  :در همین زمینه آمده است السالم هیعلدر روایتی از امام صادق 

به کفران نعمت مبتال شدند خداوند عافیتی را  .دنمایان داشتن ییها ییدارارودهایی روان و  ،در برابر چشم همدیگر بود

 کند ینمکه به آنان عطا کرده بود تغییر داد و همانا خداوند تا کسانی حال خود را تغییر ندهند نعمت ایشان را دگرگون 

را ویران نمود و اموالشان را از  شانیها نیسرزمآنگاه خداوند سیلی عظیم بر آنان فرستاد و شهرهایشان را غرق ساخت و 

لك ذ» :شوره گز و اندکی سدر نهاد و سپس فرمود درختانتلخ و ترش و  يها وهیمدو باغ با  شانیها باغبین برد و جاي 

آن کیفر به خاطر آن بود که کفران نعمت کردند و آیا جز ناسپاس ( 17/ سبا)جزیناهم بما کفروا و هل نجازي الّا الكفور 

 .«(19/199/9 بحاراالنوار ،3/93۰/۰36ج و  2/279/29 :الكافی) ؟کنم یمت را مجازا

در میان اصحاب اتفاق و مام عدالت و جهاد که تمام فرق مسلمین بر افضل بودن اا ،(ص)بالفصل نبی اعظم  یوص

دیگر را هم در زمینه مجازات  ي هیآکه از ایشان نقل شده پنج ی در روایت السالم هیعلعلی  نیرالمؤمنیامنظر دارند یعنی 

 .ناسپاسی کنندگان در قبال نعمت تفسیر نموده که بسیار عبرت آموز است

سپس به سوي ساباط حرکت  .دبه صفّین دار السالم هیعلصفّین در مقام شرح چگونگی رفتن علی  ي واقعهکتاب 

در  ،بن سهم بن طریف از قبیله بنی ربیعه بن مالكهُرَ سیر رسید در آنجا مردي از یاران ایشان بنام حرّ بَکرد تا به شهر 

 : هتمیمی را مثال آورد ک جعفرو این شعر ابن  کرد یمحالی که به آثار کسري نگاه 
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 .دفكأنّما کانوا علی میعا*********** م جرت الرّیاح علی مكان دیاره

 .دبودن( بستر سپس رخت بو ) هگویی که در آنجا وعده نهاد****د وزی ها آن نیبر سرزمباد 

کم ترکوا من جنّات و عیون و زروع و مقام کریم و » یخوان ینمچرا این آیات قرآن را : فرمود السالم هیعلامام علی 

-23/الدخان) «ننعمه کانوا فیها فاکهین کذلك واوژنثاها قوما آخرین فما بكت علیهم السماء و االرض و ما کانو منظری

2۰). 

و آسایشی که از آن  ها نعمتو جاهاي نیكو و آراسته و  کشتزارهاکه بگذاشتند و  ییها چشمهو  يها باغچه بسیار 

آنان گریه نكرد و ر و زمین بن پس آسما میدادرا قومی دیگر میراث  ها آناین چنین بود سرگذشتشان و  .دبودن مند بهره

 .مهلت هم نیافتند

چون نعمت را ناسپاسی کردند و با  ،دیگر از آنان ارث بردند که خود ارث برده بودند بدین گونه کسان ها آنهمانا 

 ،192/صفین واقعه. )تا گرفتار نشوید دیزیبه پرهگرفته شد و به غارت رفت پس از کفران نعمت  شانیایدن يکار گنه

 .(2/۰71/1۵31: لمناقب للكوفیا ،92/922/937 بحاراالنوار ،236: ثر الدّرن ،1/91۰: نزالفوایدک ،939/لسرائرا

بس مخرّب کفران نعمت در کلمات قصار و حكم نیز به این موضوع  ریتأثبه تناسب اهمیت و ( ع)حضرت علی  

 .شود یمبراي تبرّک تقدیم  ها آنکه چند نمونه از  اند پرداخته

« کفر النّعمه مزیلها» هاست نعمتناسپاسی نعمت سبب از دست رفتن ( ۰۰9۰/غررالحكم)« سبب تحوّل النّعم الكفر»

 . سازد یمناسپاسی نعمت آن را نابود ( 7292/غررالحكم)

زوال النّعم بمنع حقوق اهلل » هاست نعمتکفران نعمت سبب نابودي ( ۰۰17/غررالحكم)« سبب زوال النّعم الكفران»

 .(۰97۰/غررالحكم)« فی شكرها ریو التقص منها،

 .هاست نعمتادا نشدن حقوق خداست و کوتاهی کردن در شكر گذاري  به سبب ها نعمتنابودي  

. باکم سپاسی آن را برچیده و پراکنده نسازید ،نعمت به شما رسید يها دامنهزمانی که  :دیفرما یمآن حضرت  

: للخوارزمیلمناقب ، ا71/۰9/3۰ بحاراالنوار ،۰13: وضه الواعظین، ر72/19۵شكاه االنوار م ،19ه الحكم/البالغه نهج)

976/93۰). 

گشایش  ها آنهمانا گروهی بودند که چندان روزي  :نقل شده که السالم هیعلدر همین زمینه از حضرت صادق 

خشن یافتن به نان روي آوردند آن را به شكل سنگ ساخته و  –براي مهارت  –یافت که طغیان کردند و چون سنگ را 

جمع کرده  شانیانبارهاپس خداوند به خشكسالی گرفتارشان کرد و آنان به غذاهایی که در  .ددر طهارتگاهشان نهادن

که در طهارت گاهشان  زهایچانداخت تا به جایی رسید که به همان  انبارشانبودند روي آوردند اما خداوند آفتی در 
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عائم د ،2/923/2966: المحاسن) خوردند یمو  شستند یمرا  ها آننیازمند شدند به طوري که  نهادند یمبراي نظافت 

 .(2۵9/12-3: بحاراالنوار ،1/173: االسالم

اقتصادي در قرآن و سنّت سر مستی از  ي توسعهیكی دیگر از موانع مهم اخالقی  :بطر و سر مستی از نعمت -2

 .نعمت است

وال تكونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطرا و ر ئا النّاس و » :دیفرما یمجاویدان نبیّ خاتم در این مورد  ي معجزه

 .(97/االنفال)« .یصدّون عن سبیل اهلل و اهلل بما یعملون محیط

را از  –مردم –با سرمستی از نعمت و خودنمایی به مردم بیرون آمدند و  شانیها خانهو همانند آنان نباشید که از 

 .به طور کامل احاطه و اشراف دارد کنند یمو خداوند به آنچه  دارند یمراه خدا باز 

قیچی هالکت آدمی پنداشته در  ي لبهپیامبر گرامی اسالم فقر همیشگی و سرمستی بر خاسته از نعمت فراوان را دو 

اللهمّ انّی اعوذ بك من غنی مبطر و من فقر ملبّ او » :که دینما یم مسألتمقام عرض نیاز به محضر خداي بی نیاز چنین 

 .از توانگري سرمستی و از فقر همیشگی برم یماي خداي من به تو پناه ( 1/991: عیون االخبار البن قتیبه)« مربّ

 .(همان). خواهم یمبار خدایا نه توانگري سرکشی آور و نه فقر فراموش کننده  دارد یمدر دعایی دیگر عرضه 

همچون کسی مباش که بدون عمل به آخرت  :میخوان یم السالم هیعللمات حكمت امام حكیمان حضرت علی در ک

 البالغه نهج) .گردد یماست و اگر توانگر شود فریفته و سرمست گردد و هر گاه فقیر شود نا امید و سست عنصر  دواریام

 .(72/133/9۵ :بحاراالنوار ،1۰7: تحف العقول ،1۰۵/الحمه

هنگامی نزدیكی  .شود یمآدمی در سه حال دچار دگرگونی  :امام همام در مقام تبیین آثار بطر در روایتی فرمودهآن 

داراي عقلی استوار و  ،اگر کسی در این سه حال تغییر نكند ،و توانگري پس از فقر ،سلطه یافتن بر حكومت ،به حاکمان

 .(2199/غررالحكم). خویی سالم است

سرمستی توانگري را ( 2216/غررالحكم)« البطر یسلب النّعمه و یجلب النّقمه» :آثار سوء بطر فرمودهو در مقام بیان 

 .کند یمسلب و کیفر را جلب 

اي خداي من، آن دارایی که برایم  :کهد کن یم مسألتامام زین العابدین در زبور آل محمد از بارگاه ربوبی چنین 

 (.9۵/122الدعا  :الصّحیفه السّجادیه) .رستمگري یا سرکشی گرفتار نماید، از من بگیگردنكشی و خود بینی آورد و مرا به 

: جامع االحادیث القمی) «اشرّ حمل الغنی ان یكون الفرح مرح» :در روایتی فرموده است السالم هیعلامام صادق 

 .توانگري این است که فرد دارا از فرط شادمانی به سرکشی مبتال شود یسنگ گرانبدترین ( 2۵7
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 :و این اعالن خطر از افتادن در دام بطر در تمام ادیان آسمانی بوده تا آنجا که در روایتی آمده در تورات نوشته شده

زودي از شما سلب گردد به سرکشی افتید زیرا نعمت به  شود کهاي موسی به بنی اسرائیل بگو مبادا نعمت داشتن سبب 

 .(61/القلوبرشاد ا ،133/عدّه الدّاعی). غفلت نكنید چرا که خاري شما را درهم کوبد شكرگزار و از

اقتصادي گرفتاري در حدّ اعتیاد گوش  ي توسعهدر روایات معصومین یكی از موانع اخالقی : موسیقی غنایی -9

 .دادن به موسیقی است

: ، مشكاه االنوار۰۵۰/2: الخصال)کثره االستماع الی الغنا یورث الفقر  :فرموده( ع)تا آنجا که حضرت علی 

 .(76/919/1 بحاراالنوار ،933، روضه الواعظین 999/3۰2: ، جامع االخبار223/69۰

 .آورد یمو یا گوش دادن به موسیقی غنایی فقر 

 ،2/2۵7/7۰6، دعائم االسالم 29/39الخصال ). رفرموده الغنا یورث النّفاق و یعقب الفق السالم هیعلو امام صادق 

 .دو فقر را در پی دار آورد یمموسیقی غنایی نفاق به بار . (73/291/7 بحاراالنوار

ترویج موسیقی غنایی در مجامع اسالمی توسط دشمنان اسالم و مسلمین جلوه  يها زهیانگو اینجاست که بخشی از 

 .شود یماحكام مترقی اسالم در تحریم موسیقی غنایی هویدا  يها حكمتو برخی از ابعاد ؛ شود یمگر 

 :موانع اجتماعی توسعه اقتصادی (ب

موجب پریشانی امور ( 9/1232/9233صحیح بخاري )دیر باز اختالف باعث هالکت پیشینیان بوده ز ا: اختالف -1

 .تو تبدیل عزّت به ذلّت و خواري بوده اس ها نعمتزوال  ،از دست دادن بزرگی و اعتبار( 179/  غررالحكم) به سامان

امّت اسالمی در ؛ بنابراین شود یماقتصادي شمرده  ي توسعهو همواره از موانع اجتماعی مهمّ ( 19/979/97 بحاراالنوار)

اختالف این عنصر بنیان بر انداز ؛ و کنف عزّت دین بایستی از هر فرصتی براي حفظ و تقویت وحدت بهر برداري نماید

 .دکنار بگذار را

از قدرت بی انتهاي ربوبی در از بین بردن همدلی اجتماعی و وحدت عزّت آفرین و  يا گوشهقرآن مجید در بیان 

 ل هو القادر علی ان یبعث علیكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم اوق» دیفرما یمابتالي جامعه به بالي اختالف 

 .(6۰االنعم ) «.کیف نصرّف االیات لعلهم یفقهونیلبسكم شیعا و یذیق بعضكم بأس بعض انظر 

به ه پراکنده کرد يها گروهبگو اوست توانا بر آن که بر شما عذابی از باالي سر یا از زیر پاهایتان فرستد یا شما را 

باشد  میکن یمبنگر که چه سان آیات را گوناگون بیان  .درا به برخی دیگر بچشان تان یبرخجان هم اندازد و سختی گزند 

 .که در یابند



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

181 

 

وحدت و همدلی تالش ت اقتصادي هر کس در جاي خود باید براي ایجاد، حفظ و تقوی ي توسعهبراي تحقق 

 .نماید

قرآن مجید با صراحت تمام ستمگري را از عوامل هالکت و نابودي و ابتالي به عذاب شدید : ظلم و ستمگري -2

و ما نابود ( ۰3/القصص) «نو ما کنّا مهلكی القري الّا و اهلها ظالمو» :دیفرما یمبه عنوان نمونه  کند یمالهی معرفی 

 .ستمگر بودند ها آنشهرها نبودیم مگر آنكه مردم  ي کننده

و این چنین است گرفتن ( 1۵2/هود)« أنّ أخذه ألیم شدیده کذلك أخذ ربّك إذا أخذ القري و هی ظالم و»

 . همانا گرفتن او دردناک و سخت است ،ردیگ یم، ا که ستمكارندآن گاه که آبادي ها و شهر ها ر ،پروردگار تو

المعجم )دشمنی خدا ( ۰99/1316مشكاه االنوار ) ها خانهو  ها دلدر احادیث معصومین ستمگري باعث ویرانی 

معرفی  (939/ غررالحكم)عذاب  ي آورندهفراهم ( 929۵/غررالحكم) ها نعمتاز بین رفتن ( ۰/99۵/۰9۰3االوسط 

 .شود یماقتصادي  ي توسعهتحقق نیافتن و واپس ماندگی اقتصادي  ها نیاکه نتیجه  هاست شده

مانا ه» :پیامبر گرامی اسالم فرموده( ۰/99/7: الكافی)آور خوانده شده ر در کلمات معصومین خیانت فق: خیانت -9

را روزیشان فرماید و هرگاه بخواهد نعمت را از  یدامن پاکمیانه روي و  ،دیفزایبهرگاه خداوند بخواهد بر نعمت گروهی 

 .(6/992/۰36۵ :کنز العمال)« .دیگشا یم ها آنگروهی قطع کند درب خیانت را به روي 

موسی بن جعفر علیهما السالم خیانت باعث فقر و نفاق معرفی شده  ،الی اهلل الحوائج باب، در کالم عبد اهلل الصالح

 .(73/927/9 :بحاراالنوار، 9۵9 :تحف العقول. )است

رفع البرکه من البیت إذا ت». و در کالم نبیّ أعظم خیانت موجب بر داشته شدن برکات از دودمان خوانده شده است

 .(1۰/9۵2/91۰6: نز العمالک ،2/79/2919: لفردوسا)« کانت فیه الخیانه

فرهنگ درست کاري و اجتناب از خیانت را  باید اند بستهاقتصادي جهان اسالم  ي توسعهبنا بر این آنان که دل به 

 .در اقشار گوناگون مردم جامعه مستحكم و نهادینه کنند

برکت و یا  ياعطاربوبیت پروردگار متعال مكافات عمل در  ي حوزهیكی از سنن قطعی الهی در : قطع رحم-9

در این میان یكی ز گناهان که از موانع اجتماعی  .تگرفتاري و کاهش عمر اس ،خداي ناکرده قطع برکات و ابتالي به فقر

که در اصطالح شرعی به قطع رحم  هاست لیفامگسستن پیوند از خویشان و  ،شود یمتوسعه و پیشرفت اقتصادي شمرده 

 .معروف است

سر  ي کنندهالسالم قطع رحم از عوامل دودمان برانداز و خالی  همیطهارت علدر قاموس اهل بیت عصمت و 

، ۰۵۰/2 :الخصال)و از عوامل فقر آور ( 129/113: لخصالا ،2/997/9 :لكافیا ،269/1 :معانی االخبار)از سكنه  ها نیزم
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قطیعه  :نعمت که ي برندهو از بین ( 6763/غررالحكم)عذاب و خشم الهی  ي کنندهو جلب ( 29۵/69۰: مشكاه االنوار

 .معرفی شده است( 91: دستور الحكم)غنا و توانگري  ي کنندهنابود ( 6739/غررالحكم)الرحم تزیل النّعم 

به خدا از گناهانی که نیستی و نابودي را پیش  برم یمناه پ»: فرمود يا خطبهدر  السالم هیعلامیر مؤمنان حضرت علی 

نیستی را جلو  کهیا گناهانی هم هستند ، آنیرالمؤمنیاماي  :عبد اهلل بن کوّاء یشكري برخاست و گفت .اندازد یم

و  ندیآ یمگرد هم  يا خانوادهکه  شود یمپیوند گسستن از خویشان است همانا  ،واي بر تو و آن ،آري: فرمود ؟اندازند یم

پراکنده هستند و از هم جدا زندگی  يا خانوادهو  دهد یمخداوند روزیشان  ،و با آن که بدکارند کنند یمیكدیگر را یاري 

 .«(79/197/1۵7: بحاراالنوار ،2/997/7: لكافیا. )سازد یمو با آن که پرهیزکارند خدا از روزي محرومشان  کنند یم

. دقطع رحم را ذکر کردن ،ي نابودي طیّ روایتی در مقام برشمردن گناهان پیش اندازنده السالم هیعلامام صادق 

  79/997/11: بحاراالنوار ،(۰39/27 :، علل الشرایع2/997/1: لكافیا)

قطعی الهی در مكافات عمل زایل شدن نعمت به سبب منع و  يها سنّتیكی دیگر از : پس راندن فرد نیازمند-۰

 .تپس راندن فرد نیازمند و خود داري کردن از کمك به اوس

 :شود یمتقدیم  ها آناین حقیقت در احادیث معصومین به نحوي بارز مورد توجه قرار گرفته است که چند نمونه از 

نیست که نعمت خدا برایش فراوان گردد مگر آن که بار مردم  يا بندههیچ : پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند

المالی ا. )هر که این بار را تحمل نكند آن نعمت را در معرض نابودي قرار داده است ،بر دوش وي سنگین شود

 .(6/997/1۰339: ، کنز العمال۰/131/2626: اریخ بغدادت ،9/93/9: لكافیا ،9۵6/61۰ :للطوسی

نّ هلل اقواما یختصّهم بالنّعم لمنافع العباد و یقرّها فیهم ما بذلوها فإذا منعوا نزعها عنهم إ» :اند فرمودهباز پیامبر اعظم 

همانا براي خداوند ( 79/913/93: بحاراالنوار، 1۵/21۰: ، حلیه االولیا3/9۰3/۰۵33: تاریخ بغداد)« فحوّلها إلی غیرهم

نعمت بخشیده تا آن را در منافع بندگان دیگر مصرف کنند و آن چه را که بذل و  ها آناز بندگانند که به  ییها دسته

و به دیگران  ستاند یم ها آنآن را از  ،کنند يخوددارماندگار فرماید امّا هرگاه از بخشش آن  ها آن يبرا ،بخشش کنند

 .سپارد یم

 ،نعمتی از سوي خدا بر شما است ،شود یممانا نیازهاي مردم که بر شما عرضه ه: فرموده السالم هیعلحضرت علی 

و همچنین ( 9۰33: غررالحكم). مبادا که نعمت به عذاب تبدیل شود ،پس آن را غنیمت شمارید و از آن دل تنگ نشوید

رخت بر بستن و زایل شدن آسایش و رفاه ( ۰۰26: غررالحكم) «بب زوال الیسار منع المحتاجس» :فرموده السالم هیعلعلی 

 .تبه سبب پس راندن محتاج اس

آن ملول ز خدا بر شماست پس ا يها نعمتمانا نیازهاي مردم به شما از ه»: دیفرما یم السالم هیعلامام حسین 

 .«963/933: ، مناقب للخوارزمی79/913/3۵ :بحاراالنوار« ».محروم شوید ها نعمتاز آن  که مبدأنشوید 
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دوش ر نیست که نعمت خدا بر او فراوان شود مگر آن که بار مردم ب يا بندهیچ ه» :دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

 :گفتم :راوي گوید ،او سنگین گردد پس هر که نیاز مردم را تأمین نكند نعمت را در معرض نابودي قرار داده است

به خدا سوگند مراد از مردم در این جا : فرمود؟ مردم را تأمین کند ي همه يازهاین تواند یمفدایت شوم چه کسی 

یاري رسانی و دادرسی بر نیازمندان سبب تداوم نعمت و با مفهوم  دیکن یمچنان که مالحظه ( 9/97/2 :الكافی. )مؤمنانند

بی مهري و پس راندن نیازمندان موجب زایل شدن و تباهی نعمت معرفی شده پس براي استمرار رشد  ،مخالف إعراض

 .«.باشد یمعملی همیشگی و اسباب تداوم رشد  يها تیاولواقتصادي توجه به نیازمندان و افزایش رفاه آنان از 

  :موانع عملی (ج

 .ردیگ یمر آخرین بخش از مقاله به اختصار یكسري از موانع عملی پیشرفت اقتصادي مورد بررسی قرار د

ز آثار دنیوي ارتكاب گناهان تنگ و سخت شدن زندگی است که خداي منّان از آن چنین تعبیر ا: گناهان-1

و هرکس از یاد کرد و ( 129/طه ) «یمن أعرض عن ذکري فإنّ له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه أعم و»: دیفرما یم

 .میزیانگ یمزندگی تنگ و سخت دارد و روز رستاخیز او را نا بینا بر  ،پند من روي گرداند

 «نأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرنا آخریف» :کند یمقرآن مجید در تعبیر دیگر گناه را سبب هالک معرفی 

 .ممردمی دیگر آوردی ها آنپس آنان را به سزاي گناهانشان هالک کردیم و از پس ( 6/النعاما)

همواره  ستاند اگر آن را باز نمی کند یمهمانا خداوند وقتی که نعمتی عطا  :روایتی فرموده رپیامبر گرامی اسالم د

اطاعت به نافرمانی گرایند و این سخن خداي  و از یناسپاسآورند مگر آن که از شكر گزاري به  يجاشكر آن را به 

خود را تغییر  يها یژگیومگر این که  کند ینممانا خداوند آن چه را از آن گروهی است دگرگون ه» :تعالی است که

 .(91 :، ارشاد القلوب11/الرعد)« .ددهن

 کند ینمرا به سبب عمل و رفتار گروهی خاصّ عذاب ه مانا خداوند عموم جامعه» :اند فرمودههمچنین آن حضرت 

پس در این  ،عمل زشت ایشان را آشكارا ببینند و در حالی که توان مخالفت دارند هیچ مخالفتی نكنند ها آنمگر آن که 

 ،۰22/6: ، علل الشرایع17/193/999 :لمعجم الكبیرا) «.کند یمحالت خداوند آن عوام را به سبب آن گروه خاصّ عذاب 

 .(1۵۵/7۰/16 :بحاراالنوار

تحف )« قفإنّ العبد یذنب الذّنب فیحبس عنه الرّز ،حذروا الذّنوبإ» :باز از آن پیامبر رحمت نقل شده که فرمود

و به سبب آن  کند یماز گناهان دوري کنید که همانا بنده گناه ( 77/163/6ج و  79/9۰1/97 بحاراالنوار، 11۵العقول 

  .شود یمقطع  اش يروز

که هیچ بال و کاستی  ،م از گناهان دور باشید :در کالمی بس تكان دهنده فرموده السالم هیعلامیر بیان حضرت علی 

 :دیفرما یمخدایی که نامش بشكوه باد  ،مگر به سبب گناه نیست ،حتّی یك خراش و به روي افتادن و مصیبت ،در روزي
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به سبب  ،رسد یمبه شما  که یبتیمصو هر ( 9۵/ لشوري ا)« ما أصابكم من مصیبه فبما کسبت ایدیكم و یعفو عن کثیر و»

  .(1۵/3۰/1: بحاراالنوار، 1۵6 :حف العقولت. )دو از بسیاري از گناهانمی گذر دیا کردهکارهایی است که با دستان خود 

به خدا  ،اي مفضّل از گناهان بپرهیز و پیروان ما را هم از آن بر حذر دار :در این باره فرموده السالم هیعلامام صادق 

یا بیماریی که  رسد یمهمانا گزندي که از حاکم به یكی از شما  ،ردیگ یمسوگند گناه بیش از همه به سوي شما شتاب 

 :، مشكاه االنوار237/1: الشایعلل ع. )تجز به سبب گناهانش نیس شود یمقطع  اش يروزیا این که  آورد یمبه او روي 

977/1۰36).  

که ارتكاب گناهان از موانع اجتماعی پیشرفت اقتصادي و افزایش  شود یمگیري  جهیمذکور نتاز آیات و روایات 

 .باشد یمروزي 

  .دباش یمقطعی در نزد تمام فرق مسلمین ربا  ي رهیکبیكی از گناهان : ربا -2

 276/البقره  ۵ «تمحق اهلل الرّبا و یربی الصدقای»: دیفرما یمزشت اقتصادي  ي مهیجري این  قرآن کریم در باره

 . بخشد یمو صدقه را فزونی  سازد یمو نابود  کاهد یمخداوند ربا را 

مردم اضافه  يها مالتا در  دیده یمآنچه ربا ( 93/لروم ا) «آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فال یربوا عند اهلل و ما»

تأکید شده است از جمله به  يکاهش روزدر روایات زیادي بر تأثیر مستقیم ربا در  .گردد ینم افزونشود نزد خداوند 

  :دییفرماروایات زیر توجه 

. ددر میان هیچ قومی ربا ظاهر نشود مگر آن که به قحط سالی گرفتار شون :پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود

 .(9/1۵3/377۵ :، کنز العمال6/29۰/7393 :د بن حنبلسند احمم)

، 9/9۰9/7332: لمستدرک علی الصحیحینا) .دجز آن که سر انجام گرفتار کمی و کاستی ش ،فزودینهیچ کس ربا را 

 .(1۵/229/1۵۰93 :المعجم الكبیر

ربا را آشكار  ها آندر میان  ،رگاه خداوند اراده کند سر زمینی را نابود سازده»: در روایتی فرمود السالم هیعلعلی 

زشت  ي دهیپدتوان با  ي همهس براي جلوگیري از واپس ماندگی اقتصادي باید با پ 2/6 :انیالب مجمعفسیر ت) .سازد یم

 .«(دابعاد آن مقابله شو ي همهربا در  ي رهیکباجتماعی و گناه 

در جامعه ابتالي آن به فقر و کاهش  يو باربلند اهل بیت علیهم السالم از جمله آثار و بی بند  يها آموزهدر  :زنا-9

 .تروزي بیان شده اس

 :دییفرمابه عنوان نمونه به روایات ذیل توجه 
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 :ن الیحضره الفقیهم). آورد یمزنا فقر را به ارمغان  «رلزّنا یورث الفقا» :فرمود و آلهرسول خدا صلی اهلل علیه 

  .(73/29/13 :بحاراالنوار، ۰/919/12333 :، کنز العمال9/2۵/9373

: الكافی). نتّق الزّنا فإنّه یمحق الرّزق و یبطل الدّیا» :دیفرما یمالی اهلل موسی بن جعفر علیهما السالم  الحوائج باب

  .«.سازد یمو دین را باطل  گرداند یماز زنا بپرهیز که روزي را نابود ( ۰/۰91/2

، ۰/۰92/3: لكافیا. )زناست کند یمیكی از گناهان که روزي را در بند  :دیفرما یمدر تعبیري  السالم هیعلامام صادق 

 .(73/22/1۰: بحاراالنوار

تحكیم و گسترش عفّت  ي نهیزمپیشرفت اقتصادي  يها برنامهپس براي متولیان فرض است که جهت بار دادن 

پیشرفت  مانعرواج بی عفتی و آلودگی به زنا سبب سوز و  وگرنهرا فراهم سازند  يبند و بارعمومی و جلوگیري از بی 

  .تاقتصادي اس

سوگند مكروه است مگر آن که انسان مجبور شود براي احقاق حقی یا  ي هیاولدر اسالم حكم  :سوگند ناروا-9

در تعالیم بزرگان  شود یمواجب حكم اوّلیه تغییر یافته و واجب  ي مقدمهجلوگیري از ستمی سوگند یاد کند که از باب 

 .تدین سوگند ناروا از عوامل فقر آور معرفی شده اس

، 223/69۰ :، مشكاه االنوار۰۵۰/2 :لخصالا)« .رلیمین الفاجره تورث الفقا» :دیفرما یم السالم هیعلحضرت علی 

 .آورد یموگند ناروا فقر س (1۵9/273/3 :بحاراالنوار

 ،9/ 7/996: لكافیا. )دباشد فقر در پی دار بندیپاسوگند ناروایی که آدمی بدان  :دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

    .(1۵9/273/3 :بحاراالنوار ،27۵/۰: ثواب االعمال

در تعالیم معصومین کسب  .دباش یمیكی از تعالیم دینی برکت داشتن و بی بهره بودن از برکت  :مکسب حرا -۰

 .تحرام نه تنها بی بهره از برکت بلكه برکت سوز معرفی شده اس

المالی ا) «.کند یمخداوند فقیرش  ،ر که از راه حرام درآمد کسب نمایده»: دیفرما یمپیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله 

 .(77/12۵/2۵ج و  63/932/99 :بحاراالنوار ،132/9۵6 :للطوسی

 :بحاراالنوار، 972 :حف العقولت)« .سازد یمروزي را نابود  ،راوانی کسب پلیدف» :دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

73/2۰6/99). 

( ۰/12۰/7 :لكافیا)« هالینمی و إن نمی لم یبارک له فیم نّ الحراإ»: دیفرما یمامام موسی بن جعفر علیهما السالم 

 .و اگر هم رشد کند نماید برکت ندارد کند ینمحرام رشد 
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 :ینتیجه گیر

تالش در افزایش رفاه  ،که پیشرفت اقتصادي میریگ یماز آیات و روایات مورد مطالعه در این مقاله چنین نتیجه 

اسالم این  يها آموزهبخشیدن به سیر رشد اقتصادي فرد و جامعه همواره در  عیو تسرفردي و اجتماعی، تعالی 

را  ها آندین داراي جایگاه و مكانتی رفیع و ممتاز است و لیكن به تناسب اهمیتش باید موانع آن را شناخت و  نیتر کامل

اقتصادي صعودي باشد و مردم در کنار رفاه اقتصادي از  ي توسعهتا سیر بالندگی . بر طرف یا ضعیف و کم اثر ساخت

آرمانی اسالم عزیز که تأمین کننده سعادت دنیا و عقباي آدمی  ي توسعهو زمینه براي رشد و د آفات آن در امان باشن

  .انشاء اهلل .داست فراهم گرد

 

 :ذمنابع و مآخ

 .دقرآن مجی -1

دار کتب  ،محمد بن عبدالقادر عطا: تحقیق( ق .هـ 2۰6ت )بوعبداهلل محمّد بن اسماعیل البخاري ، ااألدب المفرد -2

 .تبیرو–العلمیه 

 .ه 931 ت)ق ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدو ،االمالی للصّدوق -9

 .ق. ه 19۵7الطبعه االولی  ،مق ،مؤسسه البعثه دارالثقافه :تحقیق و نشر ،(ق

ؤسسه البعثه دار م: تحقیق( ق .ه 96۵ت )بو جعفر محمد بن حسن المعروف بالشیخ الطّوسی ، ااالمالی للطّوسی -9

 .ق 1919ی الطبعه االول -مق الثقافه،

عبد السالم  :تحقیق( ق .ه 2۰۰ت )البیان والتبیین، ابوعثمان عمرو بن بحر الكنانی اللیثی المعروف بالجاحظ  -۰

 .ق. ه 19۵۰القاهره الطبعه الخامسه  -كتبه الخانجی، ممحمد هارون

ؤسسه الوفا م (ق .ه 111۵ت )ر بن محمد تقی المجلسی محمد باق ،الجامعه لدرراخبار االئمه االطهار بحاراالنوار -6

 .ق. ه 19۵9بیروت الطبعه الثانیه  –

( ق .ه 931ت )ابو محمد الحسن بن علی الحرّانی المعروف با بن شعبه  ،(ع)تحف العقول عن آل الرسول  -7

 .ق. ه 19۵9الطبعه الثانیه  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی  ،تحقیق علی اکبر الغفاري

 ،(ق .ه 96۵ت )ابو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطّوسی  :تهذیب االحكام فی شرح المقنعه -3

 .ق. ه 19۵1الطبعه االولی  ،بیروت –دارالتعارف 
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 :تحقیق ،(ق ه 931ت )ق ثواب االعمال و عقاب االعمال، ابوجعفر محمّد بن علیّ القمی المعروف بالشیخ الصدو-3

 .ابی ت ،طهران–مكتبه الصدوق  ،علی اکب الغفاري

 .(7ق )محمد بن الشعیري السبزواري  ،جامع االخبار او معارج الیقین فی اصول الدین -1۵

 .ق. ه 1919الطبعه االولی ، قم –مؤسسه آل بیت علیهم السالم إلحیا التراث  :تحقیق و نشر

 –دار الكتاب العربی ( ق .ه 9۵9ت )صبهانی ابو نعیم احمد بن عبد اهلل اإل ،حلیه االولیا و طبقات االصفیا -11

 .ق. ه 1937ه الطبعه الثانی ،بیروت

( ق .ه 931ت )ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  ،الخصال -12

 .ق. ه 1919الطبعه الرابعه  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی 

 -دار الفكر ،(ق ه 311ت )جالل الدین عبد الرحمن بن أبی بكر السیوطی  ،فی التفسیر المأثور :الدرّ المنثور -19

 .ق ه 1919الطبعه االولی  ،بیروت

دار الكتاب  ،(هق 9۰9ت )ابوعبداهلل بن محمد بن سالمه القضاعی  ،دستور معالم الحكم و مءثور مكارم الشیم-19

 .ق ه 19۵1الطبعه االولی  ،بیروت –العربی 

 ،سلیم النعیم: تحقیق( ق .ه ۰93ت )ابو القاسم محمّد بن عمر الزمخشري  ،ربیع االبرار و نصوص االخبار -1۰

 .ق. ه 191۵الطبعه االولی  –قم  –منشورات الرضیّ 

مؤسسه  ،حسی األعلمی: تحقیق ،(ق ه ۰۵3ت )النیسابوري ل محمد بن الحسن بن علی الفتّا ،روضه الواعظین-16

 .ق ه 19۵6بیروت، الطبعه االولی  –األعلمی 

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب  ،(شرح الحافظ جالل الدین السیوطی و حاشیه اإلمام السنديب)ی سنن النّسای -17

 .ق. ه 19۵7بیروت الطبعه االولی  –دارالجیل ( ق .ه 9۵9ت )النّسایی 

 .ه 6۰6ت )ید المعتزلی المعروف با بن الحدید عزّالدین عبدالحمید بن محمّد بن ابی لحد ،البالغه نهجشرح  -13

 .یمسش .ه 1937دار إحیا التراث، بیروت، الطبعه الثانیه  ،محمد ابوالفضل ابراهیم :تحقیق ،(ق

تصحیح علی انصاریان، المستشاریه ، صحیفه السجادیه المنسوبه الی االمام علی بن الحسین علیهما السالم -13

 .ق. ه 19۵۰-الطبعه االولی  -دمشق –الثقافیه للجمهوریه االسالمیه اإلیرانیه 

( ق .ه 931ت )علل الشرایع ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  -2۵

 .ق. ه 19۵3الطبعه االولی  ،دار إحیا التراث بیروت



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

188 

 

–دار الكتب المصریه  ،(ق ه 276ت )ابو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبه الدینوري  ،ن االخبارعیو-21

 .ق. ه 1999،القاهره

 ،تحقیق جالل الدین المحدّث االرموي ،(ق .ه ۰۰۵ت )عبد الواحد اآلمدي التّمیمی  ،و درر الكلم غررالحكم -22

 .یشمس 196۵الطبعه الثالثه  ،جامعه طهران

السّعید بن : تحقیق( ق .ه ۰۵3ت )ابو شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمدانی  ،الخطابر الفردوس بمأثو -29

 .ق. ه 19۵6الطبعه االولی  ،بیروت -دارالكتب العلمیه  ،بسیونی زغلول

ل بیت مؤسسه آ :ق تحقیق و نشر. ه 9۵9ت بعد _ابو العباس عبداهلل بن جعفر الحمیري القمی  ،قرب االسناد -29

 .ق. ه 1919قم الطبعه االولی  –علیهم السالم إلحیا التراث 

لی اکبر ع: تحقیق( ق .ه 923ت )الكافی ابو جعفر ثقه االسالم محمد بن یعقوب بن اسحاق الكلینی الرّازي  -2۰

 ق. ه 19۵1بیروت الطبعه الرابعه  –دار صعب و دار التعارف  ،الغفاري

تصحیح ( ق .ه 37۰ت )عالء الدّین علی المتقی بن حسام الدین الهندي  ،و األفعالکنز العمّال فی سنن األقول  -26

 .ق. ه 1937الطبعه االولی  ،مكتبه التراث االسالمی بیروت ،صفوه السّقا

هاشم الرسولی  :تحقیق( ق .ه ۰93ت )ابو علی الفضل بن حسن الطّبرسی  ،فی تفسیر القرآن انیالب مجمع -27

 .ق. ه 19۵3الطبعه الثانیه  ،دار المعرفه بیروت ،المحلّاتی و فضل اهلل الیزدي الطباطبایی

المجمع العالمی  ،مهدي الرجانی: تحقیق( ق .ه 23۵ت )المحاسن، ابو جعفر احمد بن محمّد بن خالد البرقی  -23

 .ق. ه 1919الهل البیت علیهم السالم الطبعه االولی 

مؤسسه مصطفی عبد القادر عطا، ( ق .ه 9۵۰ت )ابو عبد اهلل الحاکم النیشابوري  ،تدرک علی الصحیحینالمس -23

 .ق. ه 1911دار الكتب العلمیه، بیروت، الطبعه االولی 

مؤسسه آل البیت علیهم السالم ( ق .ه 192۵ت )حسن النوري الطبرسی  ،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل -9۵

 .ق. ه 19۵7الطبعه االولی  –م ق –الحیا التراث 

 .تامؤسسه الرّساله، بیروت بی ( ق .ه 9۰9ت )محمد بن سالمه القضاعی  ،مسند الشهاب -91

دارالفكر،  ،تحقیق عبد اهلل محد الدرویش( ق .ه 291ت )احمد بن حنبل الشیبانی  –المسند الحمد بن حنبل  -92

 .ق. ه 1919بیروت الطبعه الثانیه 

تحقیق مهدي هوشمند، دارالحدیث، قم الطبعه  ،(7ق )االنوار فی غرر االخبار، ابوالفضل علی الطبرسی مشكاه  -99

 .ق. ه 1913االولی 
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( ق .ه 931ت )ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  ،معانی االخبار -99

 .یشمس 1961الطبقه االولی  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی  ،تحقیق علی اکبر الغفاري

طارق ابن عوض اهلل و : تحقیق ،(ق ه 96۵ت )المعجم االوسط، ابو القاسم سلیمان بن احمد اللخمی الطبرانی -9۰

 .ق ه 191۰الطبعه االولی  ،القاهره –دار الحرمین  ،عبدالحسن بن ابراهیم الحسینی

حمدي عبد المجید  :تحقیق( ق .ه 96۵ت )ابوالقاسم سیلمان بن احمد اللخمی الطبرانی  ،المعجم الكبیر -96

 .ق. ه 19۵9الطبعه الثانیه  ،بیروت –دار إحیا التراث العربی  ،السّلفی

 933ت )من الیحضره الفقیه، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصّدوق  -97

 .الثانیهالطبعه  –قم  –ق علی اکبر الغفاري، مؤسسه النشر االسالمی تحقی ،(ق .ه

لهیئه المصریه العامه، مصر، ا تحقیق محمد بن قرنه،( ق .ه 921ت )ابو سعید منصور بن الحسین اآلبی  ،نثر الدّرّ -93

 .ق. ه 1331ی الطبعه االول

ابی الحسن الشریف الرّضیّ محمّد بن الحسین بن موسی الموسوي  :اختیار( نیرالمؤمنیامن کالم م) البالغه نهج -93

 .(ق .ه 9۵6ت )
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 یواپس ماندگی اقتصاد یها انیزپیشرفت اقتصادی و  یها برکت

 تدر قرآن و سنّ

 *حسین ایمانی یامچی

 :چكیده

 .تاقتصادي به صورت اجمالی از مسلّمات داراي مقبولیت عامّ جوامع بشري اس ي توسعهضرورت و آثار  ،اهمیت

ین مقاله در صدد آن است که برخی از ا. تبوده و هس پژوهان نیداین مكانت ویژه از منظر دین نیز مورد اقبال جدّي 

بدین  .دد کنكاش قرار دهتوسعه و واپس ماندگی اقتصادي را با بهره بردن از آیات و روایات مور يها انیزبرکات و 

 .ابرپایی دین و دنی -1: اقتصادي تحت عناوین ي توسعهمنظور پس از مقدمه ابتدا هشت برکت 

 -7تجلّی جوانمردي  -6ب پوشاندن معای -۰و حفظ آبر - 9ش چند برابر کردن پادا - 9یاري رساندن به تقوا  -2

 يها انیزسپس در ذیل پنج عنوان برخی از و بزرگواري و احترام در دنیا مورد بحث قرار گرفته  ي هیما -3ی آسایش روان

 .یملی و اخالق، عاعتقادي گانه سهکفر با مراتب  -1: واپس ماندگی اقتصادي تبیین شده که عبارتند از

بودن  يکاربردظر به اهمیت ن. ناتوانی در دفاع هر چند که حق باشد -۰ی فراموش -9ي ذلّت و خوار -9ی نادان -2

. دعترت به حساب آیو گامی کوچك در ترویج معارف قرآن  رود یمو مستند بودن موارد مذکور به آیات و روایات امید 

 .شاءاهلل ان

 .تسعادت و هالک ،کفر ،عزت و آبرو ،دین و دنیا :ها واژهکلید 

 .همدرس حوزه و دانشگا* 

 

  :مقدّمه

 ي هیپاشش . آرمانی در شمار مسلّمات کتاب و سنت است ي جامعهو اهمیّت بارز آن در بنیان « اقتصادي ي توسعه»

اقتصادي نقشی درخور و  ي توسعهمصرف و دولت در تحقق، نهادینه کردن و کارآمدي  ،بازار ،کار ،دانش، برنامه ریزي

 .دبی بدیل دار

پربار در این زمینه است که در این مقاله به بخشی از کلمات  ياه آموزشدر کلمات پیشوایان دین مطالبی آکنده از 

واپس ماندگی اقتصادي پرداخت  يها انیزبرکات پیشرفت اقتصادي و  ي نهیزممعصومین علیهم السالم در  گهربار
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و هم تبیین ن تعریف شده به همایش سفینه النجاه دانشگاه تربیت معلم آذربایجا يها آرمانتا هم در راستاي  شود یم

مسی به ش 193۵در اعالم سال  يا خامنهبخشی از مبانی مترقی مدّ نظر رهبر حكیم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل 

براي تحقق هدف مذکور ابتدا برخی از برکات پیشرفت اقتصادي . عنوان سال جهاد اقتصادي گامی کوچك برداشته شود

واپس ماندگی اقتصادي در پنج بند مورد  يها انیزو آنگاه  شود یمائه هشت بند با استفاده از کتاب و سنّت ار در ضمن

 .ردیگ یمبحث قرار 

 :برکات پیشرفت اقتصادی .الف

و عترت معصوم ایشان مال و پیشرفت  و آ لهر قرآن مجید و سنّت نبیّ اعظم صلی اهلل علیه د: برپائی دین و دنیا-1

وال »به عنوان نمونه در قرآن مجید آمده که  .تاقتصادي به عنوان عنصري مؤثر در برپائی دین و دنیا معرفی شده اس

 .(۰/النساء)« تؤتوا السفهاء اموالكم التی جعل اهلل لكم قیاما و ارزقوهم فیها واکسوهم و قولوا لهم قوال معروفا

به کم خردان ندهید و از درآمد آن  ،برپا بودن زندگی شما قرار داده ي لهیوسود را که خداوند آن را خ يها مالو  

 .سخنی نیكو و پسندیده بگویید ها آنبخورانید و بپوشانیدشان و به  ها مال

البدّ للناس من  آخرالزماناذا کان فی »: دیفرما یمزمینه  نیدر اپیامبر اکرم حضرت محمد صلی اهلل علیه و آْله 

: کنز العمال ،عن المقداد بن معدیكرب 2۵/273/66۵: العجم الكبیر) «هیقیم الرجل بها دینه و دنیا ،الدراهم و الدنانیر

9/293//6999). 

و دینارها نیست تا هر فرد دین و دنیاي خود را  ها درهمجز داشتن  يا چارهمردم را  ،فرا رسد آخرالزمانزمانی که 

 .با آن برپا دارد

در قالب دعا که در مقطعی از زمان  السالم هیعلامام محمد باقر  يسپهر سرورعلوم نبوي و پنجمین مهر  ي شكافنده

طاهرین قالبی مؤثر و ایمن از آزار معاندان براي تعلیم  ي ائمهبه اقتضاي شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر عصر 

  :که کند یم مسألتاز بارگاه ربوبی چنین  ،مكتب امامت بود يها ارزشدینی و  يها آموزه

بار خدایا مرا در . (1/99۰: الدّرثر ن ،9/271: البیان و التبیین)« اللهمّ أعنّی علی الدّنیا بالغنی و علی االخرة بالتقوي» 

 .با توانگري و در آخرت با تقوا یاري بخش دنیا

« انعم العون علی االخرة الذّنی»: دیفرما یم مورد  نیدر ارئیس مذهب جعفري صادق آل محمد علیهم السالم 

چه نیكو ( 79/127/126: بحاراالنوار ،9/1۰6/9۰67: ن الیحضره الفقیهم ،1۰وح  19ح  79ص  3ح  و ۰/72/3: الكافی)

 .تبراي آخریاوري است دنیا 
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پیامبر اسالم در مقام تعلیم اصحاب و یادآوري این که تنها اقبال به آخرت مدّ نظر تعالیم برتر اسالم نیست و توجّه 

از آن خود یاوري شایسته براي نیل به مقام صالح اخروي است در جواب یكی از اصحاب که عرض  يور بهرهبه دنیا و 

 :کرد

نعمّا بالمال  ،یا عمرو :قال. انّما اسلمت رغبه فی الجهاد و الكینونه معك ،یا رسول اهلل انّی لم اسلم رغبه فی المال» 

: لمستدرک علی الصحیحینا ،37/233: الدب المفردا ،6/29۵/17313 :مسند احمد بن حنبل) «حالصّالح للرجل الصّال

اي پیامبر خدا من اسالم نیاوردم تا به مال دست ؛ (9/19: انیالب مجمع ، تفسیر11/723/99۰77: نز العمّالک ،2/9/219۵

 .چه نیكو یاوري است مال پاک براي مرد شایسته: فرمود .ماسالم آورد ،به جهاد و همراهی با تو لیملكه براي ، بیابم

 ،آخرت ي مزرعهمطابق با سرشت الهی انسان در اسالم دنیا  يها آموزهبر مبناي  دییفرما یمچنان که مالحظه 

آدمی  يایو دناقتصادي یكی از عناصر بس مؤثر در برپائی دین  ي توسعهبرخورداري دنیوي زمینه ساز غناي اخروي و 

این که عالوه بر راهنمایی به این امر خطیر بایدها و  باشد یممباهات مسلمین  ي هیماجاي شگفتی و  .تمعرفی شده اس

 .نبایدهاي آن هم در فرمایشات معصومین مورد توجه قرار گرفته است

پایداري مسلمانان و اسالم آن است که اموال نزد  يها هیماز ا»: دیفرما یم السالم هیعلبه عنوان نمونه امام صادق 

آن حق را بشناسد و رفتار پسندیده پیشه کند و از اسباب نابودي اسالم و مسلمانان آن است ( حفظ)کسی باشد که در 

 ،9/12۰/1: الكافی). با حق آشنا نبوده و رفتار خوشایند در پیش نگیرد ،که اموال در دست کسی باشد که در حفظ آن

 .«(12/993: الوسائل، مستدرک 1۵19//913: كاه االنوارشم

خیري نیست در کسی گرد آوردن مال از راه حالل را  :که شده ریتفسخیر چنین  السالم هیعلو از منظر امام صادق 

: لكافیا) .ددینش را بپردازد و با خویشانش پیوند داشته باش ،تا با آن آبروي خویش را حفظ کند ،دارد ینمدوست 

از موارد مهمّ بهره و  یافتگی توسعهو توانگري و ( 7/9/1۵: ، تهذیب االحكام9/166/961۰: ، من الیحضره الفقیه۰/72/۰

لصّحة : خمس من لم تكن فیه لم یثهنّ بالعیش» :فرموده است السالم هیعللذّت زندگی شمرده شده تا آنجا که امام صادق 

، 2۵/771 :، مشكاه االنوار171/2۰ :لمحاسنا ،97/9۰3 :االمالی للصدوق)« فقالغنی و القناعه و األنیس الموا األمن و و

: برد ینملذت زندگی نصیب  از ،آن کس که از پنج ویژگی بهره نداشته باشد( 63/963/3ج و  139/9 :بحاراالنوار

 .قناعت و همدم سازگار ،توانگري ،امنیت ،ندرستیت

دین خدا و معصومین علیهم السالم یكی از برکات پیشرفت اقتصادي  يها ر آموزهد: یاري رساندن به تقوي-2

 .دباش یم« اري رساندن به تقويی»

همانا « هإیتاء الزکا إنّا أنزلنا المال إلقام الصاله و» :دیفرما یمخداي سبحان در ضمن حدیثی قدسی به پیامبر رحمت 

 .نماز و پرداخت زکات نازل کردیم یبرپائما مال را براي 
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باشد و اگر دو و دیگر از آن ا يا گستره دارد یماز مال داشته باشد دوست ي و حال آن که آدمیزاد اگر از گستره ا  

و از آن  کند ینمسوم هم به ملك او در آید و درون آدمیزاد را چیزي جز خاک پر  ي گستره خواهد یمگستره داشته باشد 

سند م ،9/2۵۵/616۰ :، کنز العمال9/297/99۵1: المعجم الكبیر. )ردیپذ یمرا و ا ي توبهخداوند از هر که توبه کند  ،پس

 .(3/21۵/6۰/213 :احمد بن حنبل

نعم العون » :دیفرما یمپیامبر رحمت هم این حقیقت را در سه تعبیر حدّاقلی و حدّ اکثري مطرح فرموده است گاه 

چه یاور خوبی ؛ (9/293/6992: نز العمالک ،9/1۰2: حیاء علوم الدینا ،9/2۰6/67۰6: الفردوس)« علی تقوي اهلل المال

 . برخورداري از مال ،براي تقواي خداست

، تحف 9/1۰6/9۰7: ، من الیحضره الفقیه/۰/71: الكافی)« نعم العون علی تقوي الغنی» :و جایی دیگر فرموده

چه خوب یاوري است توانگري ؛ (2/26۵/1917: سند الشهاب، م77/1۰9/116: بحاراالنوار، 1۰۰: الجعفریات ،93 :العقول

 .هغنا با تعبیر حدّ اکثري مدّ نظر مبارک ایشان قرار گرفت؛ که براي تقواي خدایی

: ، کنز العمال9/2۰6/67۰۰: الفردوس)« نعم العون علی الدین قوت سنه»: و در جایی دیگر با منظر حدّ اقلی فرموده 

 .داشتن خوراک ساالنه چه یاور خوبی براي دین است؛ (9/293/699۰

صاحب  ،خدمت رسانی بی منّت، احسان از کدّ یمین و عرق جبین ي اسوه ،که مظهر عجایب السالم هیعلامام علی 

ي این برکت  عمل به واجبات مالی دین مبین هستند درباره ي عرصهشگفتی آفرین در  شتازانیو پموقوفات پر برکت 

 ي کنندهمال یاري ؛ (2۵1 :سند زیدم)« المال عون الزکاه» :ندیفرما یمپیشرفت اقتصادي و برخورداري از مكنت مالی 

 .  زکات است پرداختزکات و موجب برخورداري از ثواب 

از سنن قطعی الهی در  كوکارانینسبقت رحمت الهی بر غضب و عدم تضییع اجر : چند برابر کردن پاداش-9

مأثور از حضرات معصومین صلوات  يها نهیگنجز قرآن مجید و ا. تبوده و هس مخلوقاتچگونگی مكافات و مجازات 

از آن  ي برخاستهکه چند برابر کردن پاداش از برکات پیشرفت اقتصادي و کار خیر  دیآ یماهلل علیهم اجمعین چنین بر 

ما اموالكم و ال اوالدکم بالتی تقربكم عندنا زلفی االّ من آمن و عمل  و» :به عنوان نمونه در قرآن مجید آمده .دباش یم

( ضیلتیف)ن آ ،و فرزندانتان ها مالو ( 97/سبأ)« صالحا فاولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون

به س اینانند که ، پمگر کسانی که ایمان آوردند و کار نیك و شایسته انجام دادند ،نیست که شما را به ما نزدیك گرداند

 .ایمن و آسوده باشند ،بلند بهشت يها کوشكپاداشی چند برابر دارند و ایشان در  ،کردند آنچه

 «ماهلل واسع علی لشیطان یعدکم الفقر و یأ مرکم بالفحشاء و اهلل یعدکم مغفره منه و فضال وا» :دیگر آمده يا هیآو در 

و خداوند  دهد یمو ناشایست فرمان  يکار زشتو به  ترساند یم یینوایبشیطان شما را از بی چیزي و ؛ (263/البقره )

 .و خداوند گشایش دهنده و بسیار داناست دهد یمشما را به آمرزش و فزون بخشی خویش نوید 
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 ،اطعام ،عفو ،پرداخت بدهی بدهكاران ،کمك بر فقرا ،ها بردهاخالقی اسالم اموري همچون آزاد کردن  يها آموزهدر 

تعظیم  ،زیارات معصومین ،مفرده ي عمره ،انجام امور مستحبی و اتیان حجّ واجب ،خیر يکارهامشارکت در  ،صدقه

یكی از شرایط مقوّم  ها آنانجام یكایك ر ارد شده است که دو. ..محرم و صفر و  ،شعائر دینی همچون اعیاد و وفیات

 .دباش یمبرخورداري مالی و پیشرفت اقتصادي 

آله و سلّم واقع شده چنان که به ایشان عرض و اصحاب از نبیّ اعظم صلی اهلل علیه  سؤالحتّی این مطلب مورد 

و ما  کنند یمو جهاد  دهند یمو صدقه  گزارند یمحجّ  ،کنند یمداران با ثروت خویش بنده آزاد ل اي رسول خدا ما :کردند

صد  آزاد کردناهلل اکبر گوید برتر از ر هر کس صد با :فرمود ها آنپیامبر خدا براي دلگرمی م مال نداریم که چنین کنی

صد بار الحمد هلل گوید  هر کهسبحان اهلل گوید بهتر از آن است که صد شتر پیشكش کند و ر بنده است و هر کس صد با

در راه خدا روانه سازد و هر که صد بار ال اله الّا  (دبراي جها)و لگام و سوار  نیبا زنیكوتر از آن است که صد اسب را 

، ثواب 2/۰۵۰/1: لكافیا). دیفزایب( بر این ذکرها)نیكو کردارترین افراد است مگر آن که کسی  (زرستاخی)اهلل گوید در آن 

  .(2/76/2133: ، مكارم االخالق123/116: ، االمالی للصدوق2۰/1: االعمال

و این باعث اعتراض  کردند یمعمل  ها آنجالب این که پس از تعلیم اذکار یاد شده و عمل فقرا بر آن اغنیا هم به 

باز خیرات اغنیا از ما زیادتر  آورند یمقبلی را هم به جا  يها احسانو  دهند یمفقرا شد که اغنیا هم اعمال ما را انجام 

این بخشش افزون خداوند است که به هر که بخواهد عطا  «ءلك فضل اهلل یؤتیه من یشاذ» :پیامبر خدا فرمود .شود یم

   .(همان منابع. )کند یم

و مردم هم  کنند یمزندگی ه ک دارد ریگداوند بندگانی فرخنده حال و آسان خ: اند فرموده السالم هیعلامام محمد باقر 

: الكافی) .دهمانند باران هستن ،این بندگان در میان بندگان خدا کنند یمآنان زندگی ( بذل و بخشش) ي هیسادر 

 .(73/13۵/66: بحاراالنوار ،9۵۵ :، تحف العقول3/297/99۰

اي ابا محمد هرگاه مؤمن توانگر و مهرپیشه باشد و همواره از  :فرمود السالم هیعلباقر امام  کند یمنقل  ریابو بص

فرموده  در کتابش ،که او خود دیفرما یمرا رو برابر عطا  اش یكینخداوند پاداش انفاق و  ،جانب او به یارانش خیر برسد

ج و  72/69/1۵ ربحاراالنوا ،2/2۵9تفسیر القمی  ،6۵9/79: علل الشرایع). دکه در اول این مبحث مطرح ش« 97/سبأ»

1۵9/9/2). 

موضوع حفظ آبرو از مكانت و  .دانون نسبت ارزشی در قلمرو احكام اسالم نیز نمودي آشكار دارق: حفظ آبرو -9

نیازمندي اقتصادي  .تاعتبار بسیار بارزي برخوردار است تا آن حد که براي حفظ آبرو گاهی باید از جان و مال گذش

و به منظور صیانت از آبرو در کلمات معصومین گاه در قالب دعا و گاه در  کاهد یمهمواره از اعتبار فرد و کشور نیازمند 

ه عنوان مثال در قالب دعا اندر کالم ب. تقالب اندرز اجتماعی پیشرفت اقتصادي مورد سفارش و تاکید قرار گرفته اس

با گشاده حالی آبرویم را  ،ار خدایاب: آمده( ع)مجاهدان خستگی ناپذیر حضرت علی  ي اسوه ،مام عارفانا امیر کالم،
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طلب روزي نمایم  ،روزي تو هستند ي ندهیجوحفظ بفرما و با تنگدستی احترامم را مبر تا ناچار شوم از افرادي که خود 

و بدگویی از آن که مرا چیزي  کند یمو از بندگان بدت در خواست کنم و به ستایشگري از آن که به من بخشش 

تویی که بخشیدن و نبخشیدن را در اختیار داري و همانا تو بر  ،ها نیا ي همهگرفتار گردم در حالی که پس  ،بخشد ینم

 .(2۵ي حیفه سجادیه دعاص ،22۰خطبه  البالغه نهج) .همه چیز توانایی

ا الدراهم معذور و ان ادنته من الدّنیا النّها صانته عن ابناء الدّنیحبّ م( )یا در کلمات منسوب به آن امام همام آمده 

هر چند که  باشد یمست عذرش پذیرفته ا (و مال)ت آن کسی که دوستدار در هم اس؛ (2۵/232/993: البالغه نهجشرح )

 .کند یماز دنیا زادگان حفظ ا ولیكن مال و درهم او ر کند یماین دوستی او را به دنیا نزدیك 

تنها ایرادي ندارد بلكه از  کند یمو آبروي انسان را حفظ  شود یمفرد ر صیانت اعتبا ي هیمابرخورداري دنیوي چون 

واجب بر وجوب تالش در مسیر نیل به پیش رفت اقتصادي هم  ي مقدمهو شاید از باب  باشد یمسفارشات دین نیز 

 .سازد یمفتواي داده شود و این مكانت ممتاز تكلیف مسلمین و مجامع اسالمی و دول مسلمانان را بس سنگین 

ضروري زندگی فردي و اجتماعی آدمی است تالش در راستاي رفع  ها یینارساو  ها یکاست: پوشاندن معایب -۰

مهم پیشرفت اقتصادي و برخورداري از  يها برکتكی از ی. دباش یمعیوب از احكام دائمی شرع و عقل  نواقص و ستر

توانمندي اقتصادي پوشاندن معایب و نكات آسیب پذیر فردي و اجتماعی است در یك نگرش کلی بر اقشار موجود در 

ناشی از فقر اقتصادي  يها یینارساطبقاتی و  ي فاصله کند یمجامعه از جمله مطالبی که در مراحل اولیّه خود را نمایان 

از پیشرفت اقتصادي و  يور بهرهبا  .شود یمنمایان ... ا امنی و ، نفحشا ،همچون دزدي ییها يناهنجاراست که در قالب 

 يها آموزههمین مطلب ارزشمند در د؛ و یاد شده را کاهش دا يها یینارسامقداري از  توان یمتوزیع عادالنه امكانات 

 .تدینی مورد توجه قرار گرفته اس

 ،العلم و المال یستران کلّ عیب» :دیفرما یمشرف مخلوقات محمد صلی اهلل علیه و آله ، ادر این زمینه پیامبر رحمت

 کند یمو نداري و نادانی هر عیبی را آشكار  پوشاند یمدانش و دارایی هر عیبی را  ؛«و الفقر و جهل یكشفان کلّ عیب

 .(1۵/199/23663: کنز العمّال)( 9/71/92۵۵س الفردو)

مورد نیاز جوامع بشري در قالب دعاي عارفانه رئیس مذهب جعفري  يها آرمانهمین حقیقت به عنوان یكی از 

اي خداي « اللهم استرنا بالغنی و العافیه» :دارد یمکه ایشان در مقام راز و نیاز با معبود قادر و حكیم عرضه  کند یمجلوه 

 ،2/29/2۵۰7ق كارم االخالم ،1/993/339من ال یحضره الفقیه )را بپوشان ا م( عیوب)، من با توانگري و تندرستی

 .(36/13۵/۰1 بحاراالنوار

گذار در ستر عیوب فرد و جامعه بوده و  ریتأثاز توانگري و تندرستی از عوامل همواره  يمند بهرهحقّ این است که 

 .گردد مسألتس شایسته است که به عنوان یك نیاز از خلق بی نیاز ، پخواهد بود
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عی در رفع مشكالت ، سمصائب فردي و اجتماعی همدردي با نیازمندان رفعمشارکت در  :تجلّی جوانمردي -6

جوانمردي بوده و  جلوهیثار مالی در بالیاي اجتماعی و حوادث غیره مترقبه همیشه از مظاهر ، افردي و اجتماعی آنان

این مهم در کالم  باشد یمطبیعی است که یكی از شرایط مقوّم این خصیصه پسندیده برخورداري اقتصادي  .تهس

ع الثروه م( ) :اند فرمودهه که ایشان چنین نمایان گشت السالم هیعلمام اول شیعیان جهان، حضرت علی ، اجاوید امیر بیان

 .(379۰/غررالحكم). کند یموانمردي جلوه ، جتظهر المروّه با ثروت

زندگی فردي و اجتماعی امروزه بشر این است که اگر کسی از مكنت و  يها تیواقعكی از ی: آسایش روانی -7

این  .دآرامش و آسایش روانی بی بهره خواهد بوبرخورداري اقتصادي در حدّ رفع نیازهاي ضروري بهره نداشته باشد از 

 :اند فرمودهمطلب در قالب یك پیش گویی توسط نبیّ اعظم صلی اهلل علیه و آله چنین مطرح شده که ایشان 

که هر کس  رسد یمبراي مردم زمانی فرا ؛ «شابیض لم یتهنّ بالعی أتی علی الناس زمان من لم یكن معه اصفر و الی»

المعجم ). تداشته باشد، زندگانی گوارایی نخواهد داشن (منظور مطلق مال و منال و برخورداري اقتصادي)طال نقره 

 .(9/29۵/6996: نز العمالک ،6/1۵2ا لیه االولیح ،2۵/273/6۰3: الكبیر

نان که تعبیر رئیس زاهدان عالم و این حدّ از برخورداري اقتصادي هیچ منافاتی با زهد و بی اعتنایی به دنیا ندارد چ

نّ النّفس اذا احرزت قوتها ا» :پیامبر خاتم و شاگرد ممتاز مكتب زهد آن حضرت ابوذر آن عبد صادق این تعبیر آمده که

ن ال یحضره م ،۰/33/۵2الكافی ). ابدی یمآدمی هر گاه وسایل زندگی را قدر نیاز فراهم کند، روانش آسایش ؛ «استقرّت

 .(9/166/9613: الفقیه

 المال تیبهر گاه سهم خود را از  ،امّا سلمان و: در پاسخ به ایراد گروهی از صوفیه فرمود السالم هیعلو امام صادق 

اي  :شد گفته یمتا نوبت آینده دریافتش فرا رسد به وي  گرفت یمنیاز یك سالش از آن بر  ي اندازهبه  کرد یمدر یافت 

 !یا فردا يریم یمامروز  یدان ینمحال آن که  ،(یکن یمبراي رفع نیاز کار ) یکن یمچنین  ،با آن که زاهدي ،ابو عبد اهلل

آن  دیدان ینمي نادانان مگر ا !دیبر ینمامید  ام یزندگچرا همان طور که از مرگ بیم دارید به : پاسخ امام چنین بود

و هرگاه نیازش را تأمین کند، روانش  کند یمروانش با او نا آرامی  ،را تأمین نماید اش یزندگگاه که آدمی نتواند نیاز 

 .(7۵3/12۰/19و  97/29۰/22: بحاراالنوار، 9۰1: حف العقولت ،۰/63/1الكافی ). ابدی یمآرامش 

بك بار و آسوده ، سهر گاه انسان به قدر خوراک سالش را فراهم آورد :دیفرما یمدر این زمینه  السالم هیعلامام رضا 

. خریدند ملكی نمی ،کردند امامان باقر و صادق علیهما السالم مادام که به قدر خوراک سالش تدارک نمی – شود یمخاطر 

 .(923/1979د رب االسناق ،۰/33/1الكافی )

دو عنصر مقام و موقعیت اجتماعی و توانگري مالی در ارزیابی بزرگواري فرد و : بزرگواري در دنیا ي هیما -3

که آخرین  يا گونهبه ت در کلمات معصومین نمود یافته است اجتماع همواره مورد توجه بودند و هستند این واقعی
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بزرگواري  ي هیما؛ «يو شرف االخره التقورف الدنیا الغنی ش» :انسانی فرموده است ي جامعهرسول الهی جهت هدایت 

 .(9/32/۰6۰۵: العمّالنز ک ،2/9۰3/96۵۵س الفردو. )دنیا توانگري و مایه بزرگواري آخرت تقواست هست

نن النسایی س) .تاس ییدارا ،کنند یمبه سبب آن گرایش پیدا  ها انسانکه ا شرافت مردم دنی ي هیمایا فرموده همانا 

 (.2/77/2633لمستدرک علی الصحیحین ا ،3/13/29۵۰1 :حنبل، مسند احمد بن 6/69

: بحاراالنوار) .كی از دو تكیه گاه مقام است و دیگري داراییی: و هم چنین از پیامبر عزیز نقل شده است

77/16۰/2). 

و  بخشد یمسیادت و سروري  ،توانگري آن کس را که سروري ندارد :دیفرما یمدر این زمینه  السالم هیعلعلی 

لحسب الفعال ا) :فرموده است السالم هیعلو امام صادق ( 96۵/961: غررالحكم) دهد یمنیرو  ،دارایی آن را که نیرو ندارد

 .(7۵/232/192 بحاراالنوار ،9۵۰/67: معانی االخبار). اش یبا دارائگوهر آدمی به رفتار اوست و شرافت  (و الشرف المال

شرافت و بزرگواري است و این موضوع به  ي هیمابلكه نیكو کاري  داند ینمشرافت  ي هیماالبته اسالم تنها مال را 

 :یا پیامبر خدا فرمودهآ: به جمیل بن درّاج گفتم دیگو یمصراحت در کالم معصومین علیهم السالم آمده است که حجّال 

در : فت؟ گبزرگوار کیست: مآري فرموده است گفت :فت؟ گزمانی که بزرگ و شریف قومی نزد شما آمد احترامش کنید

آن کس که با  :فرمود ؟و برتر کیست فیشر :گفتم .دآن که مال دار :کردم فرمود سؤال السالم هیعلامام صادق ز این باره ا

 .(3/22۵/272: لكافیا) .يتقو :کرامت چیست؟ فرمود :پرسیدم .دمال و غیر مال خود کار نیكو کن

پیشرفت اقتصادي با استفاده از آیات و روایات تقدیم شد به  يها برکتدر قسمت نخست مقاله هشت برکت از 

  .دامید آن که گامی کوچك در ترویج معارف قرآنی باش

  :واپس ماندگی اقتصادی یها انیز .ب

زیادي است که گاه از منظر  يها يهنجارو نا  ها انیز ي چشمهفقر یا به تعبیر کالسیك واپس ماندگی اقتصادي سر 

برخی اوقات از منظر جرم شناسی و در این مقاله از منظر علوم قرآن و روائی  ،زمانی از دیدگاه جامعه شناسی ،اقتصادي

 .ردیگ یممورد بررسی قرار 

معارف آن و آشناي به اسرار و رموز قرآن هستند در  ي هیاولخاطب ، مدر کلمات معصومین که مفسّر حقیقی قرآن

فقر و عقب ماندگی اقتصادي مواردي به طور برجسته مطرح شده است که در این مقاله پنج زیان مورد  يها انیزتبیین 

 .شود یمبررسی واقع 

کفر اعتقادي و باور نكردن وجود خالق  ،کفر یعنی کفر عملی و عصیان باري تعالی ي گانه سهتمام اقسام : کفر-1

نا سپاسی و قدر ناشناسی منعم در تمام مراتب عرضی و طولی آن در  و باالخره کفر اخالقی یعنی ،واحد بی همتا و قادر

 .گردد یماثر واپس ماندگی اقتصادي و گرفتار آمدن در منجالب فقر نمایان 
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پیامبر امّی و  ژهیبه ومعصومین  گهر باراین موضوع خطیر با توجه به آثار ماندگار و انكار ناپذیرش در کلمات 

تا آنجا که رسول گرامی اسالم  .تصاحب خلق عظیم به نحوي رسا و فراخور حال تمام اقشار جامعه مطرح شده اس

: ، الخصال2/9۵7/9: لكافیا. )کفر قرار دهد ي آستانهنزدیك است که فقر انسان را در « کاد الفقر أن یكون کفرا» :فرموده

 .(1/992/۰36: سند الشهابم ،9/۰9: حلیه االولیا، 971/96۰: ، االمالی للصدوق12/9۵

الهی بر این  ي خاصهتابع پیامبر خاتم در قلمرو رحمت  ي مرحومهبه خاطر ضرر جبران نا پذیر کفر صیانت امّت 

جامع )« کاد الفقر أن یكون کفرا ،لوال رحمه ربّی علی فقراء امّتی» :امّت قرار گرفته و پیامبر رحمت در این زمینه فرموده

کفر  ي آستانهرا در  ها آنامّت من نبود فقر  رانیبر فقاگر رحمت پروردگارم ( 72/97/۰3: بحاراالنوار ،9۵۵/317: االخبار

 . داد یمقرار 

 :به دلیل همین خطر و ضرر کفر است که همواره مؤمنان بصیر از فقر نگران بوده و هستند چون که پیامبر فرموده

هر آینه بیم مؤمن از فقر به دلیل آن است که از ؛ (9/192: بیع االبرارر) «هالفقر مخافه االفات علی دیننّما یخشی المؤمن ا»

 .آفات آن بر دینش بیم دارد

  .(9/261/677۵: لفردوسا. )خوب چیزي بود ختیانگ ینماگر فقر کفر را به میدان داري بر  :و پیامبر اسالم فرموده

وفاقه ال ذ» :است؟ فرمود تر كینزدشد چه چیز به کفر  سؤال السالم هیعلاز وصیّ بال فصل نبیّ اعظم حضرت علی 

 .(2/۰17 :بیع االبرارر. )دنباش ییبایشكفقیري که او را « صبر له

، مطالب 73/12/7۵ :بحاراالنوار) .تکفر اس ي کنارهو فقر  ينا دار« لفقر طرف الكفرا» :اند فرمودهو همان حضرت 

 .(۰6: السؤول

در خارج کردن آدمی از حدّ اعتدال  ها آنتیز فقر و غنا و خطر هر کدام از  ي لبهآن طبیب امراض روحانی به دو 

 نجامدیببه سرکشی و عصیان  ات يتوانگرمبادا که فقرت به کفر و « یكن فقرک کفرا و غناک طغیاناال» :که کنند یماشاره 

واپس ماندگی  يها انیزاز بزرگان دین روشن شد که یكی از  گهر باربا این کلمات ( 2۵/236/933: البالغه نهجشرح )

 .تاقتصادي جامعه و فقر ابتال و گرفتاري در دام کفر اس

این است که جهل  شود یمآنچه از ظاهر کلمات حضرات معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین فهمیده  :نادانی -2

و نادانی مورد بحث در این مقام جهل در مقابل علم و دانش نیست بلكه در مقابل عقل و است و منظور از آن عبارت 

 .برد ینمگرفتار در واپس ماندگی اقتصادي چندان از عقل خود بهره  ي جامعهاست از این که فرد مبتالي به فقر و 

را نداشته  ها آنکه هر کس یكی از  اند یژگیوپنج  :نقل شده که ایشان فرمودند السالم هیعلچنان که از امام صادق 

یكم تندرستی دوّم امنیّت و سوّم  ،و دلش دغدغه دارد ردیپذ یمکاستی دارد و عقلش زوال  اش یزندگهمواره  ،باشد

 .(79/136/۰: بحاراالنوار، 239/99: الخصال. )..گشایش زندگی 
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کسی را که در پی روزي »: دیفرما یم السالم هیعلدر سفارشی به فرزندش امام حسن  السالم هیعلو حضرت علی 

: حاراالنوارب ،9۵۵/313: جامع االخبار)« .شود یمسرزنش مكن که هر کس بی روزي ماند خطاهایش بسیار  ،است

72/97/۰3). 

که در کنار اهتمام مسئولین امور جامعه و بزرگان خانواده  شود یماز این دو حدیث گران سنگ و پر بار استفاده 

بایستی براي بارور کردن گوهر  و مكانمقتضیات زمان  باخانواده و پیشرفت متناسب و براي اعتالي اقتصادي جامعه 

استثمار آنان توسط مستثمرین برچیده شود  ي نهیزمنیز همّت ورزید تا هم  ییگراخرد و زمینه سازي خردورزي و عقل 

 .دو هم با نادانی و عقل ستیزي مسیر عصیان ربوبی و شقاوت جاوید را در پیش نگیرن

و عقب ماندگی اقتصادي احساس خواري و خود کم بینی است  ينا داراز جمله آثار محسوس  :ذلّت و خواري -9

جامعه شناسی و آثار برخورداري و محرومیّت اقتصادي مورد برخاسته از روان شناسی و  يها لیتحلاین مطلب در 

دانشمندان قرار گرفته است و اهمیّت آن باعث شده در کلمات معصومین آن شارحان کالم وحی و هادیان  ي ژهیوعنایت 

 .دراه یافته به عنایت خاصّ الهی نیز مورد دقّت و توجّه قرار گیر

جالب للهموم  ،نّ الفقر مذلّه للنّفس، مدهشه للعقلا»: آمده السالم هیعلچنان که در کالم امیر بیان حضرت علی 

 .اندوه است ي سازندهسرگشتگی عقل و فراهم  ،هر آینه فقر موجب خواري جان؛ «(9923/ غررالحكم)

خواري اختصاص به دیگران و بیگانگان ندارد حتی فرد فقیر در نزد خانواده و خویشان هم  ي دهیداین نظر به 

  .شود یمخوار انگاشته 

کسی که ثروتمند شود نزد  «همن أثري کرم علی اهله و من أملق هان علی ولد» :فرموده السالم هیعلطوري که علی 

 .(2۵/9۵3/۰23: البالغه نهجرح ش. )و آن که تنگدست شود نزد فرزندانش خوار گردد شود یمگرامی  اش خانواده

تواند و چون به تنگدستی  مردان ي همهرگاه وضعت رو به راه و گشاده دست باشی ه» :باز آن امام همام فرموده

وسیع است که امام  ي گسترهاین موضوع چنان داراي ( 2۵/233/9۵3: همان). شناسند ینمهم تو را  ات خانوادهافتی 

: ن الیحضره الفقیهم) .تعرفی برشمرده اس يها محال ي زمرهحفظ هیبت فقیر را در  يشكوهمند السالم هیعلصادق 

  .«(139/3//73 :بحاراالنوار، 9/۰3/۰۵32

اعتال و بر این براي احیاي اعتماد به نفس و زمینه سازي عزّت فردي و اجتماعی باید از هر فرصتی براي ا بن

شاید به همین دلیل باشد که رهبر حكیم انقالب اسالمی حضرت آیت  .دپیشرفت اقتصادي فردي و اجتماعی استفاده کر

بزرگان  ي ستهیشابه امید آن که با همّت  اند خواندهمسی را سال جهاد اقتصادي ش 193۵مدّ ظلّه العالی سال  يا خامنهاهلل 

بلندتري براي فتح ذروه ي پیشرفت  يها گامو عزم ملّی ملّت بزرگ ایران عزیز روز به روز  گانه سهجامعه و قواي 
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تأثیر گذار و جذّاب مطرح شود و  ییها وهیشاقتصادي برداشته شود تا پیام هدایت و عزّت برخاسته از قرآن و سنّت با 

 .جهانی گردد

فردي و عقب ماندگی اقتصادي جامعه این است که فراموشی  ينا دارفقر و  بار انیزز جمله آثار ا: فراموشی -9

تا حدّي که گویی  سپارد یمو هم فقیر و عقب مانده اقتصادي را به فراموشی  شود یمهم فقیر مبتال به فراموشی  آورد یم

 .هیچ اثري از آن فرد و جامعه سراغ ندارد

اي ابوذر آیا هر « منسیاً او فقراا اباذر هل ینظر احدکم االّ غنی مطغیا ی» :دیفرما یمپیامبر گرامی اسالم در این زمینه 

: كارم االخالقم ،۰27/162: االمالی للطّوسی. )یك از شما جز توانگري سرکشی آور یا فقر فراموشی را انتظار دارد

 .(1۰/3۵6/99۰69: العّمالنز ک ،9/9۰7/73۵6: ستدرک علی الصحیحینم ،2/969/2661

 .(29: غررالحكم. )قر فراموشی آور استف« یالفقر ینس»: دیفرما یمدر کالمی به طور مطلق ( ع)و حضرت علی 

 :ناتوانی در دفاع هر چند که حق باشد -۰

فقیر در  ي جامعهیكی دیگر از ضررهاي فراگیر فقر فردي و عقب ماندگی اقتصادي جامعه این است که آن فرد یا 

( ع)حضرت علی  .شود ینمیافت  ها آنحق  يها استداللو گوش شنوایی به  شوند یمنا توان دفاع از مواضع حق خویش 

و  شود ینمقیر کوچك است سخنش شنیده ، ففرزندم :دیفرما یمدر این زمینه ( ع)ضمن سفارشی به فرزندش امام حسن 

نادانش می  ،و اگر زهد پیشه کند خوانند یم شیدروغ گوباشد  گو راستفقیر هر چند  ،شود ینمدانسته  اش رتبهارج و 

استی در ک سستی در باورش، :که عبارتند از گردد یمفرزندم هر کس به فقر گرفتار آید به چهار ویژگی مبتال . شمارند

، 9۵۵/313: جامع االخبار). میبر یمپس از فقر به خدا پناه  .اش چهرهو کم حیایی در  ،بكی در دینشس خردش،

 .(72/97/۰3: بحاراالنوار

اعیه للمقت فقر سبب کاستی د مدهشه للعقل، ،ان الفقر منقصه للدینف( : )راجع به فقر فرمودند( ع)حضرت علی 

 .(72/۰9/39: بحاراالنوار ،913ه لحكم، االبالغه نهج). دین پریشانی و آشفتگی عقل و زمینه ساز کینه و دشمنی است

 :هنتیج

پیشرفت اقتصادي  يها برکتکه از جمله  شود یمبا استفاده از آیات و روایات مورد استفاده در مقاله چنین استفاده 

 :حداقل هشت برکت ذیل را برشمرد توان یم

 .ابرپایی دین و دنی -1

 .ایاري رساندن به تقو -2

 .شچند برابر کردن پادا -9
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 .وحفظ آبر -9

 .بپوشاندن معای -۰

 .يجوانمردتجلّی  -6

 .یآسایش روان -7

 .ابزرگواري و احترام در دنی ي هیما -3

 :نام برد توان یمواپس ماندگی اقتصادي پنج زیان را  يها انیزو از جمله 

 .یملی و اخالق، عاعتقادي گانه سهکفر با مراتب  -1

 .ینادان -2

 .يذلّت و خوار -9

 .یفراموش -9

 .ناتوانی در دفاع هر چند که حق باشد -۰

و به حكم عقل و شرع جهت تحصیل برکات یاد شده و اجتناب از ضررهاي مذکور باید همواره براي مقابله با فقر 

با اهتمام به این جهاد مقدّس د؛ و فردي و اجتماعی و واپس ماندگی اقتصادي از هیچ تالش و مجاهدتی دریغ نكر

 . عزّت و تعالی فردي و اجتماعی را فراهم ساخت ي نهیزم

 

 :ذمنابع و مآخ

 .دقرآن مجی -1

دار کتب  ،محمد بن عبدالقادر عطا: تحقیق( ق .هـ 2۰6ت )بوعبداهلل محمّد بن اسماعیل البخاري ، ااألدب المفرد -2

 .تبیرو–العلمیه 

 .ه 931 ت)ق جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوو اب ،االمالی للصّدوق -9

 .ق. ه 19۵7الطبعه االولی  .مالثقافه ق مؤسسه البعثه دار:تحقیق و نشر ،(ق

ؤسسه البعثه دار م: تحقیق( ق .ه 96۵ت )بو جعفر محمد بن حسن المعروف بالشیخ الطّوسی ، ااالمالی للطّوسی -9

 .ق 1919ی الطبعه االول -مق الثقافه،
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عبد السالم  :تحقیق( ق .ه 2۰۰ت )اللیثی المعروف بالجاحظ البیان والتبیین، ابوعثمان عمرو بن بحر الكنانی  -۰

 .ق. ه 19۵۰القاهره الطبعه الخامسه  -كتبه الخانجی، ممحمد هارون

ؤسسه الوفا م (ق .ه 111۵ت )محمد باقر بن محمد تقی المجلسی  ،الجامعه لدرراخبار االئمه االطهار بحاراالنوار -6

 .ق. ه 19۵9بیروت الطبعه الثانیه  –

( ق .ه 931ت )ابو محمد الحسن بن علی الحرّانی المعروف با بن شعبه  ،(ع)تحف العقول عن آل الرسول  -7

 .ق. ه 19۵9الطبعه الثانیه  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی  ،تحقیق علی اکبر الغفاري

مطبعه النجف  ،طیّب الموسوي الجزائري: إعداد ،(قه 9۵7ت )ابوالحسن علی بن ابراهیم القمی  ،تفسیر القمی-3

 .االشرف

 ،(ق .ه 96۵ت )ابو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطّوسی  :تهذیب االحكام فی شرح المقنعه -3

 .ق. ه 19۵1الطبعه االولی  ،بیروت –دارالتعارف 

 .(7ق )محمد بن الشعیري السبزواري  ،جامع االخبار او معارج الیقین فی اصول الدین -11

 .ق. ه 1919الطبعه االولی ، قم –مؤسسه آل بیت علیهم السالم إلحیا التراث  :تحقیق و نشر

طبع  ،طهران_مكتبه نینوي  ،(9ق )ابو الحسن محمد بن محمد بن األشعث الكوفی  ،(األشعثیّات)الجعفریات -12

 .ضمن قرب األسناد

 –دار الكتاب العربی ( ق .ه 9۵9ت )ابو نعیم احمد بن عبد اهلل اإلصبهانی  ،حلیه االولیا و طبقات االصفیا -19

 .ق. ه 1937ه الطبعه الثانی ،بیروت

( ق .ه 931ت )ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  ،الخصال -19

 .ق. ه 1919الطبعه الرابعه  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی 

 ،سلیم النعیم: تحقیق( ق .ه ۰93ت )م محمّد بن عمر الزمخشري ابو القاس ،ربیع االبرار و نصوص االخبار -1۰

 .ق. ه 191۵الطبعه االولی  –قم  –منشورات الرضیّ 

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب  ،(شرح الحافظ جالل الدین السیوطی و حاشیه اإلمام السنديب)ی سنن النّسای -16

 .ق. ه 19۵7بیروت الطبعه االولی  –دارالجیل ( ق .ه 9۵9ت )النّسایی 

 .ه 6۰6ت )عزّالدین عبدالحمید بن محمّد بن ابی لحدید المعتزلی المعروف با بن الحدید  ،البالغه نهجشرح  -17

 .یمسش .ه 1937دار إحیا التراث، بیروت، الطبعه الثانیه  ،محمد ابوالفضل ابراهیم :تحقیق ،(ق
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تصحیح علی انصاریان، المستشاریه ، مام علی بن الحسین علیهما السالمصحیفه السجادیه المنسوبه الی اال -13

 .ق. ه 19۵۰-الطبعه االولی  -دمشق –الثقافیه للجمهوریه االسالمیه اإلیرانیه 

( ق .ه 931ت )علل الشرایع ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  -13

 .ق. ه 19۵3الطبعه االولی  ،دار إحیا التراث بیروت

 ،تحقیق جالل الدین المحدّث االرموي ،(ق .ه ۰۰۵ت )عبد الواحد اآلمدي التّمیمی  ،و درر الكلم غررالحكم -2۵

 .یشمس 196۵الطبعه الثالثه  ،جامعه طهران

السّعید بن  :تحقیق( ق .ه ۰۵3ت )ابو شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمدانی  ،الخطابر الفردوس بمأثو -21

 .ق. ه 19۵6الطبعه االولی  ،بیروت -دارالكتب العلمیه  ،بسیونی زغلول

مؤسسه آل بیت  :ق تحقیق و نشر. ه 9۵9ت بعد _ابو العباس عبداهلل بن جعفر الحمیري القمی  ،قرب االسناد -22

 .ق. ه 1919قم الطبعه االولی  –علیهم السالم إلحیا التراث 

لی اکبر ع: تحقیق( ق .ه 923ت )االسالم محمد بن یعقوب بن اسحاق الكلینی الرّازي  الكافی ابو جعفر ثقه -29

 .ق. ه 19۵1بیروت الطبعه الرابعه  –دار صعب و دار التعارف  ،الغفاري

تصحیح ( ق .ه 37۰ت )عالء الدّین علی المتقی بن حسام الدین الهندي  ،کنز العمّال فی سنن األقول و األفعال -29

 .ق. ه 1937الطبعه االولی  ،مكتبه التراث االسالمی بیروت ،اصفوه السّق

هاشم الرسولی  :تحقیق( ق .ه ۰93ت )ابو علی الفضل بن حسن الطّبرسی  ،فی تفسیر القرآن انیالب مجمع -2۰

 .ق. ه 19۵3الطبعه الثانیه  ،دار المعرفه بیروت ،المحلّاتی و فضل اهلل الیزدي الطباطبایی

المجمع العالمی  ،مهدي الرجانی: تحقیق( ق .ه 23۵ت )جعفر احمد بن محمّد بن خالد البرقی المحاسن، ابو  -26

 .ق. ه 1919الهل البیت علیهم السالم الطبعه االولی 

مؤسسه مصطفی عبد القادر عطا، ( ق .ه 9۵۰ت )ابو عبد اهلل الحاکم النیشابوري  ،المستدرک علی الصحیحین -27

 .ق. ه 1911الطبعه االولی  دار الكتب العلمیه، بیروت،

مؤسسه آل البیت علیهم السالم ( ق .ه 192۵ت )حسن النوري الطبرسی  ،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل -23

 .ق. ه 19۵7الطبعه االولی  –قم  –الحیا التراث 

 .تامؤسسه الرّساله، بیروت بی ( ق .ه 9۰9ت )محمد بن سالمه القضاعی  ،مسند الشهاب -23

دارالفكر،  ،تحقیق عبد اهلل محد الدرویش( ق .ه 291ت )احمد بن حنبل الشیبانی  –المسند الحمد بن حنبل  -9۵

 .ق. ه 1919بیروت الطبعه الثانیه 
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تحقیق مهدي هوشمند، دارالحدیث، قم الطبعه  ،(7ق )مشكاه االنوار فی غرر االخبار، ابوالفضل علی الطبرسی  -91

 .ق. ه 1913االولی 

( ق .ه 931ت )ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق  ،معانی االخبار-92 

 .یشمس 1961الطبقه االولی  –قم  –مؤسسه النشر االسالمی  ،تحقیق علی اکبر الغفاري

حمدي عبد المجید  :تحقیق( ق .ه 96۵ت )ابوالقاسم سیلمان بن احمد اللخمی الطبرانی  ،المعجم الكبیر -99

 .ق. ه 19۵9الطبعه الثانیه  ،بیروت –دار إحیا التراث العربی  ،السّلفی

النشر ه عالء آل جعفر، مؤسس:تحقیق ،(ق ه ۰93ت )ی ابو علی الفضل بن الحسن الطبرس ،مكارم االخالق-99

 .ق ه 1919قم الطبعه االولی  -االسالمی

 933ت )علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصّدوق من الیحضره الفقیه، ابو جعفر محمد بن  -9۰

 .الثانیهالطبعه  –قم  –تحقیق علی اکبر الغفاري، مؤسسه النشر االسالمی  ،(ق .ه

لهیئه المصریه العامه، مصر، ا تحقیق محمد بن قرنه،( ق .ه 921ت )ابو سعید منصور بن الحسین اآلبی  ،نثر الدّرّ -96

 .ق. ه 1331 یالطبعه االول

ابی الحسن الشریف الرّضیّ محمّد بن الحسین بن موسی الموسوي  :اختیار( نیرالمؤمنیامن کالم م) البالغه نهج -97

 .(ق .ه 9۵6ت )
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 ینقش صرفه جویی در پیشرفت اقتصاد

 ثن و حدیآدیدگاه قر از

 *حسینعلی باقري رمدانی

 :چكیده

 و کارآمد را مصرف و مال نكردن کردن، ضایع مصرف جا به کردن، مصرف درست معناي به جویی صرفه

 .«رهبري معظم مقام» .است کردن ثمربخش

از این جهت، تعالیم حیات . جلوگیري از اسراف، راه اعتدال، میانه روي و صرفه جویی است يها راه نیمؤثرتراز 

از معضل خطرناک و بیماري زیان  ها انسانبخش اسالم، این راه را براي جلوگیري و پیشگیري از اسراف و نیز راه نجات 

 .آور اسراف توصیه کرده و بر آن تاکید ورزیده است

را در همه امور زندگی اعم  ها انسانسعادت و خوشبختی،  نیتأمخاطر هدایت و راهنمایی و  دین اسالم همواره به 

از دینی و دنیوي و اخروي به راه اعتدال، صرفه جویی و میانه روي توصیه و به دوري جستن از افراط و تفریط و پرهیز 

به  «حضرت لقمان»در قرآن کریم آمده که  مینیب یمسفارش و تاکید نموده است؛ لذا  يرو ادهیزاز هرگونه اسراف و 

در رفتار و اعمال خود میانه روي و  ؛«اقصد فی مشیك و»: کند یمتوصیه  -آن هم به صورت امر و طلب -فرزندش

 .صرفه جویی را اختیار کن

آري اعتدال صفتی است بسیار عالی و پسندیده، منطقی و عقلی و موزون و مطبوع که مورد نظر شارع مقدس 

دارد،  يا شهیراز آن جا که اعتدال با سرشت و فطرت پاک انسانی پیوند معنوي و ارتباط خلقتی و . باشد یمم اسال

بسیار معتدل و میزان آفریده که با اعتدال تناسب و سازگاري دارد و  يا گونهرا نیز به  ها انسانخداوند، روح آدمی و طبع 

 .ردیپذ یماعتدال را به عنوان یك اصل عقلی و فطري در هر امري بهتر 

را که ( اعتدال و صرفه جویی) یپس بنابراین، انسان عاقل و با ایمان باید تالش و جدیت نماید تا این صفت عال 

فكري و  يها حرکتنبیاي الهی است، خوب به دست آورد و در حفظ آن سعی نماید؛ تمام مورد پسند خداوند متعال و ا

بر محور صرفه جویی و میانه روي  ،(مادي و معنوي)امور زندگی  ي همهرفتاري خود را چه درونی و چه بیرونی در 

 .قرار دهد
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امّت میانه »راه اعتدال و صرفه جویی و میانه روي و نیز « نهم امّه مقتصدهم»: ي فهیشر ي هیآچنان که قرآن کریم در  

و هرگونه افراط و تفریط و تجاوز از اعتدال  کند یمو آن را تاکید  داند یمو راه اعتدال و اقتصاد را نیكو  دیستا یمرا « رو

 .دینما یمو عدالت را مذمّت و نكوهش 

 و در ضمن بیان و شمارش صفات« مّامه»د بسیار ارزشمن ي خطبهدر  «(ع)حضرت علی »و همچنان که  

 .کنند یمپرهیزکاران در پوشاک میانه روي و صرفه جویی  ؛«ملبسهم االقتصادو » :دیفرما یمپرهیزکاران 

ر کس در زندگی و معیشت خود، جانب اعتدال را رعایت نماید من ه»: که فرمود( ع)ق و نیز حدیثی از امام صاد 

  .«کنم یمابتال نشدن به فقر را براي او تضمین 

مهم عقلی و علمی و اساسی توجه داشت، که اصل حاکم بر طبیعت انسان و هویت وجودي او  ي نكتهباید به این  

تدال است و انسان بر اساس فطرت و طبیعت سالم و اع« صرفه جویی»ل در ابعاد گوناگون مادي و معنوي، همان اص

اوّلیّه خود، تمایلی به افراط و تفریط ندارد و حال آن که اسراف، خروج از حدود الهی، فطرت و گریز از مدار انسانی و 

پس کسی که از مسیر فطرت انسانی و طبیعی و نیز از حقایق و قوانین و . معیارهاي عقلی و قانونی و ارزشی است

و متجاوز و  کار اسرافواقعی خارج شود و راه اعتدال و اقتصاد را از دست دهد، از دیدگاه تعالیم اسالم،  يها شارز

  .ستمگر است و بایستی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات گردد

 نقش و کارکرد صرفه جویی و قناعت را درو احادیث و روایات،  یقرآن يها آموزهاساس ر حاضر کوشیده ب مقاله

 . تبیین نماید اقتصاد اسالمی پیشرفت

 .لصرفه جویی، قناعت، قرآن، حدیث، اسالم، اقتصاد، مصرف، میانه روي، اعتدا: واژگان کلیدی

 .نکارشناس ارشد علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی تهرا*

 

 :همقدم

نیز قرار دارد، یعنى ى که در شمار اخالق اقتصاد اصل صرفه جویی است ،تعالیم اقتصادى اسالم نیتر مهمیكى از 

بسیار  تأسفجاى ؛ و در افراد «ىنظم اقتصاد»و  «انضباط مالى»و پرورش دادن روح  ،«تنظیم مصرف»و  «ىتربیت معاش»

 يا پارهدر  .نشده استو شناسانده  مورد توجه قرار نگرفته –چنانكه باید  -است که این تعلیم اقتصادى تاکنون 

تربیتى و اخالقى اسالمى سخن درباره آن گفته شده است، لیكن نقش بنیادین آن، با توجه به همه تعالیم این  يها کتاب

از رعایت این اصل براى  توان یمعمیقى که در تكامل زندگى مادى و روحى انسان دارد، و نتایجى که  ریتأثو  ،موضوع

مالى بسیار سنگینى که رعایت نكردن آن به  يها انیزگرفت، همچنین و پیشرفت اقتصادي کشور حل مشكالت معیشتى 

 .تمورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته اس -چنانكه در خور این مقوله مهم و حیاتى است  -، هنوز رساند یممردمان 
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اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زیرا برنامه ریزى حاکم بر زندگى  ياستوار سازستیغ بلند این تربیت سازنده، 

و مراعات حدود باشد، و اندازه الزم و مناسب در نظر گرفته شود، و « و صرفه جویی میانه روى»افراد، هرگاه بر شالوده 

، و بى نیازى و امنیت خود باعث رفاه فرد ،را پى ریزد، همین مكفیقرار داشته باشد، و زندگی « قوامیت مال»ت در جه

و به طور کلی دولت  مؤسسات، نهادها ،ها سازمان ،در زندگى افراد ها يزیربرنامه  هرگاه؛ و اقتصادى اجتماع خواهد شد

ن را به دیگرا نیازمندى جامعهزمینه ، و هم شود یمافراد ن و خسرا باشد، هم موجب سقوط مالى ،بر عكس آنچه گفته شد

هر  ؛«هلكه االسرافامن لم یحسن االقتصاد »: دیفرما یم «(ع) حضرت علی»چنانكه  .سازد یمفراهم  (کشورهاي بیگانه)

 .رعایت نكند اسراف او را تباه سازد (قو دقی) یبه خوبکس میانه روى را 

از ابعاد مختلف پرداخته است؛ زیرا قرآن کتاب هدایت و راهنمایی آدمی به سوي کمال است  مسئلهقرآن نیز به این 

 191خداوند در آیه ، از آن جمله؛ آسایش و آرامش دارد، توجه داشته مسئلهاقتصادي که ارتباط تنگاتنگی با  مسئلهو به 

خویش را در چارچوب اعتدال قرار  يها نهیهزکه از اسراف و تبذیر دوري ورزیده و  خواهد یم سوره انعام از مردم

 . درست کمك کند يها وهیشدر این زمینه براي دست یابی به  تواند یمبازخوانی نگرش و تحلیل قرآن  .دهند

، این است که اند کردهدر زندگى و مصرف که تعالیم اسالمى بر آن تاکید صرفه جویی شكل راستین  بنابراین

قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازه دارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاکم  يا یزندگرافى و اسرافى به شزندگى ا

با واقعیت زندگى فطرى انسان  ،شدن از مواهب و امكانات موجود هم از نظر کیفى مند بهره باشد، تا مصرف کردن و

؛ زندگى یك خانوار همگون باشد نندهماالهى،  يها نعمتو برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و  ،هماهنگ گردد

و کوشش جدى حاکمیت براى تحقق  ،و میانه روى صرفه جوییجز از  این هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه،و 

 .شدنى نیست ،بخشى به آن

  :یمفهوم صرفه جوی

مفردات الفاظ ) .در لغت به معناي بسنده کردن به اندک از امور دنیایی است که مورد نیاز انسان است صرفه جویی

 .(63۰قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 

 . ردیگ یماست که در مقام تحدي انجام  يا سورهدر علوم قرآنی صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آیه و یا 

 درآمد میان تعادل ایجاد براي مسئله این .است مناسب آن و درست شكل به چیزي مصرف مفهوم به جویی صرفه

 .گذار و سرنوشت ساز باشد ریتأث تواند یمبسیار مهم و اساسی است، و در حوزه اقتصاد خانواده نیز  هزینه، و

توزیع و مصرف است واژه صرفه جویی به معناي مصرف درست و مناسب  ،در علم اقتصاد چون سخن از تولید

صرفه جویی در ؛ بنابراین پرداخت شده است يا نهیهزچیزي است که در اختیار شخص قرار دارد و در ازاي آن کار و یا 
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. پردازد یمو یا  پرداخته يا نهیهزو انسان در قبال آن کار و یا  باشد یمارتباط با مصرف چیزي است که داراي مالیت 

  .(172، شماره 33اهنامه بانك ملی ایران، اسفند م)

با مفاهیمی چون بخل و عدم استفاده از امكانات و خساست و مانند آن اشتباه  (صرفه جویی)ا ر این مفهوم ها یبرخ

 .سازند یمو بخل و خساست خود را به صرفه جویی و قناعت طبع خویش مرتبط  رندیگ یم

نفسانی است که  يا ملكه، مقصود، میکن یمیاد  صرفه جوییدر اصطالح اخالقی هنگامی که ما از روحیه و فضیلت  

صرفه بنابراین، . شود یمموجب بسنده کردن شخص به میزان نیاز و ضرورت از مال و ثروت و امكانات مادي دنیوي 

 .، ارتباط تنگاتنگی با حوزه مصرف اقتصادي داردجویی

صرفه جویی و قناعت در تعالیم اسالم و اقتصاد اسالمی، امر بسیار شایسته و یك صفت پسندیده براي جلوگیري  

 .است که هم با شرع و سنت الهی سازگار است و هم محبوب خداوند متعال است يرو ادهیزاز اسراف و تجاوز و 

امور، روشنگري و فرهنگ سازي و  ي همهدر « صرفه جویی»از این جهت، بایستی براي معرفی اهمیت و ارزش  

کار فكري و فرهنگی و اصولی کرد یعنی صرفه جویی را به عنوان یك الگوي حسنه و فرهنگ عمومی پسندیده در 

زندگی و یك رفتار مطلوب و نیك و با ارزش فردي و اجتماعی ترویج و تبلیغ کرد، تا اینكه درست شناخته شود و به 

عقلی و ملی و  ي فهیوظرا یك « صرفه جویی»ه رند، همان گونه که در تعالیم دینی اسالم آمده کآن پی بب قدر گرانآثار 

امور به آن عمل  ي همهیك دستور قطعی شرعی بدانند و همگی احساس مسئولیت بنمایند و به طور صحیح و دقیق در 

 .(19۰ص ، 1973رستگار جویباري، . )کنند

 :تو قناع صرفه جوییضرورت احیای فرهنگ 

جویی به قدري گسترده و مبسوط در کتب دینی و اخالقی  روي و در مقابل آن صرفه موضوع اسراف و زیاده

و بسیاري از ما به رغم اینكه به  سازد یمرا از ذهن انسان برطرف  يا شبههاسالمی مورد بحث قرار گرفته که هر شك و 

لزوم صرفه جویی و به قولی اندازه گیري  ،فراوان يها دیتاکهم به دلیل همین  ابعاد مختلف آن احاطه نداریم، اما باز

غافل تنها هنگامی که  يها انسانچه براي ما  اگر. میا رفتهیپذمصرف را به عنوان یك ارزش دینی و انسانی  مقتصدانه در

عنوان مكتبی که براي سعادت بشر ، اما اسالم به کند یم، مسئله صرفه جویی جلوه پیدا میخور یم به محدودیت قطعی بر

حال . دارد یم بر حذرروي  را از زیاده مؤمنانو  کند یمهمه حال و همه جا اسراف را امري ناپسند ذکر  برنامه دارد، در

گوناگون به موفقیت دست بیابیم، باید فرهنگ اسالمی مصرف صحیح را در جامعه ترویج  يها عرصهدر  میخواه یماگر 

 .(172شماره  ،33بانك ملی ایران، اسفند  اهنامهم) .کنیم

بینش و نگرش درست و صحیحی  ستیبا یمبراي این که شخص به روحیه قناعت و صرفه جویی دست یابد،  

 .نسبت به فلسفه آفرینش و اهداف خلقت انسان به دست آورد
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 37و در آیه  دهد یمه از این رو خداوند به نقش ایمان در ایجاد روحیه قناعت و ملكه شدن آن در شخص توج 

؛ زیرا کسی که به ایمان واقعی دست یابد، از فلسفه داند یمسوره نحل، ایمان را عامل تحقق این روحیه در شخص 

و خود را  شود یمشدن و آبادانی زمین از طریق کار و تالش و تولید آگاه ( ربانی) متألهآفرینش و مأموریت انسان در 

تا فرصت  برد یمو تنها به میزان نیاز از آن بهره  کند یمبر این اساس، بیشتر تولید . گذارد یمدربست در اختیار این فلسفه 

براي رشد و شكوفایی با سرمایه گذاري از ثروت به دست آمده فراهم آید و زمینه براي بهره گیري افراد بیشتر جامعه از 

 .این ثروت به وجود آید

بر این . خواهان تحقق حیات طیب و بهترین و برترین سبك زندگی در دنیا است مؤمنبه سخن دیگر، انسان 

تا با رضایتمندي به قسمت و روزي خویش، خود را از حرص و طمع باز دارد و به مقدار نیاز مصرف  کوشد یماساس 

 يمند بهرهسامان دهد تا با تولید بیشتر، فرصت  يا گونهدیگران از آن به  يمند بهره نماید و ثروت و سرمایه را براي

 .(91/۵9/3۵کیهان وزنامه ر) .دیگران مهیا شود

عمیق در دل و جان  ریتأثتوجه داشت که بتواند  ییها شهیربراي مبارزه با اسراف و ترویج مصرف صحیح باید به  

حال که . نیز نباشد ها شهیرمردم بگذارد، زیرا در غیر این صورت ممكن است روزگاري فرا رسد که دیگر خبري از این 

که اسراف به معناي گسترده آن  طور همانهنوز خشك نشده باید به آن توجه داشت و غفلت نورزید،  ها شهیراین 

میانه روي و اعتدال در امور مختلف نیز از دل فرهنگ اسالمی و بومی  ومحصول فرهنگ بیگانه است، صرفه جویی 

ملت ما بیرون آمده است، بنابراین براي آنكه بتوانیم الگویی صحیح از مصرف را ارائه دهیم، ناچار هستیم که به احیاي 

  . فرهنگی جامعه بهایی بیش از پیش دهیم

میان تنها  نیدر امراتب آغاز شده و به نقطه اوج خود برسد،  نیتر نییپااز  تواند یمیادمان باشد که اسراف کاري   

مقابل آن بایستد، این فرهنگ در جامعه ما ریشه  در تواند یماخالقی منبعث از وحی است که  يها آموزهفرهنگ مبتنی بر 

  .(172، شماره 33اهنامه بانك ملی ایران، اسفند م. )دارد و باید به اشاعه آن کمك کرد

میانه روى در زندگى چیزى است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف را دشمن »: دیفرما یم( ع)امام صادق 

یا با بیرون ریختن آب  دیآ یمچون آن هسته به کار ، دارد حتى اگر این اسراف با بیرون انداختن هسته خرمایى باشد

 .(2۰7ص ، 1۰د وسایل الشیعه، جل)« باشد( در لیوان) مانده یباق

 :مالگوی مصرف در اسال 

صرفه جویی یا »که براي جلوگیري از عمل زشت و گناه اسراف در تعالیم اسالمی آمده، اصل  ییها روشیكی از 

 .است« همان الگوي صحیح مصرف
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اساس قوانین ارزشی و منطقی و فطري است، لذا شناخت ر بسیار عالی و عادالنه، و ب ،الگوي مصرف در اسالم 

 يها وهیشاعتقادي، اخالقی و معنوي و شناخت  يها جنبهمصرف از  يالگوهادر اسالم و آشنا شدن با  یواقع يها ارزش

در مصارف و مخارج  ها تیاولوو  ها ضرورتو قدرت تشخیص  ها آنصحیح مصرف اهمیت بسزایی دارد که با رعایت 

و آگاهی از حرمت و مفاسد  ها ارزشبا بهره گیري از این . و قناعت سود برد« صرفه جویی»ع از آثار و مناف توان یم

جلوگیري  توان یمغیر اسالمی،  يها فرهنگاسراف، از هرگونه اسراف کاري، تجمل پرستی، مصرف گرایی و پیروي از 

 .کرد

به مصرف درست و رعایت اعتدال و این را باید دانست، که حیات و بقاي انسان و توسعه و ترقی جامعه، بستگی  

 يها نعمتمادي و معنوي و انتفاع مشروع از  يها هیسرمااصولی و منطقی از  ي استفادهصحیح و عاقالنه، و  يور بهره

 .الهی دارد

بهترین تعالیم  يا نهیزمدر یك جامعه و نظام اسالمی که صاحب فرهنگ غنی، متعالی و درخشان اسالم است و هر  

مقررات، آداب، سنن و الگوهاي نیك و سعادت آفرین را  نیتر يقوموازین و  نیکارسازترقوانین و  نیارزشمندترو 

و پرهیز از « جویی صرفه»دارد، شایسته نیست که از برخی جوامع غیر اسالمی که فقط به خاطر مالحظات مادي به 

اسالمی باید با بهره گیري صحیح، منطقی و اصولی  ي جامعهپیروي کند؛ بلكه  ها آناسراف رو آورده، عقب بماند و یا از 

، 1973رستگار جویباري، ). و عملی براي سایر جوامع بشري باشده از تعالیم عالیه و درخشان اسالم، خود الگوي حسن

 .(191-192ص 

 :یو صرفه جوین قرآ

مناسب و درست از امكانات و وسایلی است که  يور بهرهنگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهی در راستاي  اصوالً

که هر چیزي را  خواهد یماز این رو از مردم . خداوند در اختیار بشر به طور مستقیم و یا با تولید و کار قرار داده است

 .از آن خودداري ورزند يمند بهرهدرست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذیر و عدم 

روي و  اقتصاد که از واژه قصد گرفته شده به معناي میانه. به سخن دیگر در اسالم همواره سخن از اقتصاد است 

از این رو بنیاد امور در حوزه تولید و توزیع و مصرف کاال در ( مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه قصد. )اعتدال است

یرون از این چارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار هرگونه رفتارهاي ب. روي است بینش و نگرش قرآنی میانه

روي و اسراف و تبذیر امري مردود و نادرست و گناه  همان گونه که زیاده. شود یمبلكه گناه و گاه جرم قانونی تلقی 

از آن در راستاي آسایش و  يمند بهرهحالل خداوند و عدم  يها نعمتطور عدم استفاده از  شمرده شده است همین

آرامش و کمال، امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبیخ قرار گرفته است که چرا حالل خدا 

 ؟شود ینم مند بهره ها آنو از  سازد یمرا بر خود حرام 
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 يها نعمتکه از  خواهد یماز مردم « و اشربوا و ال تسرفوا انّه ال یحب المسرفین... »سوره اعراف  91در آیه 

خداوند استفاده کرده و از آن بخورند و بیاشامند ولی اسراف نكنند؛ زیرا اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و اهل 

 .دارد ینماسراف را خداوند دوست 

صرف در سازي م جویی و بهینه سوره انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد که همان معناي صرفه 191آیه 

کرد  خداوند در این آیه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف و تبذیر را اصلی مهم در هزینه. اقتصاد امروز جهان است

و الّذین اذا انفقوا لم یسرفوا » سوره فرقان 67 آیهو  «ال تبذّر تبذیرا... »ء سوره اسرا 26 اموال اقتصادي برشمرده و در آیه

 .ورزد یمآن تأکید ر ب «قوامالم یقتروا و کان بین ذلك و 

نظر اسالم و قرآن، اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست و  از قتیدر حق

که مؤمنان براي دست یابی به کمال شخصی و  باشد یممتناسب، اصلی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسالمی 

 .نظر گیرند آن را در نظام اقتصادي خویش در ستیبا یمجمعی و امت اسالمی براي رسیدن به جامعه نمونه و برتر 

و نظام اقتصادي آن  ها برنامهاز آن جایی که قرآن کتاب هدایت آدمی و جامعه بشري به سوي تعالی و کمال است، 

از این رو خداوند بر لزوم وسیله قرار گرفتن ابزارهاي اقتصادي براي تحصیل امر . باشد یمرچوب نیز در همین چا

ابتغ فیما ءاتیك اهلل الدّار االخره و ال تنس نصیبك من الدّنیا و احسن کما احسن اهلل  و» .کند یماخروي تأکید  معنوي و

تا با جمع میان دنیا و آخرت در  کوشد یمو ( 77 /قصص)« الیك و ال تبغ الفساد فی االرض انّ اهلل ال یحبّ المفسدین

منهم منّّ یقول ربّنا ءاتنا فی الدّنیا حسنه و فی االخره حسنه و قنا  و» .حوزه اقتصادي مردم را به سوي کمال سوق دهد

و  199 /نساء  «اهلل سمیعا بصیران کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و االخره و کان م»و  2۵1 /بقره  «عذاب النّار

 .آیات دیگر

و تصحیح روابط اقتصادي جامعه،  در حوزه اقتصادي يزیفساد انگاگر از نظر اسالم، سالمت اقتصادي و پرهیز از 

سازي  جویی و بهینه جز با صرفه تواند ینماین امر  دارد پیامبران قرار يها برنامههم پاي مسایل اعتقادي و عبادي در صدر 

فاوفوا الكیل و المیزان و ال تبخسوا النّاس اشیاءهم و ال تفسدوا فی االرض بعد اصلحها ذلكم ... » مصرف همراه باشد؛

و یقوم فاوفوا المكیال و المیزان » ،3۰/ هود« وال تنقصوا المكیال و المیزان... »، 3۰ /اعراف « خیر لّكم ان کنتم مومنین

طیعون، و ما اسألكم علیه من اجر ان اانّی لكم رسول امین، فاتّقوا اهلل » ،39 /هود  «التبخسوا النّاس اشیاءهم بالقسط و

زنوا بالقسطاس المستقیم، و ال تبخسوا النّاس  اجري الّا علی ربّ العالمین، اوفوا الكیل و ال تكونوا من المخسرین، و

حال بستري براي تكامل بشري ر اقتصاد در هزیرا . 139تا  177شعراء آیات  «اشیائهم و ال تعثوا فی االرض مفسدین

بایست آدمی با بهترین شیوه مصرف و استفاده درست و  که می باشد یممطرح  است و به عنوان هدف ابزاري و یا میانی

از این رو همان اندازه که اسراف و . مناسب، خود را در جایی قرار دهد که بتواند رشد و کمال خویش را ادامه دهد
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هاي خداوندي نیز به معناي نادیده گرفتن ابزارهاي  بذیر زشت و ناپسند است استفاده نكردن درست از نعمتاتراف و ت

 .کمالی است

ارزقوهم  ال توتوا السّفهاء اموالكم الّتی جعل اهلل لكم فیما و و»قوام جامعه است  ي نظر قرآن، اقتصاد و ثروت مایهز ا

و امور اقتصادي و معیشتی مردم داراي جایگاهی مهم در حد مسایل  .۰ /نساء « فیها و السوهم و قولوا لهم قوال معروفا

اقیموا الصاله و ءاتوا  و» ،9/ بقره« لّذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلواه و ممّا رزقنهم ینفقونا». اعتقادي و عبادي دارد

و اقیموا الصاله و اتوا ... و بالوالدین احسانا و ذي القربی و الیتمی و المسكین ... »، 99/بقره« اکعینالزّکاه و ارکعوا مع الرّ

انّ الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات و اقاموا الصّاله و اتوا الزّکوه لهم اجرهم عند ربّهم و ال خوف » ،39/ بقره «هالزّکو

همگان از شخص و جامعه و دولت در مسیر اقتصاد  ستیبا یمن اساس ای و بر. 277 /بقره« علیهم و ال هم یحزنون

یابی به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم  برابر براي همگان جهت دست يها فرصتسازنده و مثبت حرکت کنند تا 

کسی که با مصرف زیاد و اتراف و تبذیر و اسراف بخشی از ابزارهاي رشدي و کمالی را از میان ببرد  هر؛ بنابراین آید

 .پاسخ گوي خدا و جامعه انسانی باشد ستیبا یم

حالت اعتدال و  ،حد مطلوب و از نظر قرآن، نباید در امور زندگی و در مسائل مصرفی افراط و تفریط نمود

دست خویش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت یكباره بگشاي که  «نه»فرماید  قرآن می؛ لذا روي است میانه

حضرت »خطاب به  23آیه  ،خداوند در سوره اسرا. (23ء سراا) در هر دو حالت، مالمت زده و حسرت خورده بنشینی

و بیش از حد نیز گشاده  (اترک انفاق و بخشش منم و)هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن » :دیفرما یم «(ص)محمد 

اگرچه عملی بسیار  ،بنابراین کمك به دیگر همنوعان «.يدستی نكن که مورد سرزنش قرار گیري و حسرت زده شو

سوره فرقان در وصف بندگان  67چنان که در آیه  .تجایز نیس يرو ادهیزاما در این زمینه نیز  ،پسندیده و ارزشمند است

کسانی هستند که ( آنان)و  ؛الَذّینَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ یُسْرِفوا و لَمْ یَقْتَروا و کانَ بَیْنَ ذالِكَ قَواماً و :شایسته خداوند آمده است

 .نندیگز یمبلكه میان این راه و روش اعتدال را بر  ،ورزند ینمو خست  کنند ینم، اسراف کنند یمچون انفاق 

جویی را امري ارزشمند و پسندیده دانسته و بر  سوره حج، روحیه قناعت و صرفه 96خداوند در آیاتی از جمله آیه 

راضی و  یده یمقانع کسی است که با آن چه به او »: دیفرما یمآیه این  در ذیل( ع)ق امام صاد. آن تاکید نموده است

 .(933ص نورالثقلین،  ،933الكافی، ص ) «.کند ینمو نسبت به آن ناراحتی، ترشرویی و دهن کجی  شود یمخشنود 

جویی پی برد؛ زیرا در این آیه داشتن قناعت به  به ارزشمندي قناعت و صرفه توان یمسوره نحل نیز  37از آیه 

روایت است که مقصود از حیات طیب در ( ص)ر و از پیامبعنوان مصداق حیات طیب و زندگی پاکیزه مطرح شده است 

 .(۰39، ص 6و  ۰، ج انیالب مجمع. )آیه، همان قناعت و رضایت به تقسیم روزي از جانب خداوند است

. ابدی یمروي در جامعه رواج  اعتدال و میانه ،در سایه این اصل مهم. عدالت است ،از اصول مهم در اقتصاد اسالمی

بی عدالتی در توزیع امكانات اقتصادي، موجب فقیرتر شدن بخشی از جامعه و ثروتمندتر شدن بخش دیگر  تبعیض و
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تدابیر مختلفی براي برقراري عدالت اقتصادي و رفع  ،در اسالم. کند یم تر قیعمو شكاف بین فقیر و غنی را  شود یم

اختیاري  يها روشاز میان . اختیاري و برخی دیگر اجباري است ،اجراي برخی از این امور .تتبعیض، اندیشیده شده اس

مردم  ،تشویق آمیزي يها روشقرآن کریم با  .دبه انفاق و کمك به همنوعان و بینوایان اشاره کر توان یم ،براي کاهش فقر

ابن  الیتمی و المسكین وءاتی المال علی حبّه ذوي القربی و  و... » .کند یمرا به یاري نیازمندان و محرومان ترغیب 

 .(177/ بقره)« السّبیل و السّائلین و فی الرّقاب و اقام الصّاله و اتی الزّکوه

الزامی  ،ها پرداختاین  .توضع کرده اسا پرداخت زکات و خمس ر ،اسالم براي ایجاد عدالت و موازنه در جامعه

از جانب خود خوانده است و برخی از افراد واجد  يا ضهیفر، پرداخت زکات را 6۵خداوند در سوره توبه آیه  .تاس

نّما الصّدقت للفقراء و المساکین و ا». بدهكاران و واماندگان در راه را برشمرده است ،شرایط دریافت آن چون تهیدستان

 .«هلل علیم حكیمالعلمین علیها و المولّفه قلوبهم و فی الرّقاب و الغرمین و فی سبیل اهلل و ابن السّبیل فریضه من اهلل و ا

رنج تاریخی او که مسئله معیشت و  نیتر بزرگبشر را از : مهم دارد اقتصاد اسالمی براي افراد و جوامع دو ارمغان

اخالق و فساد ء که سو همچنین جامعه و فرد را از عوارض شوم فقر. دهد یممایحتاج زندگی است، نجات  غصه تأمین

 .دارد یمو فحشا و حتی کفر و بی دینی است، محفوظ نگه 

آل )« انْصُرْنا عَلَی الْقَومِ الْكافِرین ثَبّت اَقْدامَنا وَ اِسْرافَنا فی أَمْرِنا وَ ما کانَ قَوْلُهُمْ ااِلّ أنْ قالُوا رَبَّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ وَ»

روي ما در کارمان را بر ما ببخش و  پروردگارا، گناهان ما و زیاده: و سخن آنان جز این نبود که گفتند؛ (197/ عمران

 .ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران یاري ده يها گام

کانَ الشَّیطانُ لِرَبِّه نَّ المُبَذِّرینَ کانوا إخوَانَ الشیاطینِ و إ» :نامد یمو در آیه دیگري خداوند مبذرین را برادران شیطان 

 .برادران شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود کرد کاران اسرافمبذران و ؛ (27/ سراء ا)« اکَفُورً

 .بنابراین بجاست که انسان در تمام مراحل زندگی از اسراف و تبذیر دوري کند

اثري از اسراف دیده  ها آنبینیم که در عمل و رفتار ق میهاي موفّبا مطالعه و تأملی در زندگی بزرگان و انسان 

 .اندروي بوده شود و همواره در مسیر تكامل و تعادل و میانهنمی

به عنصر قناعت و صرفه جویی به  ستیبا یمکه بخواهد جامعه برتر، پاک و طیب باشد،  يا جامعهبه هر حال،  

 .مورد توجه قرار دهد اش یزندگعنوان عنصر مهم در تحقق آن بیندیشد و آن را در همه ابعاد 

 :ناز دیدگاه قرآن صرفه جویی در بحرا

دچار بحران در یك یا چند کاالي  يا جامعهاگر  .کند یمپیدا  يا تازهصرفه جویی در زمان بحران معنا و مفهوم 

جویی گاه به معناي مصرف  در این زمان است که صرفه. همگان چنان تالش کنند تا از آن برهند ستیبا یم اقتصادي شد

 .کم در حد اعتدال و میانه است که تنها نیازهاي اساسی و اصلی شخص و یا جامعه پاسخ داده شود
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در هر چیزي که بخشی از نیاز آدمی را برطرف  ستیبا یممراد از صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست؛ زیرا 

در حد نیاز طبیعی خود از هر چیز اقتصادي  ستیبا یمشخص ؛ بنابراین نیاز از آن استفاده کرد به مقدار مورد سازد یم

اقتصادي و کاهش توزیع و یا تولید چیزي،  يها بحراناین است که در زمان  وجود داردکه  يا مسئلهتنها . استفاده کند

به دیگران  يتر شیبحد رفع حاجت و نیاز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت  به حداقل بسنده کرد و در ستیبا یم

 .داده شود

معنا نیست که شخص حد ضرورت و رفع نیاز است ولی این بدان  در حقیقت در زمان بحران سخن از مصرف در

دیگر  يها زمانو اگر در  کند یمجویی در این زمان به شكل ضرورت خود را تحمیل  صرفه. آن چیز را کم مصرف کند

جویی به معناي مصرف درست و متناسب از کاالي اقتصادي است در زمان بحران این نكته از جهات دیگر مورد  صرفه

 .تا شخص به حد ضرورت بسنده کرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد ردیگ یمتأکید قرار 

به معناي مصرف درست کاالي  بحران ریغجویی در همه حال و هر زمانی چه بحران و چه  به سخن دیگر صرفه 

است که جویی  حد ضرورت به معناي صرفه اقتصادي همانند آب و برق است ولی در زمان بحران تنها برآورد نیازها در

، شماره 33اهنامه بانك ملی ایران، اسفند م). که تحمیلی از سوي بحران است شود یم نوعی محدودیت را نیز سبب

172).  

نشان  و کند یماقتصادي اشاره  يها بحرانجویی در زمان  سوره یوسف خداوند به ضرورت صرفه 97در آیه 

به عنوان پیامبري که مسئولیت رهبري جامعه خویش را به عهده داشت به مردمانش ( ع)ف که حضرت یوس دهد یم

براي آینده  يا هیسرماجویی کنند تا افزون بر داشتن  تا تولید را افزایش داده و در مصرف، قناعت و صرفه دهد یمفرمان 

گوناگون از جمله  يها بحرانبرابر  خود و دیگران، زمینه شكوفایی اقتصادي و رشد و توسعه آن فراهم شود و یا در

 .را به سادگی پشت سر گذارند ها چالشخشكسالی یا تحریم و مانند آن، 

 93 آیه و« ممّا تحصنون ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدّمتم لهنّ الّا قلیال»سوره یوسف  93 و در آیات

سوي دولت مردان براي مقابله و یا  بر لزوم برنامه ریزي از« ثم یاتی من یعد ذلك عام فیه یغاث النّاس و فیه یعصرون»

 . ورزد یمتأکید سازي  ذخیرهق از طری اقتصادي يها بحرانحل 

 تواند ینمبحران  به وجود آورندهکه عوامل طبیعی  دهد یمدولت نشان  يها تیمسئولاین آیات ضمن اشاره به 

چون خشكسالی برنامه ریزي  العاده فوقموظف هستند که حتی براي شرایط  ها دولتتوجیه گر رفتارهاي دولت باشد و 

 .کنند

، از ضروریات و العاده فوق يها حالتمندي از ابزارهاي پیش بینی اوضاع و آمادگی دایمی براي  بنابراین بهره

 .قرار گرفته استاشاره  دولت است که در آیه مورد يها تیمسئول
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ه و کاالهاي اقتصادي در وضعیت کمبود و تنگناهاي اقتصادي از مطالبی است که در آی ارزاقبندي از  لزوم جیره

و قطّعنهم اثنتی عشره اسباطا امما و اوحینا الی موسی اذ ستسقه قومه ان ». سوره اعراف بدان توجه داده شده است 16۵

 .«...اثنتا عشره عینا قد علم کلّ اناس مشربهماضرب بّعصاک الحجر فانبجست منه 

جمله وظایف و  لزوم نظارت حكومت و دولت بر امور اقتصادي از تولید گرفته تا توزیع و مصرف آن از

  .«.ال اجعلنی علی خزائن االرض انّی حفیظ علیمق»ت سوره یوسف آمده اس ۰۰دولت است که در آیه  يها تیمسئول

و آگاهی نسبت به نیازهاي  يور بهرهجویی به معناي استفاده درست و مناسب از کاالي اقتصادي و  بنابراین صرفه

 .واقعی است

در حوزه اقتصاد تولید مسئله . کند یمدر این جاست که مسئله آگاهی و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحمیل 

کننده اقتصادي بدان  اصلی است که هر تولید .این است که چگونه و چه چیزي را در چه مقدار و حجم تولید کنیم

به این نكته توجه کند که چه چیزي نیاز واقعی است و تا چه مقدار  ستیبا یمدر اقتصاد مصرف نیز شخص . توجه دارد

ایران، اهنامه بانك ملی م) ؟باشد یمامري بیرون از نیاز واقعی او  چه نیاز واقعی او را برآورده کند و افزون بر آن تواند یم

  .(172، شماره 33اسفند 

دریافت که وظیفه  توان یماز همه این مطالب و بسیاري مطالب و آیات دیگر که در حوصله این نوشتار نیست 

ر یك از ما موظف است تا ب تا در مصرف درست و بهینه کاالهاي اقتصادي تالش کنیم و هر کند یمهمگانی ایجاب 

 .روي و اسراف نكند مورد پذیرش اقتصادي عمل کند و در مصرف کاالي اقتصادي زیاده يها چارچوباساس 

 :یجوی آثار مثبت صرفه

منافع متعدد ارزنده و و ، داراي فواید بی شمار یشگیپ قناعتو « جویی رفهص»م از دیدگاه تعالیم اقتصادي اسال

مدنی دارد، که به برخی از فواید و آثار مهم  ي جامعهدر زندگی انسانی و  يارزشمندسازنده و نیز داراي آثار مطلوب و 

 :گردد یمآن اشاره 

 :يکاهش جرایم مالی و اقتصاد -الف

درست رعایت و دقیق عمل شود، انسان و  يا نهیزمجویی و قناعت و پرهیز از اسراف کاري در هر  اگر صرفه

مال اندوزي نا مشروع، رشوه خواري و اختالس، و جامعه را از ارتكاب به جرایم مالی و اقتصادي، مانند دزدي، احتكار 

رستگار جویباري، . )سازد یمربا و گران فروشی و کسب حرام و معامالت نامشروع و دیگر مفاسد مالی و مادي، دور 

 .(19۰-193ص ، 1973

عامل تباهی و  يا جامعهسرمایه اجتماعی هر جامعه است؛ چرا که شرایط رفاهی در هر  نیتر بزرگ ،روحیه قناعت

که به رفاه گرفتار شوند و اهل اتراف و ریخت و  ییها ملت. شود یمفساد و گاه بروز فسق و فجور و افزایش جرایم 
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. اخالقی و فساد گرفتار شوند يها يناهنجارپاش و تبذیر و اسراف گردند، از این آمادگی برخوردار هستند که به ظلم و 

 .(67ص  ،9د جل فخر رازي،)

احجبنی عن السّرف و االزدیاد، قوّمنی بالبدل و االقتصاد و علّمنی حسن التّقدیر و و»: دیفرما یم( ع)د امام سجا

روي قوام ده، و حسن تقدیر را  میانهو روي بازدار، و به بخشش  خدایا مرا از اسراف و زیاده ؛«التّبذیراقبضنی بلطفك عن 

 (.931ص دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ). به من بیاموز و به لطف خود مرا از تبذیر نگاه دار

  :يراه تقویت جوانمرد -ب

. کنید جویی راه جوانمردي این است که صرفه ؛« مُرُوَّةُ الرَّجُل یَتِمُّ لَا». اگر خواستید مرد باشید، جوانمرد باشید

، بحاراألنوار) .دیبه دیگران کمك کن و با آن، پس انداز کنید دیتوان یم دجویی کردی شما وقتی صرفه«  مَعِیشَتِه یَقْتَصِدَ فِی»

 (.69ص ، 7۰د جل

 :يامنیت اقتصاد -ج

از تلف شدن است، یعنی  ها ثروتامنیت اقتصادي و حفاظت اموال و  نیتأم ،«جویی صرفه»ر از آثار مثبت و پر با

و ناامنی و نابودي  کند یمهم چنان که اسراف و تبذیر امكانات و اموال را از حفاظت و امنیت و مصونیت خارج 

، صرفه جویی حصار امن و شود یمناشایسته و غیر مشروع  يها استفاده يرهگشااقتصادي را فراهم ساخته و 

و از حیف و میل مالی و تضییع ثروت و یا هر  شود یمفردي و اجتماعی محسوب  يها ثروتي اموال و  دارنده نگاه

بقا و  ي هیماو  کند یمرا از تلف شدن حفظ  ها هیسرماجویی  صرفه. کند یمنعمت مادي و معنوي دیگر جلوگیري 

محكم اعتدال و عدالت و میانه روي را حفظ کرده، جامعه را در بعد اخالقی و احسان و نیكی به مستمندان  يها ییتوانا

 .کند یمآورده، زنده و تقویت  به وجود ها انسانو احساس مسئولیت نوع دوستی را در  سازد یمو همدردي با آنان وادار 

 :داحترام، تعظیم و شكر در برابر نعمات خداون -د

خداوند است، در  يها نعمتو پرهیز از اسراف، احترام، تعظیم و سپاس از « جویی صرفه»ر آثار با ارزش دیگاز 

یعنی . باشد یمنشدن به الطاف و مواهب الهی  قائلروي، توهین و کم بها دادن و ارزش  حالی که اسراف و زیاده

که انسان بیشتر و بهتر به یاد شرافت انسانی بیفتد و به وظایف دینی و  شود یمو پرهیز از اسراف موجب « جویی صرفه»

بی  يها نعمتخداوند که همان سپاس و شكر گزاري و احترام به  يها نعمترعایت حدود و تكالیف شرعی در برابر 

 .پایان اوست، عمل بنماید

 :اراه نجات از قهر خد -هـ

جو را  رو و صرفه همانا خداوند افراد میانه ؛«یُعذِّبُ عَلَى القَصْدِ إِنَّ اللَّهَ لَا». نجات از قهر الهی استراه جویی  صرفه

 (.9۵2ص ، 72د ، جلبحاراالنوار). کند ینمعذاب 
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 :لافزایش سرمایه و اموا -و

. هاست هیسرماو  ها نعمتو قناعت و دوري از حیف و میل، افزایش  «یجوی صرفه»از آثار مثبت و پرارزش 

ضرر و زیان اسراف  ي دربارهدر باره اثر بخشی صرفه جویی و اعتدال و میانه روي در مصرف و نیز  «(ع) یعلحضرت »

ثروت است و اسراف و تبذیر، تباه و نابود کننده آن  ي دهندهافزایش  ،روي جویی و میانه صرفه»: دیفرما یمو تبذیر چنین 

 .(919ص ، 9د لحیاه، جلا)« تاس

جویی و قناعت و رعایت  که صرفه میابی یمبا توجه به تعالیم دینی و دستورات شرعی اسالم در باب اقتصاد در 

در ) يرو جویی و میانه روي در مصرف، دقیقاً در نقطه مقابل اسراف قرار دارد، یعنی همان گونه که صرفه اعتدال و میانه

روي در  ، اسراف و زیادهگردد یمو فراوانی اموال و امكانات  موجب رشد و افزایش ثروت( يا نهیزمهر کار و در هر 

 .مادي و معنوي را در پی خواهد داشت يها هیسرما، اضمحالل و نابودي اموال، تباهی امكانات و ها خرجمصارف و 

 :یاستقالل اقتصادي و مال -ز

و حفظ واقعی استقالل اقتصادي و حتی فرهنگی و  نیتأمجویی و قناعت،  از دیگر آثار مثبت و ارزشمند صرفه

وابستگی که مانع  -هاي وابستگی استقالل و مستقل زیستن و رهایی از قید و بند قدر گرانآرمان مقدس و . سیاسی است

 -شود یمشكوفایی و توسعه اقتصادي و فرهنگی و مایه از بین رفتن اعتبار و حیثیت و غرور ملی و فرهنگی و اقتصادي 

 .مترقی و متمدّن است ي جامعهبه طور طبیعی و فطري آرزوي هر انسان عاقل و هر ملت بیدار و مملكت و 

قطعاً داشتن فرهنگ استقالل براي کسب سربلندي و سرافرازي ملت و جامعه و جایگزین کردن آن به جاي فرهنگ 

وابستگی و مصرفی با صرفه جویی و قناعت و تالش و کوشش خستگی ناپذیر، فداکاري و ایثار، خالقیت و مهارت، 

ستگی فرهنگی، داشتن عرق مذهبی و احیاي تدبیر و تعهد، برنامه ریزي درست و عزم و غرور ملی، یگانگی و همب

 .به خداوند متعال میسر است اتكافرهنگی و اسالمی و  يها ارزش

تا ثروت و امكانات در جریان تولید  شود یمجویی و قناعت به میزان نیاز از مال و ثروت، موجب  همچنین صرفه»

 .(67ص  ،9د لج خر رازي،ف)« قرار گیرد و زمینه براي خودکفایی و شكوفایی اقتصادي فراهم آید

 :هراه رشد سرمای -ح

یعنی نمو « یُنْمِی« »یُنْمِی الِاقْتِصَادُ». کنید انداز می پس. شود جویی کنید، مالتان زیاد می صرفه ؛«الِاقْتِصَادُ یُنْمِی الْقَلِیلَ»

 (.۰9ص ، 19د لج ،الوسائل مستدرک) ...قلیل را. دهد می

 :يایجاد روحیه جهاد -ط

حد  نیتر کم؛ زیرا انسانی که به شود یمدر جامعه همچنین عامل تقویت و افزایش روحیه جهادي  قناعت،روحیه 

، ولی به میزان نیاز باشد یمو از ثروت و سرمایه برخوردار  مند بهرهو با آن که از تولید ثروت  دهد یمدر مصرف رضایت 
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 يها جبهه، از این آمادگی برخوردار است تا در برابر فشارهاي اقتصادي مقاومت نماید و بتواند در کند یماز آن استفاده 

 .جهادي، شرایط سخت آن را تحمل کند

در زندگی  ها حداقل؛ زیرا این افراد به کند یمه به نیكی یاد از این رو خداوند از روحیه قناعت جویی اصحاب صفّ

 .(67ص  ،9د لج فخر رازي،. )اکتفا کرده بودند تا همواره آماده جهاد و حضور در جبهه باشند

روحیه جهادي نیازمند داشتن روحیه قناعت و صرفه جویی است؛ زیرا شرایط را براي حضور در جبهه و آمادگی 

و اهل تبذیر، از روحیه جهادي برخوردار نیستند و  کاران اسرافاست که مترفان و  یدر حالاین . کند یم دایمی تقویت

 .در جهاد حضور یابند و شرایط سخت و دشوار آن را تحمل کنند دهد ینمرفاه و آسایش بیش از اندازه اجازه 

  :رفق راه بیمه شدن از -ي

شوند، زمانی  خیلی از کسانی که فقیر می. شود اگر کسی ولخرجی نكند فقیر نمی. جویی، بیمه از فقر است صرفه

من ضامن  ؛«لَا یَفْتَقِرَ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ»: فرمود (ع) یحضرت عل .اند شدهو به این درد دچار اند  ولخرجی کرده

 (.۰9ص ، 9د ، جلالكافی. )هرکس ولخرجی نكند، تا آخر عمرش فقیر نشود هستم که

افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر و مسكین و ناتوان از  يمند بهرهاز دیگر آثار قناعت و صرفه جویی 

 .این ثروت از طریق انفاق و احسان است

 :ی، عامل شكوفایی اقتصادجویی صرفه

مهم در حوزه اقتصاد و دانش آن، مصرف است؛ زیرا مصرف و چگونگی آن، یكی از سه  گانه سهیكی از عوامل 

 يها گانه سه تأثرو  ریتأث. سازد یم متأثرو بی توجهی به آن دو، بخش دیگر را نیز  دهد یماصلی اقتصاد را تشكیل  مؤلفه

وحیانی، بخشی از  يها آموزهپوشیده نیست، لذا در کسی ر است که باقتصادي یعنی تولید، توزیع و مصرف، امري 

 .مصرف اختصاص یافته است مسئلهمباحث اقتصادي به 

، به طوري که خروج از عدالت را در هر کند یمقرآن، همه هستی را در محور عدالت سامان دهی  يها آموزه

اقتصادي، مورد بررسی و نقد دقیق قرار داده و مصرف  يها گانه سهموضوعی از جمله موضوع اقتصادي و در هر یك از 

نادرست و بی رویه را عین ظلم دانسته و براي آن عقوبت اخروي و در برخی از موارد مجازات دنیوي تعیین کرده 

 .است

عدالتی موجب  ، از آن روست که هرگونه بیشود یماین که مصرف بی رویه و نادرست، ظلم، جرم و گناه دانسته 

برخالف عدالت و اهداف آفرینش باشد، به  يا مرتبهاز مسیر اهداف و فلسفه آفرینش است، پس اگر عملی در هر خروج 

 .طلبد یممناسب خود را  يها مجازاتو عقوبت و  شود یمعنوان خروج از خلقت، عدالت و فلسفه الهی معرفی 
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دستوري و  يها آموزهآن در شكل احكام و  يها هیتوصو  کند یماسالم هر چیزي را در این دایره تحلیل و تبیین 

بنابراین، اگر هر کار و عمل و رفتاري، برخالف این چارچوب قرار گیرد، . شود یماخالقی در این چارچوب بیان 

 .شود یمتصحیح، اصالح و یا تقبیح و تهدید و حذف 

؛ زیرا دنیا کند یمشدن یاد ( خدایی و ربانی) متألهکمالی انسان یعنی  يها شدناسالم از اقتصاد به عنوان یك ظرفیت 

و انسان در این دنیاست که سازه  شود یمهاي انسان از امكانات آن به عنوان مزرعه آخرت شناخته  يمند بهره از جهت

 .دینما یمو در آخرت به شكل کامل برداشت  کند یماخروي خویش را کشت و داشت 

آبادانی  تیمأمورشدن و خدایی گشتن، مقتضی این است که  متألهاز سوي دیگر، مقام مظهریت در ربوبیت پس از 

و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا ». برساند اش ستهیبازمین را به عهده گیرد و هر چیزي را به کمال شایسته و 

هود، آیه )« تعمر کم فیها فاستغفروه ثمّ توبوا الیه انّ ربّی قریب مّجیباهلل ما لكم من اله غیره هو انشأکم من االرض و اس

بنابراین، تصرفات بشر و تغییرات جدي در ساختار و خلقت موجودات زمینی براي دست یابی به اهداف آفرینش . (61

 .به اشكال گوناگون از جمله شكوفایی اقتصادي و رشد و توسعه آن، خودنمایی کند تواند یمخود و دیگران، 

مندي انسان از امكانات مادي دنیوي شود،  بر این اساس، هرگونه رفتار و عملی که مانع شكوفایی اقتصادي و بهره

، این گونه است که در حوزه مصرف گردد یمو به شدت با آن مخالفت و مبارزه  شود یمبه عنوان رفتاري ظالمانه تلقی 

 .شود یمثروت و امكانات، اموري چون اسراف و تبذیر تقبیح شده و به شدت با آن مبارزه 

قرآنی قرار  يها آموزهمورد توجه و تایید و اهتمام  کند یمدر مقابل، هر آن چه که به تحقق اهداف آفرینش کمك 

مندي عمومی از ثروت  به عنوان دو راهكار عملی تحقق عدالت و بهرهجویی  بر این اساس به قناعت و صرفه. ردیگ یم

تا فرآیند رشد  کند یمجویی به جامعه کمك  ؛ زیرا قناعت و صرفهشود یمزمین و مزرعه آخرت شدن دنیا، توجه و تاکید 

کمالی در دنیا فراهم آید و  يها شدنو شكوفایی اقتصادي را به درستی بپیماید و زمینه براي استفاده همگانی براي 

 اش یشتیمعمشكالت اقتصادي مانعی براي شكوفایی روحی و روانی شخص یا افراد جامعه نشود؛ زیرا اگر انسان دغدغه 

دیگر زندگی انسانی باز  يها بخشو از تفكر و عمل در  کند یمحل نشود، تمام همت و تالش خویش را مصروف آن 

ف شكم و دیگر غرایز مادي و ابتدایی مانند نان و مسكن و نیازهاي جنسی و مانند و فرصت کوتاه عمرش صر ماند یم

تا امكانات به درستی در  شود یمبه هر حال، صرفه جویی و مصرف درست و قناعت در مصرف موجب  .شود یمآن 

جایگاه خود مورد استفاده قرار گیرد و ثروت انباشته شده عاملی براي شكوفایی اقتصادي و رشد و توسعه آن شود و 

 .عمومی جامعه از امكانات و ثروت مادي براي رشد معنوي فراهم آید يمند بهرهزمینه براي 

 :(السالمعلیهم )ن جویی در کالم معصومی صرفه

که سیره عملی آنان در مسائل  کند یمعصمت پیشوایان بزرگ الهی و مصونیت آنان از گناه و اشتباه، ایجاب 

؛ هاست آنظاهري، مقتضاي شرایط زمان و مكان زندگی  يها تفاوتجمله، مصرف درآمدها یكسان باشد و  مختلف و از
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. زندگی کرده بود( ع)ق که امام صاد ستیز یمهمان گونه  کرد یمدر زمان امام صادق زندگی  (ع)ی اگر امام عل مثالً

 .عكس این مطلب نیز صادق است

با این نگاه . هاست آني به همه ، قابل تسرّشود یمیك از پیشوایان دیده  بر این اساس نكاتی که در سیره عملی هر

  .است که همه بایدها و نبایدهاي الگوي مصرف، رعایت شده شود یمدر بررسی سیره پیشوایان بزرگ دین، مشخص 

 جرئتگستردگی مقوله اسراف آنچنان است که حتی در بحث عقاید و اعمال فردي و اجتماعی راه پیدا نموده و به 

 .روي و اعتدال سفارش و تأکید نشده است میانهر در هیچ مذهبی به این اندازه ب :گفت توان یم

 :احادیث از میان دریاي آن اشاره خواهیم داشت در ذیل به برخی از

 :جویی و اعتدال در زندگی رعایت صرفه ی درباره( صلی اهلل علیه و آله و سلّم)م پیامبر اکر یها هیتوص (الف

بیهوده  يها نهیهزاز اسراف در ثروت و سرمایه و  ؛«ایّاکم و السّرف فی المال و النّفقه و علیكم باالقتصاد» -1

 (.2۵9ص ، 9د الحیاه، جل). جویی و اعتدال رو آورید خودداري کنید و به صرفه

کند ( جویى و صرفه)روى  هر کس در معیشت خود میانه ؛«و من بذر حرمه اهلل من اقتصد فى معیشة رزقه اهلل» -2

 (.663ح همان، ). سازد یمکند محرومش  (ىو ولخرج)؛ و هر کس تبذیر رساند یمخدا روزى او را 

هر که میانه روي کند  «من تجبر قصمه اهلل و ،رفعه اهلل ومن تواضع هلل ،من بذر افقره اهلل و ،من اقتصد اغناه اهلل» -9

بزرگی فروشد  هر که اسراف کند خدا فقیرش کند و هر که فروتنی کند خدایش بردارد و هر که ود خدا بی نیازش کن

 .(۰997ح ، ۰۵ص ، 9د کنزالعمال، جل. )خدایش در هم شكند

روي  اي مردم، همانا در قناعت گشایش و در میانه ؛«...ایّها النّاس انّ فی القناعه لسعه، و انّ فی القصاد لبلغه» -9

 (.17ص ، 9مدینه البالغه، جلد ). کامیابی است

اي مردم  ؛«حتّی تملّوابا ایّها النّاس علیكم بالقصد، علیكم بالقصد، علیكم بالقصد فانّ اهلل تعالی ال یملّ » -۰

ملول ( از نعمت دادن) یکنید، زیرا خداي تعال( روي میانه)د کنید، اقتصا( روي یانهم)د روي را رعایت کنید، اقتصا میانه

 (.23ص ، 9ج نزل العمال، ک. )نگردد تا مگر شما ملول شوید

 :در زندگی جویی و اعتدال رعایت صرفه ی درباره( السالم هیعل) یحضرت عل یها هیتوص (ب

روي باعث  جویی موجب فراوانی مال و ثروت و اسراف و زیاده اعتدال و صرفه ؛«لقصد مثراه و السّرف مثواها» -1 

 (.2۰7ص ، 1۰د وسایل الشیعه، جل). تباهی و نابودي آن است

را درست ( در معیشت و امور زندگی) یجوی هر کس اقتصاد و صرفه ؛«ن لم یحسن االقتصاد اهلكه االسرافم» -2 

 (.2۰۵ص ، 9د الحیاه، جل). گرداند یمو نیكو نكند، اسراف او را هالک و نابود 
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جو، بهتر و نیكوتر از بخشش انسان  رو و صرفه نبخشیدن انسان میانه ؛«نّ منع المقتصد احسن من عطاء المبذّرا» -9

 (.292ص ، 9د میزان الحكمه، جل). کار است تبذیرگر و اسراف

و اعتدال در جاهایی که ( جویی صرفه) يرو بر شما باد میانه ؛«...لیكم بالقصد فی المطاعم فانّه ابعد من السّرفع» -9

 (.296، ص 9لد ج الحیاه،)... تروي اس ، زیرا اقتصاد و میانه روي دور از اسراف و زیادهشود یماطعام 

اي  هرگاه خدا براي بنده ؛«و حسن التّدبیر و جنّبه سوء التّدبیر و االسراف ذا اراد اهلل بعبد خیرا الهمه االقتصادا» -۰

و او را از  اندازد یمو در دل او  کند یمروي و خوش تدبیري و روش نیك را به او الهام  خیر و نیكویی را بخواهد، میانه

 (.922ص ، 169 حدیثغررالحكم، ). دارد اندازه خرج کردن دور نگه می کاري و بی بدي تدبیر و اسراف

روي ننمایی و  روي کنی و زیاده از جوانمردي است که میانه ؛«تخلف ن المروّه ان تقصد فالتسرف و تعد فالم» -6

 (.799ص  2د همان، جل). چون وعده دادي خالف نكنی

دع ف»: روي امر نموده، فرمود جویی و میانه که در آن او را به صرفه «زیاد بن ابیه»به  يا نامهحضرت طی  -7

در صرف )س پ ؛«االسراف مقتصدا و اذکر فی الیوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدّم الفضل لیوم حاجتك

نیازمندي خود  ي اندازهروي پیشه کن و در امروز به یاد فردا باش و به  روي مكن و میانه اسراف را رها کن و زیاده( مال

، البالغه نهج). پیش فرست( آخرت)ي مال را به جهت روز نیاز در  و مال پس انداز نما و زیادو ضرورت از دارایی 

 (.371ص ، 21ه فیض االسالم، نام ترجمه

تبذیر و اسراف را ترک کن و با خصلت عدل و  ؛«االنصاف التبذیر و االسراف و التخلق بالعدل و  علیك بترک» -3

 (.239ص همان، ) .انصاف متصف باش

احذفوا عنّی فضولكم و اقصِد و اقصد المعانی و ایّاکم و االکثار فانّ  ادقوّا اقالمكم و قاربوا بین سطورکم و» -3

کنید، سطور را به هم نزدیك کنید، کلمات زیادي را نسبت  نازکهایتان را  نوک قلم ؛«اموال المسلمین ال تحتمل االضرار

، به درستی که دیزیبه پرهاز زیاد نوشتن . وم اصلی را بیان کنیدحذف کنید محتوي و مفه( در نوشتن گزارش)ن به م

 (.9۵، ص 9ج نهج السعاده، ). کند اموال مسلمین قبول ضرر نمی

« به سوي مردم دراز کردنداري از دست  روى در کسب و کار است و خویشتن میوه قناعت، میانه» -1۵

 .(9699ح ، 9د لج ،غررالحكم)

کند و  چیز دنیا کفایتت می نیتر کماگر از دنیا به قدري که تو را کفایت کند خواهى، بدان که ! ي فرزند آدما» -11

، 73د اصول کافی، جل)« ات نخواهد کرد اي که تو را کفایت کند نخواهى، بدان که همه دنیا هم بسنده اگر از دنیا به اندازه

 .(193ح 

 .(1۵۵۰9ح ، 9د غررالحكم، جل)« شخصیت استروى و اسراف نكردن، از  میانه» -12
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روى کند، خود را براى  آن کس که در غنا و فقر میانه. «ن اقتصد فى الغنى والفقر، فقد استعد لنوائب الدهرم» -19

 (.6۰3ح ، 9د الحیاه، جل). تسخت روزگار آماده کرده اس يها يگرفتارتحمل 

 (.636ح همان، . )..پادشاهى کرد توان یمبا قناعت  ؛«...فى بالقناعه ملكاک» -19

 (.637ح همان، ). هیچ گنجى چون قناعت نیست ؛«کنز کالقناعهال» -1۰

 (.627ح همان، . )است (ىو هزینه زندگ)روى نیمى از روزى  میانه ؛«االقتصاد نصف المؤونه» -16

. سازد یم، اسراف فراوان را نابود کند یمروى کم را زیاد  میانه ؛«االسراف یفنى الجزیل ،االقتصاد ینمى القلیل» -17

 (.623ح همان، )

بر تو  ،اگر خواستار تهذیب نفس خویشى ؛«فعلیك باالقتصاد و القنوع و التقلل ،ذا رغبت فى صالح نفسكا» -13

 (.697ح مان، ه). روى و قناعت و کمتر خواستن باد به میانه

امر یبغضه اهلل عزّ و جلّ حتّی طرحك النّواه فانّها تصلح نب القصد امر یحبّه اهلل عزّ و جلّ و انّ السّرف ا» -13

روي امري است که خدا آ را دوست دارد و اسراف و  جویی و میانه همانا صرفه ؛«لشییء و حتّی صبّك فضل شرابك

که قابل  خرمایی باشد ي هستهحتی اگر اسراف در دور انداختن  کند یمدارد و غضب  روي را دشمن و مبغوض می زیاده

. ي کاري بهره و استفاده دارد و یا حتی اسراف در دور ریختن زیادي آبی که خورده باشدمصرف و فایده است و برا

 (.29۵ص مان، ه)

 :جویی و اعتدال در زندگی رعایت صرفه ی درباره( السالم هیعل)ق امام صاد یها هیتوص (ج

جویی را  بلكه صرفه کند ینمروي  اسراف و زیاده مؤمنانسان  ؛«ال یبذّر و ال یسرف بل یقتصد... صفه المومن » -1

 (.12ص ، 3هل حدیث اسراف، حدیث چ). سازد یمپیشه خود 

و  گردد یم یتنگدستروي باعث فقر و  اسراف و زیاده ؛«ا عبید انّ السّرف یورث الفقر و انّ القصد یورث الغنیی» -2

  (.93۰ص دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ). شود یمصرفه جویی موجب ثروت و بی نیازي 

د الحیاه، جل). روى کند فقیر نشود من ضامنم که هر کس در خرج کردن میانه ؛«ضمنت لمن اقتصد ان ال یفتقر» -9

 (.6۰6ح ، 9

المال مال اهلل جعله ودائع عند خلقه و امرهم ان یاکلوا منه »: به یكی از اصحابش فرمودندحضرت در روایتی  -9

و یشربوا منه قصدا ویلبسوا منه قصدا و ینكحوا منه قصدا و یرکبوا منه قصدا و یعودوا بما سوي ذلك علی فقراء  قصدا

المومنین فمن تعدّي ذلك کان ما اکله حراما و ما شرب منه حراما و ما لبسه منه حراما و ما نكحه منه حراما و ما رکبه منه 

امر کرده به اندازه نیاز و با رعایت  را نزد بندگانش به امانت گذاشته است و ها آنهمه اموال از آن خداست که  ؛«حراما
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به  ماند یمازدواج و مرکب استفاده کنند و آنچه باقی ، پوشاک، آشامیدن ،آن براي خوردنز جویی ا روي و صرفه میانه

 (.www.hodarayaneh.org). حرام است دهد یمفقراء رسیدگی شود و هر کس از حد میانه تجاوز کند آنچه انجام 

 :جویی و اعتدال در زندگی رعایت صرفه ی درباره( السالم هیعل)امام رضا  یها هیتوص (د

خواهی و بندگی در برابر دنیاپرستان ن داري و ارجمندي و آسوده شدن از زحمت فزو قناعت، سبب خویشتن» -1

خواهان خرد آخرت است یا بزرگواري که از مردمان اي که  پیشهت یا عباد: راه قناعت را جز دو کس نپیماید. است

 .(993ح ، 73اصول کافی، جلد ) «دفرومایه دوري کن

اعتدال پیدا  ها آن يها بدنروى کنند  اگر مردم در طعام میانه ؛«لو ان الناس قصدوا فی الطعام العتدلت ابدانهم» -2

  (.9۵6ص ، 16د وسایل الشیعه، جل). کند مى

 :جویی و اعتدال در زندگی رعایت صرفه ي درباره( السالم هیعل)ر امام موسی بن جعف يها هیتوصهـ 

روي و  کسی که در زندگی میانه ؛«من اقتصد و قنع بقیت علیه النّعمه و من بذّر و اسرف زالت عنه النّعمه و» -1

الحیاه، ). ردیپذ یمکاري و ریخت و پاش زندگی کند نعمتش زوال  و آن که با اسراف ماند یمقناعت ورزد در نعمت باقی 

 (.29۰ص ، 9د جل

و آنكه با ریخت و پاش و اسراف زندگی  ماند یمروي و قناعت ورزد نعمت او باقی  کسی که در زندگی میانه» -2

 .(9۵1ص  ،حف العقولت) «رود یمکند نعمتش از بین 

 :جویی و اعتدال در زندگی ی رعایت صرفه درباره (السالم هیعل) یتوصیه امام حسن عسگر (و 

جویی و پرهیز از اسراف،  روي و صرفه بر تو باد میانه ؛«علیك باالقتصاد و ایّاک و االسراف فانّه من فعل الشیطنه و» 

 (.۰133حدیث ، 99 ، ص9جلد  ،ررالحكمغ. )زیرا که عمل اسراف از کارهاي شیطانی است

 :جویی و اعتدال در زندگی رعایت صرفه ی درباره( السالم هیعل)د توصیه امام سجا (ز

و اءقرب الى المزید من اهلل  ،فان ذلك اءبقى للنعمة ؛یقدم منه فضال الخرته ،لینفق الرجل بالقصد و بلغة الكفاف» -1

( و امكانات خود)شخص باید که با میانه روى و مراعات کفاف خرج کند، و مقدارى از مال  ؛«ةو انفع فى العافی ،عزوجل

، و به افزون شدن نعمت از جانب دارد یمرفتار نعمت را بهتر باقى  گونه نیارا از پیش براى آخرت خود بفرستد، که 

 (.67۵ح ، 9د جللحیاه، ا. )انسان سودمندتر (تعاقب)و براى عافیت  ،خداوند بزرگ نزدیكتر است

الّلهم صلّ علی محمّد و اله، واحجبنی عن السّرف و االزدیاد، و قوّمنی بالبذل و االقتصاد، و علّمنی حسن » -2

التّقدیر واقبضنی بلطفك عنی التّبذیر و آجر من اسباب الحالل و ارزاقی، و وجّه فی ابواب البّر انفاقی و ازو عنّی من 

 آلخداوندا، صلوات و درودت را نثار محمد و  ؛«تادّیا الی بغی، او ما اتعقّب منه طغیاناًالمال ما یحدث لی مخیله، او 
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روي در زندگی  روي بازدار، و در بذل و بخشش پایدار و محكم ساز، و اعتدال و میانه محمد بنما و مرا از اسراف و زیاده

و اندازه نگه داشتن را به من بیاموز، و به لطف خود مرا از تبذیر و صرف مال به باطل حفظ و نگهداري کن و از اسباب 

ام خود پسندي پدید آورد،  خیر گردان، و مالی را که در اندیشه يها برنامهرا روانه ساز، و انفاقم را متوجه  ام يروزحالل 

 (.9۵حیفه سجادیه، دعاي ص)یا به سرکشی کشاند، از من دور کن یا به ستمگري برساند، 

 :نتیجه گیری

به اقتصادى فردى و اجتماعى اختصاص ندارد، بلكه همه  ،«یجوی صرفه»ل که ضرورت رعایت اص پر واضح است

، و شود یم، و تمام جوانب تولید و توزیع را شامل ردیگ یمفردى و اجتماعى و دولتى و خدماتى را فرا  يها مصرفگونه 

 .و ادارات جارى است ها مؤسسهدرباره همه نهادها و 

روي  هاي زندگی را مباح و روا، و اسراف و زیاده هاي الهی و زیبایی برداري مشروع از نعمت دین مقدس اسالم بهره

خود، در برابر جامعه  ییکاراو این بدان جهت است که مسلمان به تناسب امكانات و توانایی و  داند یمرا حرام و ناروا 

و از این  ماند یمکار قهراً از اجراي مسئولیت و تعهدات اجتماعی خود باز  در این صورت فرد اسراف. مسئولیت دارد

 کند یمزیبا بیان  ییها قالباحث اجتماعی در قرآن مجید این حقیقت را در ضمن مب. زند یمرهگذر بر پیكر جامعه ضربه 

یعنی در  ؛(131/سوره بقره)« انفقوا فی سبیل اله و ال تلقوا بایدیكم الی التهلكه و»: دیفرما یمو با هشدار به پیروان خود 

که  شود یماز این آیه شریفه چنین استفاده . هاي خود، خود را به هالکت و نابودي نیفكنید راه خدا انفاق کنید و با دست

مردم مصرف نشود، سرنوشت آن جامعه و ملت به هالکت و  يها يازمندیناگر مال در راه خدا و به سود جامعه و رفع 

 مان یاسالمصرف نظر از اهمیت خودداري از اسراف و تبذیر در دین، از نظر موقعیت خاص کشور . سقوط می انجامد

هاي سلطه گر قرار گرفته، اگر ما بتوانیم تجمالت زندگی را حذف کنیم و رعایت اقتصاد و  که در محاصره حكومت

تر  و به پیروزي نهایی نزدیك میا کردهروي را در همه حال مد نظر و برنامه عمل قرار دهیم، به استقالل کشور کمك  میانه

که ما از  میا کرده، در نتیجه این شعار را در اقصی نقاط عالم و دنیاي اسالم و باالخص ایران اسالمی اعالم میا شده

ریم که روي پاي خود بایستیم و به هیچ قدرتی جز خداوند متعال متكی دا را آنو قدرت  میهراس ینم تنگناهاي اقتصادي

  (.1۵3، ص 1933عطایی، ). نیستیم

واجب است که بخشى از  ،و نشر اخالق اقتصادى در اجتماع ،با نگرش به اهمیت تربیت اقتصادى براى مردم

فرهنگ »به آنان اختصاص داده شود، و درباره  «مفرهنگ اسال»فرهنگى و تربیتى اقتصادى افراد و آموختن  يها تالش

یابد، و کودکان و نوجوانان از دوره ابتدایى با روش اقتصادى اسالم در  فیتأل ییها کتاب ،«ىاخالق اقتصاد»و  «ىاقتصاد

 - «ىقوام اخالقى اقتصاد»گرایى را خوب درک کنند، تا زمینه رسیدن جامعه به  مصرف يها انیززندگى آشنا شوند، و 

و  ،در چارچوب اسالم ،«پیشرفته نظام اقتصادى»فراهم گردد، و پدید آوردن یك  -در کنار دیگر احوال حاکم بر اجتماع 

 .میسر شود ،نظارت دقیق بر اجراى آن
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عامل مهمى خواهد بود براى رسیدن به خود بسندگى و از میان بردن  ،و روشن است که این سلوک اقتصادى

به » .نظامى عادل و آزاد یابیاستقرار و برداشتن موانع از سر راه  ،و در آمدن از اسارت وابستگىگرایى ویرانگر،  مصرف

 .«.امید آن روز
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علی فرهنگی نو  يها پژوهشانتشارات بنیاد : اسراف از دیدگاه اسالم، قم. (1973. )..رستگار جویباري، ولی ا -3
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 یآن بر پیشرفت اقتصاد راتیتأثجایگاه عدالت در قرآن و حدیث و 

  1 یپور طهماسبسیاوش 

   9ح بهرام فاتو   2ر آذر تاجوو 

 :دهچكی

بر مدیران و رهبران و  اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و هست يها برنامهایجاد عدالت اقتصادي از 

جامعه الزم است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را براي دست یابی به رشد اقتصادي و شكوفایی 

الگوي مناسب توسعه و پیشرفت به عنوان بخش مهم و اساسی، در دست یابی به . تمدنی مدیریت و راهنمایی کنند

اساس اصول محوري عدالت اسالمی، زمانی ر حوزه اقتصادي و تمدنی و ایجاد امت اسالم و تحقق جامعه جهانی ب

 البالغه نهجز این با بهره گیري از قرآن و ا .اقتصاد سالم و درست اسالمی شناخته شوند يها مالکممكن است که 

-9ى شایسته محور 2ى روشنگرى و بازشناس-1: گردد یمزیر در جهت عدالت محوري اقتصادي توصیه  يها روش

 .ساالرىشایسته 

-9 المال تیبتوزیع مساوى درآمد -9ر رفع فق-2 رفع تبعیض-1 :توسعهت اقتصادي در جه محورهاى اصالحات

با افزایش سطح ایمان و عدالت محوري جامعه و نیز افزایش درآمد از این روست که ؛ و بادآورده يها ثروتمصادره 

 کهن یابا توجّه به . کند گذاري افزایش یافته، به یك سمت میل می وجوه مازاد جهت سرمایه عرضهملّی، میل نهایی به 

ان دریافت که تو گذاري دچارند می به کمبود وجوه قابل سرمایه( از جمله کشورهاي اسالمی)کشورهاي در حال توسعه 

 .عدالت اسالمی در جامعه چه نقش مهمّی را در فرایند توسعه ایفا خواهد کرد

 .هاسالم، توسع ،پیشرفت اقتصادي، اقتصاد :کلیدی یها واژه

 .رواحد بیله سوا -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی .1

 .رواحد بیله سوا -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی .9  .رواحد بیله سوا-مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  .2

 

 :مقدمه

هاى  ، تالشرو  نیااز . هاى ادیان الهى، اندیشمندان و عموم بشر بوده است ترین دغدغه جزو مهم باز ریدعدالت از 

. هاى انبیا و مصلحان بوده است بسیارى پیرامون عدالت در عرصه نظر و عمل صورت گرفته که بهترین مصداق آن تالش
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البته در این مسیر کسانى نیز به دنبال عدالت و اجراى آن در جامعه نبودند، اما براى پیشبرد اهداف خویش سعى نمودند 

 .دخود را حامى و مجرى عدالت نشان دهن

اى است و این مطلب با توجه به نظام اعتقادى شیعه که  عدالت در نظام اعتقادى و سیاسى اسالم داراى جایگاه ویژه

معتقد به عدالت خداوند است و شاکله اصلى نظام سیاسى شیعه که بر محور عدالت شكل گرفته، از متون دینى قابل 

 .اثبات است

. ت است و نظام سیاسى اسالمى نیز باید بر پایه همین اعتقاد شكل بگیرددر نظام سیاسى اسالم، عدالت معیار سیاس

در درون این نظام عالوه بر رهبرى آن، که بر محور والیت است، در عصر حضور امام معصوم عصمت شرط والیت 

. دآی است و در عصر غیبت امام معصوم، عدالت یكى از شروط اساسى والیت و رهبرى جامعه اسالمى به شمار مى

عالوه بر رهبرى نظام که حد باالیى از عدالت را باید داشته باشد، تمام کارگزاران نظام اسالمى نیز باید از مراتبى از 

بنابراین، نظام سیاسى اسالم در بعد . عدالت برخوردار باشند، تا کارگزاران کمتر از وظایف کارگزارى خود تخطى کنند

 ام مسائل سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى آن بر همین اساس شكل گیردداخلى باید بر پایه عدالت باشد، و تم

 .(1931، مدرس زاده)

اند که عدالت براى همگان روشن است و نیازى به  بسیارى بر این عقیده. عدالت مفهوم مهم، ساده و مبهم است

گویندگان و نویسندگان به نوعى ابهام  وقتى به دنبال تعریف دقیق آن هستیم، همه: در عین حال، معتقدند. تعریف ندارد

شكى نیست که درک حضورى و فطرى همگان از عدل و عدالت تا حدى روشن و یكسان . شوند و سردرگمى دچار مى

متصف گردد و امور فطرى در دریافت درونى و احساسى انسان، به وضوح  عدالت به نیاز فطرى بشر برمى چرا کهاست؛ 

 .هستند

اند که در لغت به مفهوم داد، قسمت، سهم، انصاف، اعتدال، تعادل، استحقاق،  مصدر عربى« عدالت»و « عدل»

به معناى مساوى، راستى، المنجد در . روى، وسط، قصد، دادگرى و جز آن به کار رفته است مساوات، حق، راستى، میانه

 .آمده است... داد، انصاف، موازنه و

ها به  این تفاوت. هاى متفاوت است سوفان، متكلمان، علماى اخالق و فقها داراى تلقّىدر اصطالح فیل« عدالت»

با وجود این، شاید بتوان حلقه وصل و نقطه . رسد نسبت تنوع حوزه تفكر و نوع نگاه هر علم، امرى طبیعى به نظر مى

 :کند الحى عدل چند معنا را ذکر مىبراى کاربرد اصطشهید مطهّرى  .ها را تساوى و توازن دانست اشتراک تمام تلقّى

شناختى و فیزیكى دارد؛ مانند تعادل فیزیكى ماشین و تعادل و توازن در  این معنا بیشتر جنبه هستى :موزون بودن. 1

 .نقطه مقابل این معنا، عدم تعادل و فقدان تناسب است. نظام خلقت
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در . تر است ه کاربرد حقوقى و قانونى نزدیكاین معنا ب. در تساوى نفى هرگونه تبعیض مراد است :تساوى. 2

 .(تساوى قانونى و شرعى افراد)گیرد  بسیارى از موارد فقهى این معنا مدنظر قرار مى

، بعد اجتماعى و اقتصادى رو  نیااز . این تلقّى به عدالت اجتماعى نزدیك است :رعایت حقوق یا استحقاق. 9

 .گسترده دارد

این معنا مراد حكماى اسالمى است که  :وجود و امتناع نكردن از افاضه وجودرعایت استحقاق در افاضه . 9

 .آورند نظام عادالنه به حساب مى و نظم خلقت را( 1936 ،مطهّرى) کنند خداوند را به عدل متصف مى

عدل و راغب اصفهانى در مفردات، . کند استفاده مى« قسط»و « عدل»قرآن کریم براى بیان مفهوم عدالت از دو واژه 

در این کاربردها، لغات و مشتقات مختلفى از ماده عدل و قسط   . عدالت را به معناى مساوات، مقابل توازن گرفته است

بیشترین . فراوان استفاده شده است« قسط»و « عدل»در سنت اسالمى و روایات نیز واژه . در قرآن به کار رفته است

اعطاء کل )البالغه به معناى استحقاق  و در نهج (ع) یالت در کالم امام علعد. است« عدالت»کاربرد روایى ما مربوط به 

عدالت : در ادامه تعریف امام آمده است. آمده است( قرار دادن هر چیز در جاى خودش)و تناسب ( حق حقه ذى

 .27ها مفید خواهد بود ترین چیزى است که براى همه انسان گسترده

وى در تعریف و تحقق عینى و . ه معناى تساوى یا استحقاق گرفته استفارابى عدالت را در جاهاى مختلف ب

 ها آنها که همه مردمان شهر در  ها و نیكى شهر آن است که خوبى معناى عدالت در جامعه آرمان: گوید علمى عدالت مى

از مردمان شهر براى شایستگى و لیاقتى که دارند، بهره و  كیهر در نتیجه، ... سنجش گردد ها آنشریك هستند میان 

 .(197۰، فارابى، ترجمه حسین ملكشاهى)ت ها را خواهند داش ها و نیكى سهمى از خوبى

داند و به معناى حد میانه بین افراط و تفریط تعریف  در جاى دیگر، عدالت و اعتدال را مفهوم نزدیك و مرتبط مى

از عدالت، به مفهوم توازن،  وى در بحث (همان) و خوب، همان کارهاى میانه دو کرانه است هاى نیكو کنش: نماید مى

 . به روش تعقلى و متد علمى نظر دارد يرو انهیمتناسب، اعتدال و 

 :یهای اقتصاد عدالت اقتصادی در اندیشه

تاریخ اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان  شده گمعدل است و این آرمان  اقامهبدون شك هدف حكومت اسالمی 

رغم دهد، علی هاي منتشرشده در خارج از کشور نشان می نگاهی به آثار علمی و کتاب. و به نظر خواهد بود بوده است

هاي تدریس و تحقیق  و کرسیه و جدي به خود گرفته فضاي داخل، چگونه پرداختن به این آرمان بشري، سیر فزایند

 .استه ها را به خود اختصاص داد گاهمعتبرترین دانش

                                                 

 1۰البالغه، خ  نهج - 27
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 :اي مهم مطرح است مسئله به عنوانمهم معارف بشري  حوزهتوان گفت عدالت در سه  به طور مشخص می

 .وصف فعل پروردگار یا کیفیت نظام خلقت که در فلسفه و کالم مورد توجه است به عنوان -

 .نفسانی که در علم اخالق مطرح است ي ملكهوصف فعل انسان یا همان  به عنوان -

، توسلی)هاي اجتماعی که در علوم اقتصادي و سیاسی مطرح است  معیار حقانیت مناسبات و نظام به عنوان -

197۰). 

 که يبه طور؛ است دهیتنمرتبط و در هم  گریكدیرغم این تفكیك ظاهري، تبیین عدالت در این سه حوزه به علی

سوم بدون لحاظ تلقی و  ي حوزهنخست، آبشخوري براي تبیین مباحث اخالق خواهد بود و مباحث  ي حوزههاي  پاسخ

عدالت » ي مقولهمورد نظر این نوشته،  ي حوزهگرچه ؛ بنابراین تواند طرح گردد نخست نمی ي حوزهدیدگاهی از دو 

نمایدـ در این مقاله  را تبیین می اجتماعی جامعه يعدالتی که معیار حقانیت مناسبات اقتصاد ي هینظر)« اجتماعی

شناسی بنا  شناسی و انسان است، اما این موضوع بر بستري از هستی( ویژه نفت و گازبرخورداري اقتصاد ملی از انفال به

 .گردد می

 :یاسالم ی شهیاندعدالت اقتصادی در 

اش نیز بر  از نظر قرآن، نه تنها بنیاد نظام تكوین بر عدل است، که مسیر نیل ارادي انسان به مقام و مأواي شایسته»

طریق حق و  ي آگاهانهنه تنها لباب انسانیت فرد انسان، جز به انتخاب ؛ و و صراط مستقیم است استواطریق عدل و 

رد، قامت اجتماع انسان نیز جز به بسط عدل و داد و اقامة حق و گی ترجیح عدالت و تقوا بر شهوت و فجور قوام نمی

 ي جنبه ي غلبهشدن این جانور دو پا، در گرو چیرگی جانب عقل بر هوا و طور که انسان همان. گردد سداد راست نمی

حاکمیت شدن اجتماع بشر نیز در گرو حیوانی و خاکی و سفلی اوست، انسانی ي جنبهملكوتی و آسمانی و علوي بر 

: 197۰توسلی، ). «حق و عدالت بر روابط و مناسبات و داد و ستدهاي برخاسته از غرایز و طبایع نباتی و حیوانی است

 .ها انسانی نخواهد بود اما این عدالت در مناسبات اجتماعی چیست که بدون حاکمیت آن، اجتماع انسان( ۰

توان دانست، اما این بیان بسیار کلی است به طوري که بالفاصله این سؤال  در بیانی کلی عدالت را وضع بایسته می

شود که وضع بایسته چیست و معیار تبیین و تشخیص آن چیست؟ پاسخ به این نوع سؤاالت در اقتصاد  مطرح می

حی است، این عالمان اجتماعی و اقتصادي هستند که هاي ذهن انسان بریده از و متعارف مبتنی بر عقل بشري و بافته

حجم کتب و مقاالتی که در این خصوص نوشته شده، در مقابل آنچه در چارچوب . دهند پاسخ این سؤاالت را ارائه می

با توجه به اهمیت حاکمیت . تحریر درآمده واقعاً غیر قابل مقایسه است ي رشتهبه ت با موضوع عدال یاسالم ي شهیاند

پردازي در شود که چرا در مقابل این همه نظریه الت بر مناسبات انسانی از نگاه قرآن، این سؤال جدي مطرح میعد

اسالمی به ظاهر چنین مطالعاتی کمتر  ي شهیاندشود، در  خصوص عدالت که در علوم اجتماعی غربی مشاهده می
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با  ي مسئلهه طور خاص براي فقهاي بزرگوار شیعبه ن عدالت براي اندیشمندان مسلما ي مسئلهشود؟ آیا  مشاهده می

هاي  یا انحرافی در اندیشهآ شود؟ با توجه به این همه تأکیدات قرآنی در خصوص عدالت، شده و نمی اهمیتی تلقی نمی

 اسالمی راه یافته است؟

بع نظریات عدالت قبل از پاسخ به سؤاالت فوق الزم است به این نكته اشاره شود که نظریات اخالق هنجاري و بالت

اي که  قاعده ي ارائه. یك اصل معیار خوب یا بد و معیار مطابقت با عدالت را ارائه دهند ي ارائههمواره سعی دارند تا با 

نظریات خودگرایی . مناسبات اجتماعی او کاربرد داشته باشد ي همهفضاهاي مرتبط با فعل انسانی و در  ي همهدر 

همگی بر یك اصل تأکید دارند ... و  91گرایی کانت وظیفه 9۵و شاگردش استوارت میل، 23بنتهامگرایی مطلوبیت 23اپیكور،

توان  با مروري بر مجموع معارف اسالمی نمی. فضاهاي مرتبط با عدالت به کار بندند ي همهو تالش دارند که آن را در 

مهم عدالت  ي زهیممدیگر از وجوه  هاي عدالت یافت و این نكته نیز یكی ساحت ي همهچنین اصولی فراگیر براي 

 .باشد اسالمی با نظریات اقتصاد متعارف می

طور که اشاره شدـ همواره مورد توجه اندیشمندان همانت عدال ي شهیانداما در خصوص سؤاالت فوق باید گفت 

 ي شهیانددر این . سكوالر متعارف متفاوت است ي شهیاندبنیادین با  به طوراما مبانی این اندیشه . استه مسلمان بود

اش مشخص هاي مختلف زندگی العالمین مكلف است و او خود تكلیف انسان را در ساحت الهی، انسان در برابر رب

معیار حقانیت تمام مناسبات فردي و اجتماعی شریعت حق است و راه نیل به این حقیقت و کشف آن . استه ساخت

همان ن آ ي عمدهبخش ت این طریق راهی نیست جز اجتهاد و ماحصل این شریع. شده استن توسط خود شارع تبیی

 ي فلسفه. هاي اجتماعی همه مكلف به تطابق اعمال خود با آن هستند فقه فردي و اجتماعی است که چه افراد و چه نهاد

هاي این احكام  و در جایی که خود دین بیان نكرده است، شاید فقط برخی از حكمت است دهیپوشاین احكام هم بر ما 

 : براي ما مشخص باشد؛ لذا اجراي احكام شریعت و پایبندي به آن به معناي اجراي عدالت است

 .احكام مالكیت: عدالت در مالكیت-

 .احكام معامالت و تجارت: عدالت در مبادالت-

 .عقود مربوط احكام و: عدالت در تولید-

                                                 

23. Epicurus  

23 Jeremy Bentham . 

.9۵ John Stuart Mill  

91 .Immanuel Kant  
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 .احكام دقیق ارث و مانند آن: ثروت انتقالعدالت در -

 ...فقهی مرتبط و  ي گستردهاحكام : عدالت در قضاوت-

 :تعدالت در تأمین معاش و رفتار اقتصادى حكوم

هاى خدادادى به صورت مساوى و عادالنه در اختیار  ها و نعمت عدالت در امور اقتصادى به این معناست که ثروت

عدالت اقتصادى در فقه سیاسى، در موارد . همگان قرار گیرد و درآمد عمومى به صورت عادالنه بین مردم تقسیم گردد

 :شود اشاره مى ها آن در ذیل، به برخى از. فراوانى مورد توجه قرار گرفته است

باید مالیات به میزان توانایى مردم، در چارچوب مقرّرات شرعى و حكومتى  :آورى مالیات عدالت در جمع. الف

 زمامداراناى به یكى از مأموران اخذ مالیات، به  طى نامه (ع) یامام عل. آورى شود بدون اجحاف و زور و تبعیض، جمع

 :اسالمى چنین توصیه نموده است

هاى مردمید و  شما نگهبان گنج. شكیبایى ورزید ها آنهاى  با مردم از در انصاف در آیید و در برآوردن حاجت

براى . حاجت کسى را ادا ناکرده نگذارید و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید. نمایندگان ملّت و سفیران پیشوایان

گزارى  اى را که براى خدمت کنند و برده ایى را که با آن کار مىگرفتن خراج، پوشش زمستانى و تابستانى مردم و چهارپ

دست به مال کسى دراز نكنید، چه آن کس مسلمان ؛ و نیاز دارند نفروشید و براى گرفتن درهمى کسى را تازیانه نزنید

 .92باشید ها آنپیمان با  باشد و یا هم

وت عمومى را به صورت عادالنه بین مردم تقسیم حكومتى که ثر :المال تساوى در توزیع درآمد عمومى و بیت. ب

نماید، از دیدگاه فقه سیاسى، نظامى پسندیده و مورد رضایت  کند و زمینه رفاه و آسایش زندگى مردم را فراهم مى مى

توان نمونه بارز چنین  را مى (ع)دوران حكومت امام على . سیره عملى رهبران الهى نیز همین بوده است. خداوند است

 ها آنترین اقدام انقالبى حضرت در دوران حكومتش این بود که امتیازات کلیه سران کشور را از  بزرگ. امى دانستنظ

، همه به طور مساوى از عرب ریغگرفت و دستور داد که همه مردم چه نظامى و چه غیرنظامى، چه عرب و چه 

نسبت به یارانش را مشاهده معاویه هاى  بخشش هنگامى که برخى از اصحاب حضرت بذل و. مند شوند المال بهره بیت

اگر از این . کنند مند به دنیا هستند و براى آن تالش مى عالقه عموماًمردم ! مؤمنان ریاماى : نمودند به امام عرض کردند

را دوست ندارى  ها آناموال مقدارى بیشتر به اشراف عرب و به قریش و به کسانى که مخالفت و دور شدن 

توانستى در میان مردم به عدالت عمل کنى و  گردید و بهتر مى شد و پراکندگى ایجاد نمى بخشیدى، وضع بهتر مى مى

: حضرت در پاسخ این سخن فرمود. کردى المال را به مساوات تقسیم مى در آخر و پس از استقرار حكومتت، بیت آنگاه

به خدا  !د را با جور و ستم بر کسانى که حكومت آنان را به عهده دارم جویا شومکنید که پیروزى خو آیا مرا وادار مى»

                                                 
 ۰1البالغه، ن  نهج - 92
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کنند، براى همیشه چنین کارى  آیند و ستارگان آسمان یكدیگر را دنبال مى ها پشت سر هم مى تا هنگامى که شب! سوگند

م، چه رسد به اینكه اموال، براى کرد اگر اموال از آنِ خودم بود به طور مساوى در میان آنان تقسیم مى. نخواهم کرد

آگاه باشید که بخشیدن مال در غیر جاى خود تبذیر و اسراف است و این کار، . المال است خداوند و متعلق به بیت

شود، اما در پیشگاه خدا  مى آواز خوشاو در میان مردم . آورد برد، اما در آخرت پایین مى صاحب آن را در دنیا باال مى

و هرگز کسى مال خود را در غیر جاى خود و به غیر اهلش نسپرد، مگر اینكه خداوند وى را از گردد  خوار مى

پس اگر روزى پایش بلغزد و به کمك آنان نیازمند . شكرگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه دیگرى نمود

 99ترین دوستان خواهند بود گردد بدترین یاران و تلخ

شد و بین اشراف و مستضعفان  المال عدالت رعایت نمى از وضع موجود ناراضى بود؛ زیرا در تقسیم بیت (ع)امام 

اگر دو پایم    ؛«99استوت قدماى من هذه المداحض لغیّرت أشیاء لو قد»: فرماید رو، امام مى از این. تبعیض وجود داشت

أُمَیَّةَ  إِنَّ بَنِى»: فرماید در جاى دیگر مى. دهم زها را تغییر مىخیلى چی( از مشكالت بیرون آیم)در این لغزشگاه استوار ماند 

 9۰؛«تَفْوِیقآ وَ اللَّهِ لَئِنْ بَقِیتُ لَهُمْ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَّامِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ( ص)لَیُفَوِّقُونَنِى تُرَاثَ مُحَمَّدٍ 

اگر زنده ماندم، همچون شكمبه ! به خدا سوگند. گذارند ر من نمىجز کمى در اختیا (ص)د امیه از میراث محمّ بنى

 .را از صحنه حكومت بیرون خواهم ریخت ها آنریزد،  و قصاب آن را دور مى آلود است خاکحیوان که 

 :آثار رعایت عدالت اقتصادى در جامعه

اگر عدالت در امور اقتصادى از ناحیه قدرت سیاسى رعایت گردد، به دنبال خود آثار زیادى را خواهد داشت که  

 :شود اشاره مى ها آندر ذیل، به برخى از 

باشد، از بین بردن فقر، و ایجاد  از مسائلى که مورد توجه فقه سیاسى در نظام اقتصادى مى: رفع اختالف طبقاتى. 1

هاى عمومى به خود، هزاران  اسالم مخالف این است که برخى با اختصاص ثروت. هاست گى میان انسانتعادل در زند

اى  هكتار زمین را به عنوان کاخ و فضاى سبز، متعلق به خود بدانند و از بهترین غذاها استفاده کنند، ولى در کنارشان عده

اى  به سر برند و عده یبارگ شكماى به  عده (ع)ته امام على دیگر نتوانند احتیاجات اولیه خود را برآورده سازند؛ به گف

هدف از به دست گرفتن قدرت و حكومت را، تعادل در زندگى میان انسان و  (ع)امام على . دیگر در حال گرسنگى

 :کند زدودن فقر و اختالف طبقاتى بیان مى
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النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن ال یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا  لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ... »

96؛«نْ عَفْطَةِ عَنْزکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِى مِسَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَا
  

کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان  کنندگان نبود و یاران، حجّت را بر من تمام نمى اگر حضور فراوان بیعت

ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته،  یبارگ شكمنگرفته بود که برابر 

دیدید که دنیا شما نزد من از آب بینى  مى آنگاه. کردم نمودم و آخر خالفت را بر کاسه اول آن سیراب مى رها مى

 (.1931زاده، مدرس)ت تر اس ارزش گوسفندى بى

المال قرار  را جزء بیت ها آنتر  پیش عمریت شخصى تمام امالکى را که به محض رسیدن به قدرت، مالك (ع)امام 

اگر به ! سوگند به خدا»: المال برگرداند و فرمود کرد و به بیت یملغبه نزدیكان خود بخشیده بود،  عثمانداده بود و سپس 

گردانم؛ زیرا در عدالت وسعتى  المال برمى ها هم درآمده باشد و کنیزکانى با آن خریده باشند همه را به بیت کابین زن

 97«.نماید است و کسى که عدالت بر او تنگى کند ستم بر او بیشتر سنگینى مى

هیچ شكى به خود راه  باره نیابود و در ( ص)م طبق دستور خدا و سنّت پیامبر اکر (ع)على  رفتار عادالنه امام

. کرد داد و با هیچ کس معامله نمى هاى سنگین خود را انجام مى داد و با تمام قدرت و خاطرى آرام و مسئولیت نمى

نیز  مالك. کرد ت و از این مسئله شكایت مىگف سخن مى مالك اشترروزى حضرت امیر، از نافرمانى یاران و فرار آنان، با 

تو از آنان بر اساس : گفت (ع)وى در ضمن سخنانش، خطاب به امیرالمؤمنین . اجازه خواست تا حقیقت را بگوید

گیرى، و از نظر تو فرقى بین آنان نیست، در صورتى که در  کنى و حقّ زیردستان را از اشراف مى عدالت بازخواست مى

میان همراهان شما نیز هستند کسانى که اگر بر اساس انصاف و حقّ و عدل با آنان برخورد شود غمگین شوند و فریاد 

شوند که به دنیا دل نبسته باشند و بسیارى از آنان دلبسته به دنیا هستند و از حق گریزان، و  مىاندکى یافت ... برآورند

گویى سیره عادالنه ما باعث فرار آنان شده  اینكه مى» :فرمودمالك حضرت در پاسخ  آنگاه. شمارند باطل را گوارا مى

و اما ... اکم که به عدالت کامل عمل نكرده باشمتازه من از این بابت ترسن... است، این فرمان خدا و خواست اوست 

توانم به هر کس بیش از آنچه حقّ اوست  دانى که من نمى ها معامله کنم، مى المال ببخشم و با شخصیت اینكه از بیت

 93بدهم

ه در فقه سیاسى، روى تعادل بازار در معامالت و تجارت، تأکید فراوان شد: ایجاد تعادل در معامالت و تجارت. 2

اگر عدالت در معامالت و تجارت رعایت نگردد و به حقوق همدیگر احترام گذاشته نشود، ظلم، احتكار، . است
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فروشى و سودگرایى فزونى یافته و شكاف طبقاتى بر جامعه حاکم خواهد شد که در این صورت، بر توانایى  گران

ایجاد عدالت در روابط ( لیسم بر همین مبنا استوار استاقتصاد لیبرا. )شود و فقیر، فقیرتر خواهد شد توانمند افزوده مى

 :گیرد اقتصادى مردم، توسط دو عامل صورت مى

فروشى،  اگر کسى خداوند را ناظر بر اعمال خویش بداند، هرگز دست به گران: کنترل درونى و تقواى الهى. الف

 .زند احتكار و تضییع حقوق دیگران نمى

اگر عامل نظارتى در دست دولت نباشد، تعادلى در اقتصاد بازار و تجارت : ومتىهاى حك نظارت و کنترل ارگان. ب

یأکل عزیزها ... »: خورند قدرتمندان اقتصادى دنیا ناتوانان را مى ،(ع)در آن صورت، به تعبیر على . ایجاد نخواهد شد

 93«...ا ذلیلها و کبیرها صغیره

نظارت کن، خواه در حضور تو ( بازرگانان)بر کار آنان »: نویسد ، چنین مىمالك اشتراى به  طى نامه ،(ع)امام على 

گیرى در معامله، و بخلى زشت، و احتكار  با وجود این، بدان که در بسیارى از ایشان، سخت. باشند یا در شهرهاى تو

همه، موجب زیان  ها نیاکه ( گذارى دلخواه و آزاد نرخ)موارد مورد نیاز، و زورگویى در فروختن جنس وجود دارد 

 9۵پس، از احتكار جلوگیرى کن. است زمامدارانعموم و ننگ و عیب بر 

رفت و  با نیروى نظارتى ویژه خود که از پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند، به بازارها مى (ع)امام على 

آن حضرت در پاسخ یكى از یارانش که  .کرد نظارت مى شخصاًها و ترازوها،  ها و نوع جنس بر کار داد و ستد و قیمت

ما »: گرى بر بازار را من بر عهده بگیرم و بار این زحمت را از دوش شما بردارم، فرمود اجازه دهید نظاره: گفته بود

و )یعنى چون این امر وظیفه مهم بر عهده شخص زمامدار . نكردى اى اصبغ در حق من خیرخواهى ؛«91نصحتنى یا أصبغ

هاى  نظارت سازمان. دقتى روى دهد است، نباید آن را به دیگران واگذاشت تا از این راه سستى و بى( سازمان دولت

به همین امر  (ع)امام على  چنانكهشود که بازار تجارت رونق گرفته و مردم به آسایش و رفاه برسند،  دولتى باعث مى

عدالت من در امور اقتصادى، مردم شهر کوفه وضعیت با اجراى »: فرماید کند و مى نسبت به وضعیت مردم کوفه اشاره مى

د کن خورد، خانه دارد و از آب آشامیدنى خوب استفاده مى ترین افراد، نان گندم مى خوبى پیدا کردند حتى پایین

 .«(.1931زاده، مدرس)

                                                 

 .76ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص  - 93

 .167، ص 19میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج  - 9۵

 .۰93، 2بن محمّد تمیمى، دعائم االسالم، ج  نعمان - 91



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

236 

 

عدل و  نیبمواز، سمحاً عاًیبو لتكن البیع ... »: فرماید دالت در معامالت و تجارت را چنین تبیین مىع (ع)امام على 

گیرى و با میزان عدالت انجام گیرد و با  داد و ستد باید بدون سخت ؛«92الفریقین من البایع و المبتاع اسعار و ال تجحف با

 .عدالتى نشود یك از خریدار و فروشنده ستم و بى هایى صورت پذیرد که به هیچ نرخ

الَ تُفْسِدُواْ فِی األَرْضِ  الَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَ الْمِیزَانَ وَ واْ الْكَیْلَ وَفَأَوْفُ: )فرماید قرآن کریم نیز در این زمینه مى

اى مردم، خداى را بپرستید و پیمانه و ترازو را تمام و به  ؛(3۰: اعراف( )بَعْدَ إِصْالَحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

 .بها مكنید و همچو تبهكاران در زمین به تبهكارى مپردازد مردم را کم( کار و کاال)عدل بدهید و چیزهاى 

  :در جهت پیشرفت اقتصادی( ع)علی  محورهاى اصالحات

نظام حكومتى و  ،(السالم هیعل)ى تا زمام دارى امام عل( آلهو صلى اهلل علیه )م سال از رحلت پیامبر اکر 2۰در فاصله 

قلمرو اسالم در سایه فتوحات اسالمى و جارى شدن سیل غنایم به سوى مدینه  العاده فوقمردم مسلمان به دلیل گسترش 

. رفتندگوناگون، از معارف زالل توحیدى و منش ارزش مدار پیشین فاصله گ يها فرهنگو  ها تمدنو نیز برخورد با 

ثروت اندوزى، دنیامدارى و رفاه طلبى جاى ساده زیستى و شهادت طلبى را گرفت و شكاف طبقاتى، بى عدالتى و 

طبه ، خالبالغه نهج)د و برافتادن پیش قراوالن جهاد، هجرت و شهادت هویدا گردی ها ينفوذبرآمدن فرصت طلبان و 

، هجرت، امر به و شهادتهاد ج ،(ع)ت والیت اهل بی جمله اصلسالم راستین، به ویژه برخى اصول آن از ا. (شقشقیه

پیش از ظهور ( شایسته گرایى، شایسته محورى و شایسته ساالرى)معروف و نهى از منكر، عدالت اجتماعى و تقوا 

 (.1939اي،افجه ) حكومت علوى از جامعه اسالمى رخت بر بسته بود

در زمان . نقض شد( علیهم السالم)ت میثاق غدیر و اصل والیت اهل بییعنى  یدر ماجراى سقیفه، اولین اصل اسالم

. به چالش خوانده شد المال تیبدر تقسیم  ها آنخالفت خلیفه دوم، عدالت اجتماعى با برترى مجاهدان بدر بر غیر 

واد آیین اسالم، تحریم ازدواج موقت و تحریف بخشى از اذان که مخالفت آشكار با قرآن و سنّت بوده و برخى دیگر از م

 .ا نشانه رفتر (ص)ر فصل الخطاب بودن سنّت پیامب

مزبور اصالح نشد،  يها يمهرو یا بى  ها غفلت، ها بدعتدر شوراى شش نفره، براى انتخاب خلیفه سوم، نه تنها 

بلكه به عنوان اصلى مسلّم در آیین نامه انتخاباتى خالفت مورد تأکید قرار گرفت و پیروى از سیره خلفاى پیشین به 

سرانجام، بدین نیز عمل نشد و عثمان و مشاوران وى به تصفیه مقامات عالى . عنوان شرط خلیفه بعدى مطرح شد

و جایگزین کردن امویان دست زدند و در عمل، شعار ابوسفیان و سایر م گماشتگان خلیفه دو ـیو اقتصاد سیاسى

در اثر . را سر دادند« قدرت براى امویان»و « حكومت از آن امویان»مبنى بر ( اسیران آزاد شده)سردمداران حزب طلقا 
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ابقه جهاد و س قوا، عدالت،این اصول راهبردى اموى، پیوندگرایى دودمانى، توان باالى مالى، تملّق و ریاکارى جاى اصل ت

 .توان علمى را گرفت

در چنین شرایطى، با اتفاق آراى مردم مدینه و نمایندگان برخى بالد اسالمى موجود در آن، ( السالم هیعل)ى امام عل

زمام امور را به دست گرفت و چنان که در ماجراى انتخاب خلیفه سوم گفته بود، بازگشت به اسالم اصیل را از طریق 

ده آن از جانب دیگر، در سرلوحه برنامه از چهره دین از جانبى و احیاى اصول فراموش ش ها هیرایپزدودن خرافات و 

لَتُساطُنَّ سَوطَ القِدر حتَّى یَعود  الّذي بَعَثَهْ بالحَقِّ لَتَبلبلُنَّ بَلبَلَةً وَ لَتَغَرُبلُنَّ غَربلَة وَ و»: اصالحى خویش قرار داد و فرمود

  .(16و  1۰ه طبخ ،البالغه نهج)« ...اسَفَلُكُم اَعالکُم و اعالکُم اسفَلَكُم

: س از رسیدن به قدرت، وضعیت جامعه را این گونه توصیف نمودندپ (ع)ى امام عل: روشنگرى و بازشناسى .1

حق  ؛عاجز و گنگکه گوینده حق کم است و زبان از گفتار حق  دیا گرفتهبدانید در زمانى قرار ! خدا شما را رحمت کند»

جوانانشان بداخالق، بزرگ ساالنشان گنه کار،  ؛اند یتنبلامروز هم دم گناه و هم دم سستى و  خوارند مردمجویان 

و نه ثروتمندشان زندگى  کند یمنه کوچكشان بزرگ ساالن را احترام  د؛عالمشان منافق و دوستان در دوستى خیانت کارن

 .(299ه طبخ ،البالغه نهج)« دینما یممستمندان را تكفل 

انگشت  يیعنى خدامحورى و عدالت پرورا اصیل از جمله تقو يها ارزشبر  يا جامعهدر چنین ( ع)ن امیرالمؤمنی

را درباره حاکمیت اصل محورى تقوا و محك  اش دغدغهاز آن حضرت است که  يا نامهتأکید نهاد و در کم تر خطبه و 

فراتر گذاشته، گاهى پا را از این . و برآمدن ها پنهان داشته شده باشد ها برافتادن، ها نشیگزو  ها سنجشقرار گرفتن آن در 

حتى گاهى ارتكاب گناه و محرمات را با . به مصادیق تقوا، که انجام واجبات الهى و ترک معاصى است، پاى مى فشارد

و نه تنها ایمان، بلكه آزادگى و همت بلند را مانع انجام کارهاى پست  داند یمروح آزادگى و بلند همّتى انسان در تضاد 

 .(961ت كمح ،البالغه نهج)د کن یمو اعمال ناشایست معرفى 

تنها به تبلیغ و زمینه سازى براى اقبال جامعه به تقوا و پارسایى و نهادینه شدن ( ع)ت حضر: شایسته محورى .2

این اصل مهم در ابعاد گوناگون حیات فردى و اجتماعى امّت اسالمى بسنده نكرد، بلكه بیش از همه و پیش از دیگران، 

عزّت را از آغاز زندگى، در ابعاد زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى خویش به کار بست و  این مایه حیات و جوهره

خود نه تنها در زمان خانه  ت؛شهرت یافن یعنى پیشواى پارسایان جها« امام المتقین»در این مسیر، چنان پیش رفت که به 

ااَل وَ اِنَّ لِكُلِّ مأمُوم اِماماً یَقْتَدِى »: سدینو یمره، نشینى، بلكه در اوج قدرت و کام روایى به عثمان بن حنیف، استاندار بص

اِنّكم ال تَقدِروُنَ عَلى ذَلِكَ  هِ، ال وَبِهِ وَ یَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، ااَل وَ اِنَّ اِمَامَكُم قَد اِکْتَفى مِنْ دُنیاهُ بِطَمُرَیهِ وَ مِنْ طُعُمِهِ بِقُرصیَ

ال اَعدَدتُ  فَواهللِ، ما کَنَزتُ مِن دُنیاکُم تِبراً وَ ال ادَّخَرتُ مِن غَنَائِمِها وَفراً و. سَداد ع وَ اجتِهادِ و عِفَّة وَوَ لكِنُ اَعِینُونى بوَرَ

ن عَفصَة ال اَخَذتُ مِنه اِلّا کَقُوتِ اَتان دَبِرَة و لهى فى عَینى اَوهىَ وَ اَهوَنُ م الحزتُ مِن اَرضها شبراً وَ لِبالى ثَوْبى طِمراً وَ

  .(9۰ه امن ،البالغه نهج)« مَقرَة
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زندگى، پیشواى پارسایان بود، حیاتش  شئوناو در همه  ت؛تقواى آن حضرت صورتى فراگیر و ابعادى گسترده داش

 اناًیامام و احدر هم آمیخته بود که دشمنان وى آن را نشانه تحلیل قواى آن  ها یستگیناشاچنان باتقوا و صیانت نفس از 

 .کردند یممعرفى  اش هیسوء تغذ

این سخن مورد انكار امام قرار گرفت و خود را به درخت بیابانى همانند کرد که با وجود قلت مؤونه و دست 

از آب  مند بهرهرسى به آب اندک، از مقاومت و ستبرى فراوان برخوردار است، در حالى که هرگز درختان کنار رودخانه 

و در همه ابعاد دینى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، ادارى و علمى، تقوا را نصب العین ا .نیستندهمیشگى، از آن برخوردار 

از این رو، پس از رسیدن . تجاوز نكرد يتقوا مداراز اصل  يا ذرهخویش قرار داد، حتى در مورد دشمنان و بلكه قاتلش 

به نحوى که هر روز که  د؛گوناگون را بر اساس تقوا و مقدّم داشتن تقواپیشگان بر دیگران پى افكن يها نظامبه خالفت، 

 .نمود یمرا از جهات یاد شده بیش تر درک  آثار آن، جامعه شد یمسپرى  عمر حكومتشاز 

گوناگون ادارى و گزینشى، قضایى،  يها نظاممیراث دار حكومتى بود که در ( ع)ى امام عل: شایسته ساالرى .9

دودمانى، تملّق، ثروتمندى و قدرت نمایى جانشین اصل  يها زهیانگنظامى و تقنینى آن، روابط جانشین ضوابط شده و 

اعضاى خاندان زمامدار، س مؤمنان راستین کارشنان بدین روى، به جاى شایستگا. تقوا و شایسته ساالرى گردیده بود

و در در مراکز تصمیم گیرى نفوذ کرده بودند و تحت عنوان مقدسات اسالمى  اندوزان ثروتبان و متملّقان، فرصت طل

 التیها و تما خواستبادآورده و اشباع  يها ثروتبه چنگ آورده و جمع آورى  يها مقامحكومت دینى، به احراز  هیسا

 .(1939، شهیدى) شدند ینم قائلراه، هیچ حد و مرزى  نیدر انفسانى پرداخته 

قسم به »: مزبور، پس از دست یابى به حكومت با قاطعیت فرمودند يها ینابسامانبا توجه به ( السالم هیعل)ى امام عل

و همانند محتویات دیگ  دیریگ یمخداوندى که پیامبر را به حق مبعوث نمود، به سختى مورد آزمایش و گزینش قرار 

باید پیشگامان دیانت و شهادت . هنگام جوشش زیر و رو خواهید شد، آن چنان که برآمدگان برافتند و افتادگان برآیند

ه طبخ ،البالغه نهج)« ، دست رد بر سینه خورنداند برآمدهروى کار آیند و کسانى که با فرصت طلبى و امتیازات گوناگون 

16.) 

که  دیآ یمبا یك نگاه گذرا به کارگزاران حضرت در مقامات گوناگون سیاسى، قضایى، نظامى و اقتصادى به دست 

. دخالت نداشته است ها آنشایسته محورى و شایسته ساالرى در عزل و نصب و برآمدن و برافتادن  جز زیچهیچ 

، مصلحت جویى و مانند يا رهیعشقدرتمندان که پیش از زمام دارى حضرت، بر اساس تعلقات خانوادگى، قدرت مالى و 

فوت وقتى برکنار شدند و متعهدان کارشناس بر اساس شایستگى علمى و  نیتر کمآن بر سر کار برآمده بودند، بدون 

ى که کارگزارانى همچون عثمان بن حنیف انصارى، عبداهلل و عبیداهلل، بنى العباس تنها محك. عملى به کار گمارده شدند

 شدند یمهاشمى، محمد بن ابى بكر، مالك اشتر یمنى و حادث حمدانى، سلمان فارسى و بالل حبشى بدان عیار 

حجازى، یمنى، کوفى،  گوناگون انصار، مهاجرین، يها دستهبود، هر چند که به قبایل و  ها آنو دانشورى  یشگیپ يتقو
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چنان که پیش از خالفت نیز اشخاصى همانند ابوذر غفارى، سلمان فارسى، بالل حبشى، . فارسى و حبشى پیوند داشتند

 .آمدند یمانصارى، کمیل نخعى یمنى از همكاران و مشاوران نزدیك ایشان به شمار  وبیابو ا

و انحرافات سردمدارانى چون طلحه، زبیر و معاویه و روا  ها یخواه ادهیزقاطعیت بى مانند امام در برابر کژروى ها، 

و برنتافتن اندک مصلحت جویى و دنیامدارى در این باره، نشانه اهتمام آن  ها آنتردید در طرد و عزل  نیتر کمنداشتن 

ذاردن سكان ابى بكر از امارت مصر و واگ محمد بنعزل . حضرت در مورد تعهد و ایمان کارگزاران نظام اسالمى است

دارى آن به شخصیتى همچون مالك اشتر به روشنى عنایت حضرت را به کارشناسى و سررشته داشتن کارگزار از 

انقالبى مانع عزل وى از  و باالى اسالمى تعهد یو حتعالقه شخصى  مسئلهکه در این باره نیز  دینما یم تشیمسئول

 .حكومت مصر نگردید

و اهتمام امام به شایسته ساالرى به میزانى بود که حتى وحدت مسلمانان و یكپارچگى جهان اسالم  يمردیپا

ر نتوانست او را در اجراى شایسته ساالرى به تردید واداشته، اعمال اصل یاد شده را به تأخیر اندازد و حضرت امی

در حفظ و تداوم  ها بتیمصو  ها مرارتهمه با « استخوان در گلو»و « خار در چشم»سال  2۰که مدت ( السالم هیعل)

وحدت مسلمانان کوشیده بود، با همه انزجارى که از قتال بین مسلمانان داشت، آن را مانع اعمال اصل مزبور ندانست و 

 يها جنگاو تاوان . در این جهت، یك لحظه سازش و اهمال کارى را نپسندید و با فساد، ظلم و تبه کاران مدارا نكرد

ى جمل، صفین و نهروان را بر دوش کشید، اما هرگز براى بقاى دولت و تعمیق یا گسترش سلطه خویش از اصول تحمیل

 (.1939، افجه اي)ت بلند دینى از جمله شایسته ساالرى مایه نگذاش يها ارزشاسالمى و 

ادارى  يها بخشنامهبه کارگزاران سیاسى و نظامى، تنها  شیها نامهحضرت، به ویژه  يها نامهنیك مسلّم است که 

ارزشمند علمى و عملى و آموزش غیرحضورى به کارگزاران حكومت اسالمى است تا هر چه  يها درسنیست، بلكه 

، رویكردى اسالمى و المال تیببیش تر با اصول سیاسى و حقوقى اسالم آشنا شده، درباره رفتار با مردم و برخورد با 

در . شغل خود را بر اساس دین و اخالق انجام دهند و کار دولت اسالمى را از دین جدا ندانند»: شناسانه داشته باشندکار

، مظهر رأفت و عدالت براى مستضعفان باشند، بر ضعیفان ببخشایند دهند یمعین حال که وظیفه خود را با قدرت انجام 

ر خود تأسى کنند و از هواپرستى و آزمندى و شهوت و غضب و آنان مرهم گذارند، به امام و رهب يها زخمو بر 

دورى جویند و مانند خود او در اجراى احكام خدا خشن و ... آرزوهاى دور و دراز و مال اندوزى و جاه طلبى و 

و تك محكم، ولى در برابر فقیران و ضعیفان و توده مردم دلسوز و گشاده رو و مهربان باشند و از هرگونه بدعت گذارى 

روى و خودمحورى و خودرأیى و بخل و جهل و رشوه خوارى و هر عمل مخالف کتاب خدا و سنّت رسول اهلل 

ود را خ مالیات، و جمع و وضع ها صدور فرماناجتناب ورزند و حمّال گناهان رعیت و بدآموز خلق نباشند و هنگام 

 .(1973، مشایخ فریدونی)« مردم قرار دهند نیتر فیضعجاى 
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  :در جهت عدالت اقتصادی( ع)اقدامات علی 

اقتصادى و تنگ دستى مسلمانان در دوران خالفت عثمان، که  يها ینابسامانشاید کسانى گمان کنند عامل اساسى 

اگر جامعه اسالمى از منبع غنى ثروت  د؛کمبود درآمد ملى و تولید ثروت بو مسئلهمنجر به طغیان عمومى علیه او گردید، 

زیرا در دوران خلفا، به  ت؛، ولى چنین گمانى باطل اسداد ینمرخ « مشكل اقتصادى»برخوردار بود، هرگز مشكلى به نام 

عراق و ایران و  يها نیسرزمدر سایه فتوحات  ؛شد یمخصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملّى افزوده 

نایم فراوانى نصیب رزمندگان اسالم گردید، به طورى که در جنگ زالق به هر رزمنده در یك لشكر هشت شام و مصر، غ

و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم ( 19۵9، بالذري)د هزار نفرى از اموال غنیمتى، چهار هزار درهم رسی

یا « جزیه»کالنى تحت عنوان  يها ثروتر فتحى، عالوه بر این، پس از ه (19۵3، طبري) جنگى، شش هزار درهم شد

از  المال تیب، به طورى که درآمد سالیانه دیگرد یمو در میان اصحاب تقسیم  شد یموارد مدینه « خمس غنایم»و « خراج»

و عایدات فتوحات مصر چهل ( 19۵6، ماوردي) دیرس یمو بیست میلیون درهم  صد كیفتح شده عراق به  يها نیسرزم

ین در حالى بود که در آن ا. (19۵9، بالذري) و عایدات شام هفده میلیون درهم بود( 19۵9، بالذري) درهم میلیون

 یك زندگى ساده و به دور از فقر ترتیب دهد توانست یمروزگار اگر کسى دویست درهم درآمد داشت، 

 (.19۵3سرخسی،)

از نحوه توزیع ثروت و  ها ینابسامانهمه  د؛کمبود تولید درآمد نبو مسئلهبنابراین، مشكل اساسى اقتصادى جامعه، 

ر دوران خالفتش، براى حل د (السالم هیعل)ى از این رو، عل. گرفت یمتقسیم درآمد ناشى از فتوحات سرچشمه 

و تقسیم منصفانه  المال تیبمعضالت اقتصادى به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلكه تمام همّ خود را بر توزیع عادالنه 

 .مصروف داشتندلی و در یك کالم اجراي عدالت درآمد م

بود که در سایه بنیان  يا ظالمانهاولین سیاست اصولى حضرت از بین بردن امتیازهاى ناروا و : رفع تبعیض .1

گذشته شكل گرفت، و به تدریج، از حدّ تعیین شده در دفاتر و  يها سالغلط و حساب نشده خلفا در  يها سنّتگذارى 

. و شكاف روزافزون طبقاتى گردیده بود المال تیبدرآمده و موجب تاراج  يا قهیسلدواوین تجاوز نموده و به صورت 

که بسیارى از دوستان و نزدیكان خویش و  يا گونهراى لغو این امتیازات، سخت پافشارى نمودند، به ب (السالم هیعل)م اما

من در کتاب »: فرمودند یمدر پاسخ معترضان  د؛را به همین دلیل از دست دادن( و آلهصلى اهلل علیه )ر سران اصحاب پیامب

در »( 19۵3، محمودي)« ام دهیند[ بیعنى غیر عر]ضیلتى بر فرزندان اسحاق ف[ بیعنى اعرا]خدا براى فرزندان اسماعیل 

 .(1916، شیخ مفید)« بر یكدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزى دیگر ها انسانطق اسالم، برترى من

از اصالح امور معیشتى جامعه اسالمى، رفع ( السالم هیعل)م دومین هدف بنیادین و مقصود اساسى اما: رفع فقر .2

در آن . گذشته، گرفتار تهى دستى ناخواسته شده بودند يها یعدالتفقر و تنگ دستى از کسانى بود که به دلیل بى 

روزگار، میزان درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پى در پى و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده بود، چنان که 
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رشار از توزیع ظالمانه و بى حساب درآمدهاى س مصائبدارالخالفه مشكلى به نام کمبود تولید درآمد نداشت، بلكه همه 

 .گرفت یم نشئتحكومت 

علل پذیرش  نیتر مهمحضرت در خطبه شقشقیه، به صراحت به این موضوع اشاره کرده، آن را به عنوان یكى از 

اگر نبود پیمانى که خداوند از علماى امّت گرفته، که در برابر پرخورى ظالمان و گرسنگى »: ندینما یمخالفت مطرح 

 .(9ه طبخ ،البالغه نهج)« ساختم یممظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خالفت را رها 

تا سال پانزدهم هجرى، غنایم جنگى ( و آلهصلى اهلل علیه )ا از عصر رسول خد: المال تیبتوزیع مساوى درآمد  .9

یعنى سهم هر رزمنده  ؛شد یمدر میان همه اصحاب به طور مساوى تقسیم  المال تیبو عایدات فتوحات و اساساً اموال 

سواره نظام برابر سایر نیروهاى سواره و سهمیه هر رزمنده پیاده نظام مساوى سایر پیادگان بود و جزیه و خراج نیز به 

بر اساس  المال تیباما از سال پانزدهم هجرى، این شیوه توسط خلیفه دوم تغییر کرد و . شد یمى تقسیم صورت مساو

مثالً، به کسانى که در جنگ بدر  د؛صدر اسالم و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم ش يها جنگسوابق افراد در 

صدر اسالم اختصاص دادند و براى کسانى که  يها جنگشرکت کرده بودند، سهم افزون ترى نسبت به سایر رزمندگان 

و در میان بدریان نیز ( 19۵3، طبري)د در غزوات پس از بدر تا صلح حدیبیه حضور یافتند، چهار هزار درهم مقرر کردن

ده هزار درهم در نظر ( ص)ر و یا براى هر یك از زنان پیامب( 19۵3، ابوعبید)د مهاجران بیش از انصار سهم دریافت کردن

استمرار این شیوه به تدریج، ( 19۵3، طبري)د ، براى عایشه دو هزار درهم بیش تر مقرر کردنها آنگرفته شد و در میان 

 .جامعه را به دو طبقه فقیر و غنى تقسیم کرد و روز به روز بر محرومیت تهى دستان افزود

اصولى خود، در نخستین روزهاى خالفت، در برابر این  يها ستایسدر زمینه تحقق ( ع)ى اما امیرالمؤمنین عل

این در حالى بود که بسیارى . سنّت غلط خلفا ایستادگى کردند و تا پایان عمر، هیچ گاه دست از مخالفت با آن برنداشتند

سیاسى و اجتماعى و حتى مكتبى آن عصر با این اقدام حضرت مخالف بودند و حتى به جنگ با آن  يها تیشخصاز 

 .بردارند المال تیببزرگوار پرداختند، ولى حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسیم مساوى 

 ءیفان دستور دادند بن التیه ثمیابا الهرسید، حضرت به عمّار و عبیداهلل بن ابى رافع و  المال تیبوقتى زمان تقسیم 

د؛ إعدلوا فیه و التُفصِّلوا أحداً على أح: فرمودند د؛را به طور مساوى میان مسلمانان تقسیم کنن( غنایم و خراج و یا جزیه)

 .«.ندهید، مساوى برخورد کنید و هیچ کس را بر دیگرى ترجیح ها آندر تقسیم »

صلى )ا استحاله گردیده که قداست و حرمت رسول خدچنان ( ص)ا جامعه اسالمى پس از رسول خد ،باید گفت

همچون طلحه و زبیر در برابر بزرگ مردى  ییها تیشخصر آن به فراموشى سپرده شده بود، چنان که د (و آلهاهلل علیه 

عترضان به تقسیم م .دادند یمرجیح ت (و آلهصلى اهلل علیه )ر فتار عمر را بر رفتار پیامبر (ع)ب مانند على بن ابى طال

دوست و دشمن، دور و نزدیك از . شد یمفقط طلحه و زبیر نبودند، بلكه هر روز بر تعدادشان افزوده  المال تیبمساوى 

باالى  يها حقوقچرا که سالیان متمادى مردم مدینه با  د؛رخواست کردند این شیوه را کنار بگذارد (السالم هیعل)ى عل
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دیوان عمر امرار معاش کرده، بر اساس آن، امور جدیدى را به عنوان نیاز الزم و ضرورى زندگى خویش مطرح ساخته و 

بدین روى، وقتى حضرت سیاست تقسیم بالسویّه . را هدف زندگى خویش قرار داده بودند ها آن، دست یابى به نسانیبد

 يها يزیرو برنامه  ها میتصمسابقه پایین آمد و این تمام رؤیاها و را در پیش گرفتند مبالغ دریافتى بسیارى از اصحاب با

عالوه بر این، . از این رو، دوست و دشمن و دور و نزدیك زبان به اعتراض گشودند. زندگى مادیشان را در هم ریخت

غربتى برابر  يها عجمو  را با بردگان سیاه ها آنا این کار، شأن آنان را پایین آورده و ب (ع)ى عل کردند یمبسیارى گمان 

 .ساخته است

که پاداش آن در سراى دیگرى  دانستند یمرا امورى همچون سبقت در ایمان و تقوا  ها انسانمالک برترى ( ع)م اما

 آگاه»: فرمودند یمو  دانستند یمو غنایم نیز هر کسى اسالم را پذیرفته بود سهیم  ءیفدر تقسیم . ، نه این دنیاشود یمداده 

هر که رو به قبله ما بایستد و قربانى و ذبیحه ما را بخورد و گواهى دهد خدایى جز خداى یكتا نیست و محمد ! باشید

احدى . اسالمى را به او خواهیم داد[ حكومت] يها یمیتقسبنده و فرستاده اوست، ما احكام قرآن را بر او جارى کرده، 

 .«...اطاعت از او  بر دیگرى فضیلتى ندارد، مگر به تقواى الهى و

 اش هیعطآنچه خداوند عزّوجلّ از . ، هیچ کس در بهره بردارى از آن بر دیگرى اولویتى نداردءیفاما در مورد این 

نصیب مسلمانان کرده مال خداست و شما بندگان خدا و تسلیم خدایید و این کتاب الهى است که ما بدان اقرار کرده و 

پس تسلیم . پیش رویمان است میا بستهو هنوز پیمانى که با پیامبرمان  ؛میا شدهو در برابرش تسلیم  میا بودهبر آن شاهد 

چون کسى که بر اساس  د؛هر که به این راضى نشد، برود هر چه خواست انجام بده. شوید خداوند رحمتتان کند

آنان کسانى هستند که نه خوفى بر ». ، ترس و وحشتى ندارددینما یمو به حكم الهى حكم  کند یماطاعت خدا عمل 

 .(1967، رجمه غفاريت حرانی،)« شوند یمو نه محزون  هاست آن

، درامد حكومت اسالمى از آن (ص)و به عنوان ولىّ خدا و جانشین منتخب رسول ا ،(ع)ن از دیدگاه امیرالمؤمنی

آن را بدون حساب به اطرافیان خود ببخشد، بلكه باید در میان از این رو، حتى حاکم اسالمى نیز حق ندارد . خداست

 .بندگان مؤمن خدا ـ یعنى مسلمانان ـ به عنوان عیال اهلل به تساوى تقسیم شود

، المال تیبآن بزرگوار در تقسیم  يها يریگیاران آن حضرت به دلیل سخت  ،(ع)ى در اواخر دوران حكومت عل

خزیدند و دنبال زندگى  شانیها خانهبرخى به معاویه و برخى دیگر به گوشه  د؛دنیكى پس از دیگرى از ایشان جدا ش

بدین روى، پس از تأمل و چاره جویى، . شخصى خود رفتند، برخى از دوستان حضرت نیز از این وضع ناراحت بودند

قوق بپردازد تا و موالى ح عرب ریغاز حضرت خواستند قدرى تسامح به خرج دهد و به قریش و اشراف عرب بیش از 

آیا به من »: فرمودند ها آنحضرت در پاسخ . قدرى اوضاع حكومت سامان پیدا کند، سپس مطابق گذشته رفتار کند

، تا عمر دارم و اهلل !، به دست آورمام شدهبرگزیده  ها آنپیروزى را با ظلم بر کسانى که به والیت و حكومت بر  دییگو یم

اگر آن مال از ! ، چنین نخواهم کردکنند یمو شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پى یكدیگر طلوع و غروب 
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ه طبخ ،البالغه نهج)« ، چه رسد به این که آن، مال خداستکردم یمآنِ من هم بود، در میانشان به صورت مساوى تقسیم 

126.) 

جلب رضایت خواص با اعطاى امتیازات ویژه از  ،(ع)ب که از نظر على بن ابى طال فهماند یماین جمالت صریحاً 

در نظام  مسئولجایگاه یك . خیانت به توده مردم مسلمان و ستم در حق سایر اقشار مملكت است ها آنبه  المال تیب

اسالمى چنان حسّاس است که حتى هنگام انفاق اموال شخصى خود به دیگران نیز باید همه را به یك چشم بنگرد و 

 .اموالش را یكسان و عادالنه انفاق کند

توزیع گذشته را براى سامان دهى اقتصادى  يها روشتنها اصالح ( ع)ن امیرالمؤمنی: بادآورده يها ثروتمصادره  9

به این و آن بخشیده شده، باید به  به ناحقکه در دوران عثمان  ییها ثروت، بلكه معتقد بودند دانستند ینمفى آینده کا

و  دیبخش یمعثمان مبالغ هنگفتى از اموال عمومى را به افراد خاندان و دوستان و آشنایان خود  ،بازگردد المال تیبخزانه 

را غیرعادالنه  المال تیبزیادى از  يها نیزم ؛کرد یمومت خود را محكم حك يها هیپااز این طریق، با جلب رضایت آنان، 

. دیبخش یمو گاهى خمس غنایم برخى از فتوحات را یكجا به یكى از بستگانش  نمود یمبین افراد خاصى تقسیم 

را که عثمان به این و آن واگذار نموده بود، مال خدا  ییها نیزمبه محض تصدّى خالفت، تمام ( ع)ى حضرت عل

متن حكم صادره به چند صورت مشابه در منابع . صادر نمودند المال تیبرا به  ها آنخواندند و دستور بازگرداندن 

 :تاریخى آمده است

لو  ، فاِنَّ الْحَقَّ قَدیمٌ الیُبْطِلُه شىءٌ، وأال و إن کلَّ قطیعة اَقْطَعَها عثمانُ مِنْ مالِ اللّهِ مردودٌ على بیتِ مالِ المسلمینَ»

گاه آ (19۵3 مسعودي،. )«وجدتُهُ تُفُرِّقَ فى البُلْدان لَرَدَدْتُه، فإنَّ فِى الحقِّ سَعَةً و مَنْ ضاق عنه الْحق  فَالجَورُ عَنه اَضَیقُ

چیزى . مسلمانان عودت داده خواهد شد المال تیبهر قطعه زمینى که عثمان از مال خدا به کسى هدیه کرده، به ! باشید

اگر آن مال در شهرها پخش شده . حكم حقى را که سالیان متمادى اجرا نشده است، به حكم باطل تبدیل کند تواند ینم

و هر کس تحمل اجراى حق را  شود یمزیرا احقاق حق موجب گشایش  ؛گردانم یمباز [ المال تیببه خزانه ]باشد، آن را 

 .نداشته باشد، تحمل ظلم برایش دشوارتر خواهد بود

در همان روزهاى نخست خالفت امیرالمؤمنین، مروان بن حكم و سعید بن عاص و ولید بن عقبة بن ابى معیط، 

رت آمدند و بیعت خود را مسلمانان را تاراج کرده بودند، نزد حض المال تیب، که در دوران عثمان هیام یبنسه تن از سران 

، اما به شرط آن که آنچه را میکن یمما بیعت : گفتند د؛مشروط به خوددارى امیرالمؤمنین از مصادره اموالشان کردن

 .از ما نستانى و از آنچه در دست ماست صرف نظر کنى میا اندوخته

اما در : ، در پاسخشان فرمودندتنددانس یمحضرت طبق مبناى بر حق خود، که اموال عمومى مسلمانان را مال خدا 

درباره بخشیدن آنچه به دستتان . ، من وظیفه ندارم حق خداوند متعال را باز نستانمتانیها اندوختهمورد مصادره نكردن 
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د افتاده نیز اجراى عدالت در مورد چیزى که مال خدا و مسلمانان است، موجب گشایش و راحتى شما خواهد ش

 .(1919، یعقوبی)

که آن بزرگوار معتقد بودند نه تنها اقشار ضعیف و محروم  دیآ یمبه دست ( ع)ن فراز پایانى سخن امیرالمؤمنیاز 

برخوردار خواهند  يا ژهیوجامعه، بلكه اقشار متموّل و سرمایه دار اجتماع نیز در پرتو عدالت اجتماعى از آسایش و رفاه 

چرا که اوالً، چپاول و دزدى اموال توده محروم جامعه  د؛اقتصادى بدان نخواهند رسی يها يجفاکارشد که هرگز در سایه 

عالوه بر . را سلب خواهد کرد ها آنموجب بغض و کینه آنان نسبت به صاحبان اموال نامشروع شده، امنیت و آسایش 

ال بیش از یك دانشجوى این، همان گونه که یك دانش آموز زحمتكش و صادق از قبولى خویش در امتحان پایان س

، ثروتى که از راه مشروع کسب گردیده باشد نیز بیش از ثروت نامشروع لذّت آفرین و آرام بخش برد یممتقلّب لذّت 

هر کس تاب اجراى حق را نداشته باشد، »: فرمودند یمبادآورده  يها ثروتاز این رو، حضرت به صاحبان . خواهد بود

 .(19۵3، مسعودي)« ه تر خواهد بودجریان باطل بر او بى تاب کنند

به رفاه  توان یمگمان نكنید تنها از راه ظلم و تصاحب اموال عمومى ]»: فرمودند یمخطاب به ولید و دوستانش نیز 

 .(1919، یعقوبی)« خواهد شد تان یزندگدل نیز موجب آسایش و گشایش ع[ ررسید، خی

 

 :ىگیر نتیجه

هاى نهفته در اندیشه اسالم ناب را با تمام وجود  توانند توانایى شیعیان مى و به خصوصرسد، اسالم  به نظر مى. 1

محقق  کوتاه مدتاین مهم شاید در . به دنیا عرضه کنند و با جدیت، خواستار هدایت نوع بشر در دوران معاصر باشند

ساز  تواند زمینه اسالمى و حكومت جهانى اسالم مى شدن یجهاناى براى حاکمیت نظریه  نشود، اما در پیش گرفتن رویه

 .این مهم باشد

که توحید او در  خواند یفرا ماسالم شیعى که منطبق بر فطرت پاک انسانى و الهى است، ما را به سوى خدا . 2

تمام اى جوشنده است که در  عدل خداوندى سرچشمه. گویند هر یك به زبانى ثناى او مى. سراسر موجودات حاکم است

پس قوام جهان و پایدارى آن . اساس عالم بر توحید و عدل بنا نهاده شده است چرا کههستى و کل کائنات جریان دارد؛ 

 .است يعدالت محورنیز به 

همه اقشار جامعه و تمام . تپد هاى پاک و زالل همواره در آرزوى آن مى خواهى، آرمانى بلند است که دل عدالت. 9

هاى جزیى و کلى،  از آنجایى که عدالت، داراى مفهومى گسترده است و تمام عرصه. در پى آن هستند نهاد هاى پاک انسان

شود، نیازمند گسترش فرهنگ  اقتصادى را شامل مى و به خصوصفردى و اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، امنیتى 

هاى اجتماعى، الجرم  آرمان بنابراین، تحقق کامل عدالت در هر جامعه، همچون دیگر. خواهى در جوامع است عدالت
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هاى فرهنگى است تا در پرتو آن افكار عمومى و فضاى حاکم بر جامعه، براى پذیرش و حمایت از  نیازمند پشتوانه

یابى به این هدف مهم و  گیرى حرکتى فراگیر براى دست هاى عادالنه آماده شده و امكان شكل قوانین و برنامه

خواهى  هاى گسترش فرهنگ عدالت زمینه ها از حق و حقوق اجتماعى خود، پیش سانآگاهى ان. ساز فراهم شود سرنوشت

 .در جوامع است

بدین منظور، در صدد برپایى حكومت عدل . اسالم، دین دعوت به راه درست و تنها راه سعادت بشریت است. 9

یل بر این امر، اجماع و ترین دل جهانى در سراسر جهان است؛ زیرا دولت جهانى، یك ضرورت انسانى است و روشن

هایش بر این اعتقاد است که تاریخ جهان در نهایت شاهد برپایى چنین  اتفاق بشر، با تمام تنوع و کثرت دین و فرهنگ

رو، مسلمانان به برپایى حكومت واحد مهدوى ایمان دارند، یهود به ظهور سلطنتشان بر جهان  از این. دولتى خواهد بود

ها به برپایى نظام اشتراکى ثانوى  بخش اعتقاد دارند و مارکسیست رى به بازگشت مسیح نجاتمند هستند، نصا عقیده

اما بر فراز همه این ادعاها، دولت جهانى اسالمى داراى رهبرى جهانى، قانونى . دل بسته بودند( کمونیزم دوم)

یابى به این  براى دست. خواهد کردشمول در جامعه واحد جهانى و همراه با گسترش فرهنگ جهانى اسالمى بر پا  جهان

ورزى و حاکمیت ارزش دانش در جامعه اسالمى دست زد تا زمینه براى  آرمان بلند، باید با تالش جدى به سوى علم

 .ترین وجه ممكن فراهم گردد گسترش عدالت در وسیع

 

 :منابع

 .یهاد دانشگاهج هران،ت مدیریت اسالمی، ،(1939)ر یدعلی اکبس افجه اي، -

 936ص  ،فتوح البلدان، قم، نشر ارومیه ،(ق 19۵9) احمد بن یحیى ،بالذرى -

 .یبنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالم. تهران. مبانی نظري عدالت اجتماعی. (197۰. )توسلی، حسین -

 .تحف العقول، تصحیح على اکبر غفارى، تهران، کتابچى ،(1967)حسن ابن شُعبه  ،حرّانى -

 .9کتاب المبسوط، ج دوم، بیروت، دارالمعرفة، مجلد دوم، ج  ،(19۵3)مس الدین ، شسرخسى -

 113تاریخ تحلیلى اسالم، مرکز نشر دانشگاهى، ص  ،(1932)ید جعفر ، سشهیدى -

 .النشر االسالمى ي مؤسسه حقیق على اکبر غفّارى، قم،ت االختصاص، ،(1916)د حمد بن محمم ،شیخ مفید -

 .ص، 2تاریخ االُمم و الملوک، بیروت، دارالكتب العلمیه، ج  ،(ق 19۵3)محمد بن جریر  ،طبرى -

 .رانتشارات گوه ،تهران ،فصول منتزعه، ترجمه حسین ملكشاهى ،(197۰) رابونص ،فارابى -
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اقتصاد فصلنامة . «(السالم علیه)هاي اقتصادي حضرت علی  نگاهی به برنامه». (1931. )الدین زاده، مجد مدرس -

  .ربها. ۰شمارة . اسالمی

 .اثبات الوصیة لالمام على بن ابى طالب، بیروت، داراالضواء ،(19۵3)لى بن الحسین ع ،مسعودى -

 .البالغه نهج، تهران، بنیاد البالغه نهجظرات سیاسى در ن ،(1973)ن محمدحسی ،مشایخ فریدنى -

 . انتشارات صدرا ،تهران ،عدل الهى ،(1936)مرتضى  ،مطهّرى -

 .173و  173، ص 2تاریخ طبرى، قم، شریف رضى، ج  ،(1919)ى یعقوب -
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 مبررسی منابع اقتصاد اسالمی در قرآن کری

  1 يمحسن پیشوایی علو

 2ر گرگیج زرین پو داوودو 

 :چكیده

در تمام موارد مورد نیاز وي او را قرآن کریم کتاب قانون و هدایت بشري در تمامی لحظات در کنار بشر بوده و 

 .راهنمایی نموده و براي وي از لحظه تولد تا وفات برنامه داشته و دارد

جامعه بشري و نظام  شتیمعکه قرآن کریم به بیان اساس آن پرداخته است مسئله  ییها عرصه نیتر مهمیكی از 

 .باشد یماقتصادي 

معنوي وجود بشر را لحاظ کرده  يها جنبهخداوند متعال، خالق بشریت همان طور که در پیام سراسر رحمت خود 

از وي خواسته است با در نر داشتم اصول کار آمد ؛ و است به مسائل معیشتی و اقتصادي وي نیز اهتمام ورزیده است

 .بپردازد اقتصاد اسالمی به کار و تالش بپردازد و به رفع مایحتاج خود

در این بین دسترسی به منابع حیاتی، سوخت مورد نیاز، نیروي کار جوان و کارآمد مستلزم رسیدن به رشد و 

که البته امروزه جوامع اسالمی با داشتن تمام این موارد و فقط به خاطر این که نظام اقتصادي . باشد یمتوسعه اقتصادي 

 .اند نمودهجدي و مهمی برخورد  يها چالشبا  اند ردهنكاسالمی را به درستی در جامعه خود پیاده 

قرآنی درباره رشد و توسعه اقتصادي و  يها امیپاست تا با جمع آوري و تحلیل هر چند مختصر  صدداین مقاله در 

 .قرآنی گامی کوچك در جهت رفع این معضل بر دارد يها آموزههمچنین بیان منابع اقتصاد اسالمی از 

مورد نیاز جوامع  يها برنامهاز نتایج بحث این که قران کریم با ترسیم دو خط افقی و عمودي به ترسیم نیازها و 

راهكارهایی ... انواع معامالت اقتصادي صرف، اقتصادي اجتماعی و ییها مدلهمچنین با ارائه ؛ و بشري پرداخته است

 .یت نیروي کار متخصص و متعهد پرداخته استبراي توسعه اقتصادي ارائه داده است و در ضمن به ترب

 .قرآن کریم، اقتصاد اسالمی، منابع اقتصادي، رشد اقتصادي :ها واژهکلید 

 .ناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستا .1

 .ندانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفها .2
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 :همقدم-۰

که جوامع دینی و اسالمی با چنگ زدن  باشد یمقرآن کریم به عنوان قانون و منبع فیض و هدایت مسلمین مطرح 

هدایت بخش بودن این کتاب جاودان منحصر در مسائل . دهند یمبه تعالیم آن به زندگی و روابط خود نظم و ترتیب 

سیاسی، اجتماعی،  يها جنبهقرآن در تمام ؛ لذا ردیگ یمزندگی بشر را در بر  يها جنبهعبادي و روحی نیست بلكه تمام 

برنامه  کند یم، حقوق اجتماع، سیاست و هر آن چه بشر در طول تاریخ به آن نیاز پیدا یالملل نیبفرهنگی، علمی، روابط 

 .پردازد یمبه هدایتگري جامعه  دارد و

دلیل مرجعیت قرآن کریم در قانون گذاري همه جانبه و فراگیر این است که خداوند متعال آن را قانون و منبع 

بیان نموده است تا این کتاب هدایت و رستگاري مسلمین قرار داده و اصول و فروعی که مورد نیاز بشر بوده را در این 

 نَزَّلْنَا وَ»: دیفرما یممتعال به صراحت این مطلب را بیان کرده و  دخداون. که کارهایشان نظام یابد و به درستی انجام شود

 .(33: نحل)« لِلْمُسْلِمِینَ بُشْرَى وَ رَحْمَةً وَ هُدًى وَ شَیْءٍ لِّكُلِّ تِبْیَاناً الْكِتَابَ عَلَیْكَ

نابی براي کارآمد شدن  يها برنامهاست که قرآن کریم درباره آن سخن گفته و  ییها نظامنظام اقتصادي یكی از آن 

پرداخته و اندیشمندان و فقهاي  ها آننیز به تفصیل و توضیح ( ص)م پیامبر اکر. سیستم اقتصادي ارائه نموده است

و به  اند پرداخته ها آننظري مذهبی و یا عملی تطبیقی  يها جنبهمسلمان نیز به فراخور نیاز جامعه به تبیین و توضیح 

 مَّا»: که دهند یماین حقیقت را ندا  ها تالشهمه این ؛ و اند نمودهاحتمالی آن را برطرف  يها یدگیچیپغموض و  يا گونه

 .(93 :انعام)« شَیْءٍ مِن الكِتَابِ فِی فَرَّطْنَا

در تعیین هویت واقعی  ها آنبا همه این تفاصیل مشكلی که جوامع اسالمی با آن دست به گریبانند این است که 

که قانون ساري و جاري در نظام اداري کشور  دارند یمزیرا از یك سو اعالم و اذعان . اند شدهخود با مشكل مواجه 

 .دهد یماما از سوي دیگر واقعیت خالف آن را نشان  دهد یمرا تشكیل  ها حكومتاسالم است و تنها منبع تشریعی 

 نیتر بزرگاقتصادي دسترسی دارند و  يها انیشرنكته مهم دیگر این است که کشورهاي اسالمی بر منابع اصلی و 

مورد نیاز جامعه و همچنین نیروي کار جوان را در اختیار دارند اما  يها يانرژاز قبیل نفت و گاز و به طور کل  ها هیسرما

 .نبض اقتصاد جهانی را به دست بگیرند و اقتصاد جهانی را اداره کنند اند نتوانستهتا کنون 

میزان اهتمام قرآن کریم به : از این قرار است هاست آنبرخی سؤاالتی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخی براي 

اشاره دارد کدامند؟ قرآن  ها آنمقوله اقتصاد و رشد اقتصادي به چه اندازه است؟ منابع اقتصاد اسالمی که قرآن کریم به 

بشري چه راهكارهایی ارائه نموده است؟ برنامه قرآن در راستاي  کریم براي نظام بخشیدن به سیستم اقتصادي جوامع

 تأمین نیروي انسانی کارآمد چیست؟
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در این مقاله سعی بر آن است که با کنكاش در آیات قرآنی و متون فقهی اقتصادي منابع اقتصاد اسالمی از دیدگاه 

 .مایان گرددقرآن براي اقتصاد اسالمی ن ي برنامه يا گونهقرآن بیان شود تا به 

 :ممنابع اقتصاد اسالمی در قرآن کری-۸

حقیقت این است که قرآن کریم با دیدي ژرف به تمام مسائل و نیازهاي بشریت نگریسته است و در این میان از 

به نظام اقتصادي کار آمد بر مبناي مالكیت و توزیع . اهمیت ارائه نظام اقتصادي کار آمد نیز چشم پوشی ننموده است

 .اشاره نموده است

سخن گفتن درباره منابع اقتصادي مستلزم ارائه قواعد و ارکانی است که در ذیل علم اقتصاد مورد بحث قرار 

هر چند . اما قرآن کریم نیز به صورت واضح و شفاف قواعد عملی و مفیدي در این زمینه معرفی نموده است. رندیگ یم

صاد نیست اما الزم است اشاره شود که به استثناي آیات احكام بقیه که قرآن کریم صرفاً کتاب علم و اصول اقت

موضوعات قرآن کریم به منظور الگو دهی و عبرتی براي مؤمنان نازل شده است چرا که سخن بیهوده از جانب خدا 

م مباحث گوناگونی است که در ذیل عل دارندپس مطالب قرآن به ویژه بیان سرگذشت گذشتگان در بر . محال است

 وَ هُدًى»: به تعبیر قرآن این است ها نیا ي همهکه هدف از  گنجد یم... روان شناسی، علوم اجتماعی و علم اقتصاد و 

 .(111: یوسف)« یُؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ رَحْمَةً

در ذیل سه عنوان  اند کردهکه قرآن کریم و اسالم در راستاي تأمین و تضمین رشد اقتصادي بیان  ییها برنامهاما 

 .شود یماشاره  ها آنکه در ذیل به  شود یمگنجانده 

 :یرشد اقتصاد-۸-۰

طوالنی مدت که بر اثر آن در آمد واقعی جامعه مورد نظر با افزایش  يا پروسه: مفهوم این اصطالح عبارت است از

عامل  توان یمپس هر آنچه که پس از مدتی منجر به افزایش رفاه جامعه شود را . (۰۰: 1337شرایحه، )د مواجه شده باش

. باشد ینم... عناصر مادي، اداري، فردي و: رشد اقتصادي دانست که در این راستا فرقی بین عناصر مختلف مانند

که تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی همان گونه که سبب رشد و تحول در عرصه اجتماع و  شود یمهمچنین مشاهده 

 .در بسیاري مواقع با رشد اقتصادي نیز ارتباط مستقیم دارند شوند یمسیاست 

: هود)« فِیهَا اسْتَعْمَرَکُمْ وَ األَرْضِ مِّنَ أَنشَأَکُم هُوَ»: تعبیر شده است« العمارة»از رشد اقتصادي در قرآن کریم با واژه 

61). 

رشد اقتصادي قرار دارد که  يها استیسدر صدر بیان و اجراي ( ع)ف قرآنی، سرگذشت یوس يها داستاندر میان 

که همانا گذر از بحران قحط سالی و عدم  ها آنهدف اصلی از اجراي ؛ و نیز با موفقیت رو به رو بوده است ها آنتمام 

زیاد سخن گفته شده ( ع)ف اقتصادي یوس يها استیسدرباره . توزیع عادالنه امكانات بود را به خوبی مدیریت نمود
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در قبال شرایط ( ع)ف از نگرش و عملكرد یوس ییها گوشهصرف نظر کرده و فقط به  ها آنما از تكرار  نیبنابرااست 

 .میکن یمگذرا  يا اشارهدوران خاص و حاد آن 

به محض شنیدن خواب پادشاه، با توجه به علمی ( ع)ف یوس حضرت: ترجیح مصالح عامه به مصلحت شخصی 

در حالی . که خداوند متعال به او ارزانی داشته بود، مبادرت به تعبیر آن نمود چرا که تحدیدي همه گیر را احساس نمود

وي بگوید؛  با پادشاه معامله کند و به شرط آزادي تعبیر خواب او را به توانست یمکه وي بی دلیل به زندان افتاده بود و 

العلمی، )د اما وي مصلحت عامه را به مصلحت شخصی خود ترجیح داد و به مقتضاي اخالق واالي خود عمل کر

 .(213: 2ج ، 137۵

راهكارها و  ي ارائهننمود و با  اکتفادر برابر خواب پادشاه فقط به بیان تعبیر آن ( ع)ف یوس: به بیان مسئله اکتفاعدم 

 .(97: یوسف)« سُنبُلِهِ فِی فَذَرُوهُ حَصَدت مْ فَمَا»: از این بحران را نیز بیان نمود تدابیر عالمانه راه گذر

و بازتاب آن در روحیه مردم ( ع)ف در شخصیت یوس ینیب خوشروحیه مثبت و : القاي روحیه مثبت در جامعه

به سال  يا اشارهایشان بود؛ و این در حالی بود که در خواب پادشاه هیچ  يها استیسخود یكی دیگر از ابعاد شگرف 

اما وي در راستاي تقویت روحیه جامعه به ( 913: باجوده)د پانزدهم و یا به عبارتی سال بعد از خشكسالی نشده بو

« یَعْصِرُونَ فِیهِ وَ النَّاسُ یُغَاثُ فِیهِ عَامٌ ذَلِكَ بَعْدِ مِن یَأْتِی ثُمَّ»: دیفرما یمو  کند یماشاره  پانزدهمسرسبزي و باروري سال 

 .(93: یوسف)

که منجر به رشد اقتصادي شد را خداوند متعال در این آیات گرد آورده ( ع)ف یوس حضرت يها استیسخالصه 

 شِدَادٌ سَبْعٌ ذَلِكَ بَعْدِ مِن یَأْتِی ثُمَّ تَأْکُلُونَ مِّمَّا قَلِیالً إِالَّ سُنبُلِهِ فِی فَذَرُوهُ حَصَدت مْ فَمَا دَأَباً سِنِینَ سَبْعَ تَزْرَعُونَ قَالَ»: است

 .(97-93: یوسف)« یَعْصِرُونَ فِیهِ وَ النَّاسُ یُغَاثُ فِیهِ عَامٌ ذَلِكَ بَعْدِ مِن یَأْتِی تُحْصِنُونَ ثُمَّ مِّمَّا قَلِیالً إاِلَّ لَهُنَّ قَدَّمْتُمْ مَا یَأْکُلْنَ

 :هجایز بودن معامالت مورد نیاز جامع -۸-۸

مختلف روابطی داشته  يها عرصهکه با دیگر افراد در  کند یمانسان موجودي است اجتماعی و این سرشت او اقتضا 

قرآن کریم نیز به نداي فطرت سلیم بشري لبیك گفته و معامالتی را . باشد تا به این وسیله نیازهاي خود را برطرف کند

که به نفع وي و اجتماع بوده را براي او جایز دانسته و او را از دست یازیدن به معامالتی که در آن ضرري متوجه وي یا 

را  ها مطلقدر این بین سنت نبوي نیز نقش تفصیل دهنده مجمالت و مقید کننده . داشته است ربر حذ شود یمجامعه 

 .کند یمبازي 

مخصوص فقه و اصول به بحث و تبادل نظر درباره کیفیت و  يها کتابالزم به ذکر است که فقها و اصولیین در 

حث یاراي احاطه و بررسی آن چه گفته شده را که این ب اند پرداختهشرایط و جایز و نا جایز بودن معامالت مختلف 

 .میپرداز یمآن مباحث را فرو گذارده و فقط از دیدگاه اقتصادي به بیان انواع معامالت مجاز ؛ لذا ندارد
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 :عبی -۸-۸-۰

بیع در لغت به معناي دادن چیزي در برابر چیز دیگر است و در شرع تبادل دو مال قابل تصرف با یكدیگر را 

 .(199: ۰ج ، 1332الكاسانی، )د در آن ایجاب و قبول صورت پذیرگویند که 

درباره سبب نزول این آیه . (27۰: بقره)« الْبَیْعَ اللّهُ أَحَلَّ وَ»: این معامله مشروعیت خود را از قرآن گرفته است 

چگونه دست از ربا برداریم در حالی که مانند : که خداوند متعال ربا را حرام اعالم کرد اهل ثقیف گفتند آنگاه: اند آورده

 (.29۵: 1ج ابن العربی، )د بیع است و آن گاه خداوند متعال این آیه را نازل نمو

دریافت که این آیه حكم جواز انواع  توان یماز آن جا که اصل بر پایه عموم لفظ است و نه خصوص سبب   

علماي فقه هیچ اختالفی در زمینه . ، چرا که لفظ بیع براي این مفهوم وضع شده استکند یمگوناگون معامالت را صادر 

ج الجصاص، ) ندینما یمبسیاري از معامالت را منع  ها آنخاص بودن آیه مذکور با توجه به عام بودن لفظ آن ندارند زیرا 

1 :963). 

 :مسَل -۸-۸-۸

که در قرآن کریم به صورت مستقل به آن اشاره  باشد یمخود یكی از انواع معامالت ( پیش فروش کردن)بیع سلم 

 .(232: بقره)« فَاکْتُبُوهُ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلَى بِدَیْنٍ تَدَایَنتُم إِذَا»: شده است

که بیع سلم در قرآن کریم وارد شده است و در باره آن  دهم یمگواهی : از ابن عباس روایت است که گفت

 .(973: 2ج ، 1339القرطبی، )د آیه قرآن نازل شده است و سپس آیه دین را تالوت نمو نیتر یطوالن

و آن عبارت است از پیش فروش کردن کاال به این صورت که مبلغ کاال  روند یمسلم و سلف در یك معنا به کار 

 .(297: 1331الدمشقی، ) شود یمو در زمان فرا رسیدن محصول تحویل خریدار داده  شود یمپیش از تحویل آن دریافت 

 :نره -۸-۸-۹

مال به عنوان وثیقه در رهن در لغت به معناي ثبوت و دوام است و در اصطالح فقها عبارت است از قرار دادن 

رهن بدن (. 239: بقره)« مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ»: رسد یمرهن با این آیه به اثبات . (69: 21ج ، 1379السرخسی، )ن برابر دی

 .قبض درست نیست زیرا هدف از آن استیفاي حق در صورت عدم اداي دین با فروش عین رهن است

« مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ کَاتِباً تَجِدُواْ وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى کُنتُمْ وَإِن»: که شرط مسافرت در بحث رهن قید شده است طور همان

بنابراین رهن حكمی ثابت است که در حضر و سفر قابل استفاده . در بقیه موارد نیز این حكم قابل اجراست( 239: بقره)

 .(9۵7: 2ج ، 1339القرطبی، )ت اس

 :حصل -۸-۸-4
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صلح در لغت به معناي پایان دادن به درگیري است و در اصطالح قراردادي را گویند که منجر به اتمام درگیري 

 .(26۵: 1331الدمشقی، ) شود یممیان طرفین دعوا 

 فَالَ إِعْرَاضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلِهَا مِن خَافَتْ امْرَأَةٌ إِنِ وَ»: اصل این حكم در قرآن کریم به این صورت وارد شده است 

 .(123: نساء)« خَیْرٌ الصُّلْحُ وَ صُلْحاً بَیْنَهُمَا یُصْلِحَا أَن عَلَیْهِمَا جُنَاْحَ

؛ لذا این آیه به طور کلی اشاره به جواز صلح زوجین بر ترک مهریه و نفقه و هر چه که حق همسر هست را دارد

إبراء و معاوضه  ها آناز  یبرخدیگري دارد که  يها ناملفظ صلح مختص زوجین است و صلح بین غیر زوجین انواع و 

 .باشد یم

 :هاجار -۸-۸-5

اجاره در لغت به معناي فروش منفعت است و در اصطالح قراردادي را گویند که در قبال منفعت جایز و به  

 .(239: 1331الدمشقی، )د عوض معلومی بسته شو

در این نوع . (6: طالق)« أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ»: این نوع معامله در قرآن کریم این گونه وارد است

و اختالف نظري که هست در ( 139۵-1391: 9ج ابن العربی، )ت قرارداد نیز مانند انواع دیگر رضایت طرفین شرط اس

 (.969: 9ج الجصاص، )ر اجرت را در هنگام عقد قرارداد پرداخت نمود یا بعد از انجام کااین زمینه است که آیا باید 

 :عخُل -۸-۸-6

در اصطالح فقهی نیز به معناي جدایی شوهر . باشد یمو در لغت به معناي کندن و ازاله  باشد یمخُلع مشتق از خَلع 

: ۰ج ، 1339البهوتی، ) شود یمو از او جدا  دهد یمبه این صورت که همسر چیزي را به شوهرش  باشد یماز همسر 

212). 

« بِهِ افْتَدَتْ فِیمَا عَلَیْهِمَا جُنَاحَ فَالَ اللّهِ حُدُودَ یُقِیمَا أاَلَّ خِفْتُمْ فَإِنْ»: این مبحث در قرآن کریم به این صورت آمده است

ابن )ر در ازاي دریافت جزء یا کل مه تواند یمبنابراین اگر زنی از شوهرش طلب طالق کند، شوهرش . (223: بقره)

همسر در قبال اجراي طالق  تواند یمهمچنین . و یا در قبال دریافت مالی دیگر از او جدا شود( 13۰-136: 1ج العربی، 

 (.939: 1331: الدمشقی)د از جانب شوهر از بدهی و دینی که داشته در گذر

 :هجعال -۸-۸-7

این واژه مشتق . باشد یمجعاله در لغت به معناي التزام فرد به پرداخت مبلغ یا مال مشخصی در قبال کار مشخص 

در اصطالح به التزام عوض معلوم در برابر عمل معلوم . که به معناي اعطاء و تخصیص هست باشد یماز لفظ جُعل 

 .(923: 2ج الشربینی، ) شود یماطالق 
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 بِهِ أَنَاْ وَ بَعِیرٍ حِمْلُ بِهِ جَاء لِمَن وَ الْمَلِكِ صُوَاعَ نَفْقِدُ»: ابدی یمجعاله در قرآن کریم در داستان حضرت یوسف نمود 

این عهد در برابر بازگرداندن پیمانه شاه بسته شده ؛ و التزام به پرداخت بار شتر را جعاله گویند. (72: یوسف)« زَعِیمٌ

معلوم  تواند یمکما این که ( 292: ۰ج ، 1339القرطبی، )د صحیح است که طرف دوم معامله مجهول باشدر جعاله . است

هر کس گم شده مرا یافت به او پاداش خوبی : اگر فردي بگوید. باشد اما باید اصل جعاله مشخص و محدد باشد

 .، در صورت تحقق امر باید طبق عرف عمل نمایددهم یم

در جعاله بر خالف اجاره جایز . با اصل اجاره دارد ییها تفاوتاما  دیآ یمجاره به شمار جعاله یكی از اشكال ا

. در جعاله التزام از یك طرف معامله است اما اجاره قراردادي است بین طرفین. نیست که اجرت در ابتدا پرداخت شود

 .(1۵36: 9ج ابن العربی، )ت مقدار کار در جعاله نامشخص بوده اما در اجاره مشخص و محدد اس

 :نضما -۸-۸-۲

و در اصطالح به تعهد  باشد یمو در لغت به معناي کفالت و در لغت ضمانت  باشد یماین واژه مشتق از ضمن 

 .شود یمدیگري است اطالق  ي ذمهشخص بريء الذمه نسبت به تقبل مالی که بر 

این آیه ( 72: یوسف)« زَعِیمٌ بِهِ وَأَنَاْ بَعِیرٍ حِمْلُ بِهِ جَاء وَلِمَن»: بحث ضمان در قرآن به این صورت مطرح شده است

که البته برخی با استفاده از اصطالح قرآنی آن را زعامه نیز ( 1۵3۰: 9ج ابن العربی، )د اشاره واضحی به بحث ضمان دار

 .اند دهینام

هر حقی که شخصی نتواند در آن ذا ؛ لضمان فقط در مواردي قابل اجراست که در آن نیابت از دیگري جایز باشد

: ۰ج ، 1339القرطبی، )ت به نیابت از دیگري عمل کند از حیطه ضمان خارج است مانند انواع حد که نیابت پذیر نیس

299). 

 :تشرک -۸-۸-۳

شرکت در لغت به معناي اختالط و امتزاج است و در اصطالح به ثبوت حق دو یا چند نفر در یك شیء اطالق 

 .(273: 9ج علیش، ) شود یم

: ص)« بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ لَیَبْغِی الْخُلَطَاء مِّنْ کَثِیراً وَإِنَّ»: اشاره شده است گونه نیادر قرآن کریم نیز به این موضوع 

 .(173-173: 3ج ، 1339القرطبی، )د باش یمدر این آیه خلطاء به معناي شرکا ( 29

شرکت ابدان، مضاربه، عنان، وجوه و مفاوضه که تفصیل هر یك از این وارد در : شرکت انواع گوناگونی دارد مانند

 .کتب مختلف فقهی وارد است

 :هودیع -۸-۸-۰۱
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و در اصطالح عبارت از مالی است که صاحب یا نائب او نزد  باشد یمودیعه در لغت به معناي امانت و حفظ 

 .(921: 1331الدمشقی، )د تا از آن مراقبت نمای گذارد یمدیگري به امانت 

 .(۰3: نساء)« أَهْلِهَا إِلَى األَمَانَاتِ تُؤدُّواْ أَن یَأْمُرُکُمْ اللّهَ إِنَّ»: که قرآن کریم به ودیع دارد از این قرار است يا اشاره

این آیه را کلید کعبه را از او گرفت لذا خداوند ( ص)م که پیامبر اکر آنگاهاین آیه درباره عثمان بن طلحه نازل شد 

 .(993-9۰۵: 1ج ابن العربی، )د نازل نمود و پیامبر اکرم عثمان بن طلحه را فرا خواند و کلید را به وي باز گردان

همچنین . دینما یمملزم به انجام تعهداتشان  ها آنو  ردیگ یممصداق این آیه عام است و همه افراد را در بر 

 .(2۰6-2۰7: ۰ج ، 1339القرطبی، )د کن یممحافظت و بازگرداندن ودیعه، لقطه، رهن و عاریه به صاحبش را نیز اقتضا 

همچنین اگر کسی توانایی . (2۵7: 2ج الجصاص، )ت مؤتمن فقط در صورت قصور در حفظ مال ضامن اس

کند چون این مورد از باب تعاون و همكاري در  نگهداري از مالی را دارد مستحب است درخواست افراد را اجابت

 .کارهاي نیك است

 :توکال -۸-۸-۰۰

در اصطالح به تفویض عمل به دیگري که به نیابت او به آن . باشد یموکالت در لغت به معناي تفویض و حفظ 

 .(271: 1331الدمشقی، )د دست یاز

 طَعَاماً أَزْکَى أَیُّهَا فَلْیَنظُرْ الْمَدِینَةِ إِلَى هَذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَکُم فَابْعَثُوا»: مبحث وکالت در قرآن این گونه آمده است

 .این آیه دلیلی است بر مشروعیت و جواز وکالت. (13: کهف)« مِّنْهُ بِرِزْقٍ فَلْیَأْتِكُم

چرا . و مصلحت افراد در آن است طلبد یمحكمت مشروعیت وکالت در این است که نیاز اشخاص اقدام به آن را 

بنابراین راه حل مناسب آن دادن وکالت به ( 1223: 9ج ابن العربی، )د که همه افراد قادر به انجام همه کارهایشان نیستن

 .دیگرانی است که فرصت و توانایی انجام آن را دارند

 :تعاری -۸-۸-۰۸

شی ء مشخصی است که براي کاربري قرار داده شده به عبارت دیگر . عاریت در واقع بخشیدن منفعت چیزي است

 .(99۵: 1ج ، 1339الشیبانی، )د باش یماست و استفاده از منفعت آن بال عوض 

: دیگو یمابن عباس . (7: ماعون)« الْمَاعُونَ یَمْنَعُونَ وَ»: باشد یمکه به بحث عاریت اشاره دارد این آیه مبارکه  يا هیآ

 .و آن عاریت است( 912: 1۵ج ، 1339القرطبی، ) کنند یمبین یكدیگر رد و بدل ر دمراد آن چیزي است که مردم 
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. از شرایط عاریه این است که اصل شیء باقی بماند و در عین حال مشروعیت الزم براي استفاده را داشته باشد

مبحث عاریه از جمله مباحثی است . همچنین باید عاریه دهنده و عاریه گیرنده شرایط الزم براي این کار را داشته باشند

 .شوند یمیاري و همكاري در کار خیر محسوب  عنوان لیدر ذکه 

 :تتشویق به کار و ارائه خدما -۸-۹

استفاده  ها آنمتعددي براي تحریك همت افراد و به کار گرفتن انرژي و توان و فكر  يها اسلوبقرآن کریم از 

 .کند یم

که قرآن کریم میان کار نیك و پاداش و ورود به  شود یممشاهده ( 939-933: عبدالباقی)د در بیش از هشتاد مور

 .بهشت ارتباط قائل است

 يا گونهبلكه هر عملی که به  باشد ینمالزم به ذکر است که کار نیك در فرهنگ قرآنی منحصر در اعمال تعبدي 

نیك محسوب  براي جامعه و فرد مفید واقع شود و آثار آن از قبیل عمران و آبادي در جامعه مشهود باشد نیز کار

نیز به بهترین شكل متجلی شده است که کار در ذیل مفهوم کلی عبادت ( ص)ر این واقعیت در فرمایشات پیامب. شود یم

ما من مسلم یغرس غرسا أو یزرع زرعاً فیأکل منه طیر أو إنسان أو »: دیفرما یم( ص)م به عنوان مثال پیامبر اکر. گنجد یم

 .(12حدیث : ، کتاب المساقات9ج مسلم، )« بهیمة إال کان له به صدقة

 وَ آمَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ»: باشد یماز آیاتی که عبادت محض را جزئی از اعمال صالح به شمار آورده است این آیه شریفه 

 .(277: بقره)« یَحْزَنُونَ هُمْ الَ وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ الَ وَ رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ الزَّکَاةَ آتَوُاْ وَ الصَّالَةَ أَقَامُواْ وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ

در این آیه شریفه قاعده عموم و خصوص به وضوح مشخص است به این صورت که هر نماز و زکاتی به شرط 

 .و روزه نیست صرفاً نمازاما هر عمل صالحی  دیآ یموجود اخالص و هماهنگی با شریعت الهی عمل صالح به شمار 

نیز کار ( 1۵1: 9ج رضا، )ن بنابراین همدردي با بینوایان و نیازمندان و شفقت با محرومان و گذشت از تنگدستا

کسب علوم . شود یمکه پرداختن به کشاورزي، صنعت و تجارت کار نیك محسوب  گونه همان ندیآ یمنیك به شمار 

نیاز مبرم دارد  ها آنبراي ساختن تمدن به  يا جامعهبی نیاز نیست و هر  ها آنانسانی، تجربی و ریاضی که هیچ ملتی از 

 .باشند یماعمال صالح  ي زمرهنیز از 

 که شود یماین معنا در ذهن تداعی  کند یمدر آیه مورد بحث افاده مغایرت « واو»به طور کلی از این حیث که 

عمل نیك به شمار  کند یمعملی غیر از نماز و روزه که مخالف با نص نیست و مصلحتی شرعی یا مرسله آن را اقتضا 

 .دیآ یم

از انبیاء الهی بیان  ییها داستانو  دهد یماجتماعی و دینی ارائه  يها اسوهاز  ییها نمونهگاهی قرآن کریم با ارائه 

 .اند بردهکه براي کسب روزي دست به کار  دینما یم
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 وَ»: دیفرما یمصریح دارد و  يا اشارهخداوند متعال به این موضوع . ساخت یماسلحه و زره ( ع) داوودحضرت 

 .(3۵: انبیاء)« بَأْسِكُمْ مِّن لِتُحْصِنَكُم لَّكُمْ لَبُوسٍ صَنْعَةَ عَلَّمْنَاهُ

این . را که خداوند دستور به ساختش را داده بود تهیه نمود نجار بود و خودش کشتی اي( ع)ح حضرت نو

 .(93: هود)« مِنْهُ سَخِرُواْ قَوْمِهِ مِّن مَألٌ عَلَیْهِ مَرَّ کُلَّمَا وَ الْفُلْكَ یَصْنَعُ وَ»: موضوع نیز در قرآن وارد است

 یَرْفَعُ إِذْ وَ»: دیفرما یمشان خداوند در وصف کار. با کمك فرزندش اقدام به بناي کعبه نمود( ع)م حضرت ابراهی

 .(127: بقره)« إِسْمَاعِیلُ وَ الْبَیْتِ مِنَ الْقَوَاعِدَ إِبْرَاهِیمُ

اقتصادي آنان را  ي هیبنو توان و  کند یمو گاهی قرآن با اسلوبی غیر مستقیم مخاطبان خود را به کار تشویق 

که خداوند براي خلق خود ارزانی داشته را بر می شمارد و  ییها نعمتدر این نوع اسلوب قرآن کریم . کند یمتحریك 

که  شود یمساخته است اما به این نكته نیز یاد آور  مند بهرهبی شمار  يها نعمترا از این  ها آنکه  نهد یمبر مؤمنان منت 

 .مستلزم کار و تالش است ها نعمتاستفاده از 

این پیام الهی از . (2۰: حدید)« لِلنَّاسِ مَنَافِعُ وَ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِیدَ أَنزَلْنَا وَ»: دیفرما یم يا هیآخداوند متعال در 

به صراحت اعالم کرد  توان یمهم اکنون نیز . که آهن را استخراج کنند و در صنایع مورد نیاز به کار برند طلبد یممردم 

 (.793: 7ج ، 1371قطب، )ت که تمدن نوین بشري بر پایه آهن بنا نهاده شده اس

 لَّكُمْ أَبّاً مَّتَاعاً وَ فَاکِهَةً غُلْباً وَ حَدَائِقَ نَخْالً وَ وَ زَیْتُوناً قَضْباً وَ وَ عِنَباً حَبّاً وَ فِیهَا فَأَنبَتْنَا»پیام خداوند متعال درباره زمین 

، انگور، سبزیجات و استفاده ها دانهبه این نكته ارزشمند اشاره دارد که سود جستن از نعمت ( 27-92: عبس)« لِأَنْعَامِكُمْ وَ

در راستاي صنعت چوب و فراهم کردن چراگاه براي  ها جنگلو  ها باغشدن از  مند بهره، روغن زیتون و نخل و ها وهیماز 

استفاده نمود  ها لیپتانساز این  توان یمزمانی  نیبنابرا. استه آنحیوانات مستلزم کشت و کار و مراقبت و رسیدگی به 

 .تالش نمود ها آنکه در راستاي بدست آوردن و حفظ 

از  يمند بهرهاز اهمیت کار در جهت  صراحتاًکه قرآن کریم  شود یمدر یكی از آیات کالم اهلل مجید مشاهده 

 فَمِنْهُ حَبّاً مِنْهَا أَخْرَجْنَا وَ أَحْیَیْنَاهَا الْمَیْتَةُ الْأَرْضُ لَّهُمُ آیَةٌ وَ»: دیفرما یمو  آورد یمو ذخایر زمینی سخن به میان  ها ثروت

قرآن کریم پس از این آیات . (99-99: یس)« الْعُیُونِ مِنْ فِیهَا فَجَّرْنَا وَ أَعْنَابٍ وَ نَّخِیلٍ مِن جَنَّاتٍ فِیهَا جَعَلْنَا وَ یَأْکُلُونَ

 (.9۰: یس)« أَیْدِیهِمْ عَمِلَتْهُ مَا وَ ثَمَرِهِ مِن لِیَأْکُلُوا»: دیفرما یم

 :هنتیج-۹

با بررسی منابع اقتصاد اسالمی در قرآن کریم مشخص شد که هدایت و برنامه اقتصادي قرآن به صورت افقی 

فكري و عملی  يها يانرژو  روهاینترسیم شده و توسعه یافته است تا رشد اقتصادي و حرکت تعامل تجاري و کاربرد 

 .را در بر گیرد
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همچنین این حرکت در حالت عمودي نیز قابل ترسیم است که در واقع رشد اقتصادي در مفهوم گسترده آن از 

طبیعی را، چه زراعی باشد و یا معدنی مورد  يها داشتهدیدگاه علم اقتصاد نوین را در نظر دارد از این جهت که از 

سود برد و  ها آنزمانی که بتوان از  نیتر یطوالنخود براي  يها داشتهبا برنامه و حكمت از استفاده قرار دهد و همچنین 

بخش آن در واقع چیزي است که هیچ ایدئولوژي و برنامه بشري  نیتر مهماما . را بر طرف نمود مراقبت نماید ازهاین

 .نتوانسته آن را محقق سازد و آن مقدم دانستن مصلحت عامه بر مصالح شخصی است

 باشند یمکه قرآن حدود نیمی از معامالت تجاري متداول که داراي اصالت  شود یمدر معامالت تجاري نیز مشاهده 

 ها آنبیع و سلم، گاهی اجتماعی است و بحث مالی در : تجاري است مانند صرفاًد گاه این موار. را بیان نموده است

و یا ... ضروري است براي پایان دادن کار تجاري مانند کفالت و يا لهیوسخلع و صلح، گاهی : داخل شده است مانند

 .شرکت: کارهاست که منفعت جمعی را در پی دارد مانند يا گونه

دیگر توجه قرآن  ي جنبهتحریك همت و اراده مخاطبان نسبت به کار و ارائه خدمات نیز  يها اسلوبراهكارها و 

 .اند افتهیگوناگون در این کتاب هدایت بخش تجلی  يها وهیشکه در واقع به صورت خاص و  باشد یمبه منابع اقتصادي 

 

 :عمناب

 .مقرآن کری -1

 .قاهرة، دار الكتب الحدیثة ،(ع) فیوس ي سورهباجوده، حسن محمد، الوحدة الموضوعیة فی  -2

 .م 1339البهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن اإلقناع، عالم الكتب،  -9
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 .م 1339األولی، 

 .مناهل القرآن ي مؤسسهعبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن، بیروت،   -11
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 نکار و تالش در منظر قرآ

 2 یسمیه شعبانو   1 يرضا تاج آ باد

 9ر علی رنجبو    9 يباد آ محسن یغالمعلو 

     :چكیده

 براي است، کرده تعیین مشی خط عبادي و اجتماعی رفتارهاي تمام براي دینی يها ارزش و اخالق که گونه همان

 و کار انسان، براي پروردگار، قرآنی يها آموزه در. دارد مضاعفی تاکید نیز انسانی جامعه در یافتگی توسعه و تالش و کار

 جا آن زا .است دهیآفر شیخو قرب مقام یعنی کمال، به دنیرس يبرا را انسان ،یمتعال يخدا .است داشته مقرر را تالش

 يها يازمندین تالش، و کار با که کند یم اقتضا او يمادّ بُعد است، يمعنو و يمادّ بعد دو از مرکّب يموجود انسان که

 کرده خطاب او به بلكه داده، قرار انسان اریاخت در را الزم امكانات تنها نه عالم پروردگار رو، نیا از د؛کن نیتأم را خود

 به ای غافل، انسان امّا م؛دیآفر خود عبادت يبرا را تو و تو، يبرا دارد، قرار نیزم و آسمان در را چه آن هر که است

 را کار و بازمانده است او دگاریآفر تیرضا مورد که ییواال اهداف از و کرده خوش دل ییایدن یزندگ و يمادّ يها نعمت

 آن بر سبب، نیبد ت؛اس انگاشته دیزا يامر را کار و مودهیپ طیتفر راه ای پنداشته هدف است، هدف به دنیرس لهیوس که

 و یازدگیدن از ییرها يبرا ییها حل راه به تا میکن یبررس قرآن دگاهید از را یاجتماع و يفرد یزندگ در کار که میشد

 به را انسان یطرف از م،یکر قرآن که میدیرس جهینت نیا به مقاله نیا در. میابی دست دو، هر طیتفر و افراط یعنی ا،یدن ترک

 قرار را ییها تیمحدود انسان، انیطغ از يریجلوگ يبرا گر،ید طرف از و ،کند یم قیتشو یاله يها نعمت از يبرخوردار

 توسعه اساس، نیا بر و گردد یم بر عالم پروردگار تیرزّاق و تیربوب به که است ینیتكو یاله حدود از یبرخ. است داده

 که جا آن زا .است شده انیب حرام و حالل قالب در که است یعیتشر یبعض و ،دیآ یم دیپد یزندگ در ییتنگناها و

 انسان قرآن سبب، نیبد ت؛اس او یزندگ ریمس کننده نییتع یزندگ و کار در او يها زهیانگ است، مختار يموجود انسان

 از يا مجموعه به باره، نیا در. دیمایبپ را یزندگ راه اساس، نیا بر و آورد يرو یمتعال يها زهیانگ به تا کند یم قیتشو را

 آثار به کار آثار نه ،یقرآن دگاهید زا .دارد یاساس نقش ،يکارر یغ و يکار یزندگ یده شكل در که میخور یم بر آداب

 گذران يبرا انسان ،یطرف از بلكه د؛کر برطرف را يمادّ مشكالت توان یم کار قیطر از صرفاً نه و است منحصر يمادّ

 انسان يمعنو و يمادّ یزندگ بر ،يکارر یغ عوامل گر،ید طرف از و دارد، ازین تالش و کار به جامعه و خود یزندگ

 یزندگ است، مطلوب یقرآن دگاهید از چه نآ .هستند عوامل نیا جمله از زین ها انسان ستیناشا و ستهیشا اعمال. مؤثّرند

 در دو هر ،يمادّ نعمت یفزون و یکاست شرّ از انسان تا شود یم سبب آن، از يبرخوردار که است کفاف و عفاف حدّ در

 .باشد امان
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 .اقتصاد ،قرآن تالش، و کار :ها دواژهیکل

 .ياستان مرکز يکاربردارشد کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه جامع علمی س پژوهشگر و کارشنا .1

 .ککارشناس حسابداري اداره دادگستري شهرستان ارا .2

 .کارا قائم هنرستان ریدب و اراک یاسالم آزاد دانشگاه ثیحد ون قرآ علوم ارشد یکارشناس يدانشجو .9

 .کآموزش عالی شهید ابایی اراز کارشناس ارشد امور فرهنگی مرک .9

 

 :همقدم

 يموجود انسان که جا آن زا .است دهیآفر شیخو قرب مقام یعنی کمال، به دنیرس يبرا را انسان ،یمتعال يخدا

 از د؛کن نیتأم را خود يها يازمندین تالش، و کار با که کند یم اقتضا او يمادّ بُعد است، يمعنو و يمادّ بعد دو از مرکّب

 را چه آن هر که است کرده خطاب او به بلكه داده، قرار انسان اریاخت در را الزم امكانات تنها نه عالم پروردگار رو، نیا

 یزندگ و يمادّ يها نعمت به ای غافل، انسان امّا م؛دیآفر خود عبادت يبرا را تو و تو، يبرا دارد، قرار نیزم و آسمان در

 هدف به دنیرس لهیوس که را کار و بازمانده است او دگاریآفر تیرضا مورد که ییواال اهداف از و کرده خوش دل ییایدن

 یزندگ در کار که میشد آن بر سبب، نیبد ت؛اس انگاشته دیزا يامر را کار و مودهیپ طیتفر راه ای پنداشته هدف است،

 و افراط یعنی ا،یدن ترک و یازدگیدن از ییرها يبرا ییها حل راه به تا میکن یبررس قرآن دگاهید از را یاجتماع و يفرد

 طرف از و ،کند یم قیتشو یاله يها نعمت از يبرخوردار به را انسان یطرف از م،یکر قرآن. میابی دست دو، هر طیتفر

 به که است ینیتكو یاله حدود از یبرخ. است داده قرار را ییها تیمحدود انسان، انیطغ از يریجلوگ يبرا گر،ید

 یبعض و ،دیآ یم دیپد یزندگ در ییتنگناها و توسعه اساس، نیا بر و گردد یم بر عالم پروردگار تیرزّاق و تیربوب

 کار در او يها زهیانگ است، مختار يموجود انسان که جا آن زا .است شده انیب حرام و حالل قالب در که است یعیتشر

 آورد يرو یمتعال يها زهیانگ به تا کند یم قیتشو را انسان قرآن سبب، نیبد ت؛اس او یزندگ ریمس کننده نییتع یزندگ و

 يکار یزندگ یده شكل در که میخور یم بر آداب از يا مجموعه به باره، نیا در. دیمایبپ را یزندگ راه اساس، نیا بر و

 توان یم کار قیطر از صرفاً نه و است منحصر يمادّ آثار به کار آثار نه ،یقرآن دگاهید زا .دارد یاساس نقش ،يرکاریغ و

 از و دارد، ازین تالش و کار به جامعه و خود یزندگ گذران يبرا انسان ،یطرف از بلكه د؛کر برطرف را يمادّ مشكالت

 جمله از زین ها انسان ستیناشا و ستهیشا اعمال. مؤثّرند انسان يمعنو و يمادّ یزندگ بر ،يرکاریغ عوامل گر،ید طرف

 آن، از يبرخوردار که است کفاف و عفاف حدّ در یزندگ است، مطلوب یقرآن دگاهید از چه نآ .هستند عوامل نیا

 منحصر خصوصیات( 1973، فرنیك ). باشد امان در دو هر ،يمادّ نعمت یفزون و یکاست شرّ از انسان تا شود یم سبب

 مكاتب دیدگاه. است داده آن به خاصّى اهمیّت جامعه اقتصادل ک بر و بازارها دیگر بر آن اثر و کار نیروى فرد به
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 براى اصیلى فرهنگى زمینه جامعه، هر در کار ارزشى جایگاه. است متفاوت کار نیروى و کار پدیده به بشرى گوناگون

 جامعه رشد باعث جدید، دوران تا وسطا قرون دوران در اقتصادى کار به دیدگاه تغییر. است اقتصادى هاى پدیده بر تأثیر

 و اقتصادى کار به جامعه بنیادین نگاه تغییر مرهون را جدید قرون اقتصادى  توسعه برخى،. شد اقتصادى بُعد در غربى

 به سنتّى هاى نگرش و دینى عقاید دانسته، فرهنگى بنیادهاى کمبود از ناشى را جوامع دیگر ماندگى عقب و ثروت، کسب

 درباره نادرست داورى. شمارند یم اقتصادى افتادگى عقب مهمّ عوامل از را  آن مانند و قدر، و قضا روزى، کسب کار،

 با است درصدد حاضر نوشته. است امور این در دینى مبانى از اطّالع عدم از  ناشى عمده طور به اسالم اقتصادى مكتب

 به مربوط مطالب حجم. دهد نشان اقتصادى کار به را مبین دین کلّى دیدگاه ،(و سنت قرآن) اصیل دینى متون به مراجعه

 جوامع گوناگون ابواب. است دشوارى امر مقاله یك در آن گرفتن قرار و بوده و متنوع گسترده بسیار اسالم، در کار

  . است داده  جاي خود در را مباحث این روایى،

 :رکا تعریف

 به که دائمى نسبتاً است فعالیتى کار اصطالح، در و است انسان کردار و عمل و فعل معناى به کار لغوى نظر از

 به کار تعریف در نظران صاحب از بعضى ى عقیده به .دگیر مى تعلق دستمزدى آن به و انجامد مى خدمات یا کاال تولید

 و رشد تاًینها و سرمایه و ثروت انباشت ى سرچشمه عام مفهوم در را کار بلكه ت؛اس نشده توجه کار از خاصى نوع

 و کار از ثروت افزایش و بوده منقول هاى ثروت سرچشمه مردم: گوید مىن ف پولكس .دان کرده تلقى جوامع شكوفایى

 است عبارت کار کلسن جمله از لیبرال اقتصاددانان از برخى نظر از( 22 ص ،19۰3، میك) .دشو مى ناشى ها آن زحمت

 : از

: 197۰، توسلى). دکن مى خدمات ایجاد یا ثروت تولید راه در خود معنوى و مادى نیروهاى از انسان که اى استفاده

  .(3 ص

 د؛گرد مى معین شده تولید که محصولى ارزش و ها هدف طریق از عمده طور به کار و فعالیت تعریف این اساس بر

  .دکن مى ایجاد خدمات افزایش و تولید براى را زمینه کار دیگر عبارت به

 براى ها ماشین و ابزار ها، دست مغز، از استفاده با انسان که عملیاتى مجموعه: از است عبارت کار کلى طور به

 .دده مى تغییر را او و گذارد مى اثر انسان متقابالً بر نیز اعمال این و دهد مى انجام آن روى ماده از عملى ى استفاده

  .(1۵ ص: 197۰، توسلى)

 : است خصوصیت سه داراى کار مذکور تعریف اساس بر

  .تاس بدنى و فكرى فعالیت بر مبتنى کار نخست،

  .دگرد مى عرضه خدمتى یا شود مى تولید کاالیى کار، طریق از دوم،
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  .دگرد مى پرداخت دستمزدى کار، انجام قبال در سوم،

 :ىهست گستره در کار

 در را نیو زم ها آسمان. 99( ندخا) زد رقم حق به را عالم آنگاه آفرید؛ را کار. است خدا کار جلوه هستى جهان

 و قدرت و توان با و ،19( درع)د بخشی رفعت را نیلگون سپهر ظاهرى گاه تكیه بدون و ،7( فاعرا) آورد پدید روز شش

 سفره پهنه در تا 2۵( هط) داد قرار انسان اختیار در گاهواره همچون را نیزم. 9۰( رفاط) کرد محافظت آن از سستى بدون

 زینت و زیور را تارگانس. 77( تمرسال) آرد چنگ به را خود عزّت و طعام و ،(9۵) غافر ؛71(  نوح) گیرد قرار آن

 ؛91( تفصل) ساخت نمایان زمین ییروشنا يبرا را افروز جهان خورشید و تابان ماه و ،97( تصافا) داد قرار آسمان

 2۰( نفرقا) برآورد دیگر دل از را یك هر و هم پى در را روز و شب تا 96(  یس) داد حرکت خود مدار در را همه آنگاه

 حجر ؛7( فاعرا) فرستاد را باد و ،21( ءانبیا) داشت باز لرزه و هیجان از استوارش هاى کوه با را زمین. (9) عمران آل و

 بریزد تشنه زمین بر را حیات قطرات آسمانى مهیب و تندر با همراه آن، دل از و بكوبد هم بر را رحمت ابرهاى تا (1۰)

 دیآ دیپد دریاها و 96( سی) شود سرازیر آن از ها چشمه و( 93) زمر ؛29(  مؤمنون) رود فرود آن مجارى در تا 29( رنو)

 آن گستره بر و سازند روان بر آن ها کشتی. (۰۰) رحمن ؛16( لنح) آورند چنگ به زینت و رندیبر گ ها تازه آن دل از تا

 خود، رحمت آب با. ۰۰( نرحم) شوند یكى  آنكه بدون آمیخت در هم با را گوناگون هاى آب. 9۰( هجاثی) شوند غالب

 نمایان را خرما و گندم هاى خوشه و داد ثمر را ها باغ. رویانید آن بر را گیاه هاى جوانه و بخشید طراوت را تفتیده زمین

 و شد حافظ آبى فضاى در را پرندگان و داد درختان و ها کوه در سازى النه فرمان را زنبوران. 6)  انعام ؛۰۵( ق) ساخت

 او و گرفت، قرار احسن خلقت بر او اراده که  آنگاه ا. 16( لنح) آفرید زیبایى و یارى و پوشاک و غذا براى را چارپایان

 بقره ؛(9۵) روم ؛1۰( رحج) ساخت خود  خلیفه عالمیان، بر و داد، صورت زمین در خود فطرت بر خاک و آب از را

 ؛91( نلقما) شود زمین وارث و بپیماید را خدا راه صالح، عمل با و خود تالش و کار با تا کرد انسان مسخّر را الم. (2)

 بهره آن از و بیابد را آن هاى اه. (67) ملك ؛11( دهو. )کند رام را آن و سوار آن دوش بر و سازد آباد را زمین ؛(93) زمر

 خود یاله فطرت و شاکله مثل بر هم آدمى ،17( اسراء) است او ذات شاکله بر که خدا کار مچون. 99( فزحر) گیرد

 تمام. باشد تعالى بارى نعمت همه این شكرگزار و بخشیده، حیات  را مرده زمین گردد، می بر خاک به که آنگاه تا کند کار

 مزرعه این ساختن آباد براى را انسان و زد رقم را بدیع عالم اى، اشاره به که است عزیز قادر خداى آنِ از قدرت و عزّت

به  را آن هدایت، که زد رقم را خلقتى تمام، صنعتگرى با خداوند( 2) بقره ؛1۵( سیون) ساخت خود جانشین زندگى،

 حرکت عالم، وجود سراسر ر. 16( لنح) اویند اشاره مطیع و مأمور مالئكه، و او امر مقهور مه. 2۵( هط) دارد دنبال

 خود هدف پى در و برد می به سر وتاب تب در عالم جوهره. تابد نمی بر سكون مادّى عالم در یاله فعل و دارد سریان

 در او سوى به او از و روان، حق ریمس در همه. ندارد راه عالمیان از اى ذرّه هیچ در هدفى بی و يکار یب. است روان

 شود نمی گم وجود صفحه در ها انسان نیك و کار است، ها انسان نیك کار آفرینش، هدف 39( قانشقا) تالشند و حرکت

  (.13)  کهف ؛2: 67( كمل) کند می مشاهده سرا دو در را آن آثار و
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 جلوه کارگران،. است مؤثّر اشیا تمام وجود در کارگر و کار. دارد دخالت عالم شئون تمام در وجود، همچون کار

  تازه و نو دم هر او کار. 172 ،7 ج: 1973 ،هر( ىخمین  امام) است فعّال و است کارگرى مبدأ تعالى، حق. اند یاله کار

 از و ارسال را وحى و کند می القا حكمت میراند؛ می و کند می زنده او. ۰۰( نرحم) ندارد راه او کار در تكرار و است

 .9۰( رفاط) بخشد می ارتقا را او پاک اندیشه انسان، صالحِ عمل که دهد می مژده همه به پیامبرانش زبان

 الحبّ فالق. کرد ذکر را برخى توان می که است شده داده نسبت احادیث و قرآن در خداوند به بسیارى افعال

 فاطر ،(نیرومند)  شدیدالمحال رزّاق، االرض، و السموات بدیع ،(آورنده پدید) بارئ ،(هسته و دانه شكافنده)  والنوي

 و اسم ها ده و المعطى، الضّار، الباعث، المعید، المبدئ، الباسط، الصانع، ،(ده صورت) مصوّر ،(پا دارنده به) قیّوم ،(خالق)

 افعال بنابراین ؛(62 ـ 9۰: 1917 باطبائى،ط) کند می فعّالیت آن تغییر و عالم آفرینش در خداوند دارد داللت که صفت

 انجام را او اوامر و هستند مطیع یاله امر به هم مالئكه دیگر، طرف از .گیرد می قرار کار کلّى تعریف در هم یاله

 و 9( نعمرا آل) رسانند می مؤمنان به را یاله امداد گاه. 96( سی) دارند عهده به را تبلیغ  وظیفه ها آن. 16( لنح) دهند می

 عامل و آشنا خود فیبه وظا و آفرینش نظام کارگزاران ها آن. 1۰( رحج) آورند می فرود ناسپاسان بر را عذاب گاه

 .هستند

( رغاف) است آن عین و مثل كیهر  جزاى و زشت، عمل گاه و صالح عمل گاه دین، ارزشى نظام در ها انسان عمل

( لنح) گردد می باز آن عامل به آن خیر و دارد پى در را بهیط اتیح صالح، عمل. (93) زمر ،(96) یس ؛(13) کهف ؛9۵

 عمل و کار. دهد می انجام را آن که است انسانى آن، متضرّر اوّل که است بد عمل زیان  آن مقابل در و ،(91) فصلت ؛16

 عملى هر. دهد قرار آفرینش نظام با متناسب و حق مسیر در را کارها باید عمل اصالح يبرا و است دین مطلوب صالح

 اعمال صالح عمل بارز هاى نمونه گرچه .است صالح عمل شود، قلمداد ایمان نشانه و بگیرد سرچشمه او ایمان از که

 گاه کشاورزى کار پس آن؛ نوع به نه دارد، بستگى آن یده به جهت عمل صالحیت ،...(و جهاد حج، نماز،) است عبادى

 که شود می آشكار گذشت، چه آن اساس بر .نیست  صالح عمل  گاه است، عبادت ظاهر به که عملى و است، صالح عمل

 هدف نه؛ یا شود انجام آن مالى ازاى به ما دریافت قصد به چه شود می فعّالیت نوع هر شامل کلّى، تعریف یك در کار

 باشد تولیدى و صنعتى کار فكري؛ کار یا باشد يدی کار مجرّد؛ یا باشد مادّى موجود عملِ دنیایی؛ یا باشد داشته آخرتى

 .اقتصادى عمل یا باشد عبادى عمل خدماتى؛ کار یا

 :ىاله رزاقیّت و کار

 یَشَاءُ لِمَن الرِّزْقَ یَبْسطُ اللَّهُ. کند می محدود یا سازد می گسترده خواهد می که کس هر براى را روزى و رزق خداوند

 فِى دَابَّه  مِن مَا وَ. است خدا عهده بر او روزى و رزق آنكه جز نیست زمین در يا جنبنده هیچ و 19( درع) یَقْدِرُ وَ

 بِغَیْرِ یَشَاءُ مَن یَرْزُقُ  اللَّهُ وَ. دهد می روزى حساب بدون بخواهد، را که هر خداوند و 11( دهو) رِزْقُهَا اللَّهِ عَلَى إاِلَ الْأَرْضِ

 آمده اى عدیده احادیث در یاز طرف. خورد می چشم به مضامین این خدا کتاب از متعدّدى آیات در. 2( هبقر) حِسَابٍ
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 دو رزق». (137 ،77 ج: 1979 مجلسى) «شود مضمون رزق مانع تواند نمی کسى و است مضمون انسان رزق» که است

 رضى،) «یابد می در را او نرسد، آن به اگر و طلبد می را انسان که رزقى و است آن دنبال  به انسان که رزقى: است نوع

 طبرسى،) «است او عهده بر رزقش يا جنبنده هر فرموده خداوند  که مباش فردا رزق پى در»(. 973 حكمت: 193۰

 براى خداوند که یقیناً بدانید: فرمود می بسیار السالم علیه نیرالمؤمنیام : فرموده  السالم علیه صادق  امام(. 9۰6 ،2 ج ،1932

 ج: 1979 مجلسى،) کند اندیشى چاره و بكوشد چند هر دهد؛ نمی قرار ،نظر گرفته در او براى چه آن از بیش اش بنده

 کند توهّم کسى است ممكن مطلب این از(. 297 حكمت: 193۰ رضى، ؛2۵7: 19۵9 مفید، ؛63 ،77  ج و 9۰ و 99، 1۵9

او  به صورت هر در کس هر سهم و است، روزى ضامن خدا اگر. ندارد او روزى و رزق در اثرى هیچ او کوشش  که

 در متون اگر همچنین و شود مشخّص باید الهى رزاقیّت معناى جا این در چرا؟ روزى کسب در تالش رسید، خواهد

 ها آن  کلّى معناى تا گیرد قرار هم کنار باید کند، تفسیر و توضیح را پیشین احادیث و آیات که شود یافت مواردى دینى

 شده  رفع حدّى تا اشكال انسان، عملكرد و اختیار با آن ارتباط و یاله قدر و قضا معناى يفكر روشن با البّته شود؛ روشن

 غذا خود تكفّل تحت افراد و فرزند براى که نیست یكسان انسانى تعهّد با رساندن روزى در الهى ضمانت و تعهّد .است

 هدایت را او که است مجهّز امورى به موجودى هر. است تكوین عالم نظام جهت در خدا رزّاقیت. سازد می فراهم را

 يقوا و غرایز و میل که است صورت این به افراد به رساندن روزى در یاله کفایت. کند حفظ را خود تا کند می ویارى

 شده و باعث هستند یاله رزّاقیت مظهر ها این. است مایل خود جان حفظ به و دارد را... و لذّت و هضم و دفع و جذب

 راه ،ابتكار خود و عقل از گیرى بهره با یا کند پر آن از را خود سفره تا برود گیاه دنبال به طبیعى طور به آدمى که است

 دیگر از ها آن رزق و هستند رزق نیازمند موجودات که است این به او بودن رازق .یابد می را بدن ساختمان حفظ

 سینه در را رخواریبچه ش روزى. شود می تحلیل او وجود در ترتیبى و شكل به دیگر، موجود و شود می تأمین موجودات

 را خود روزى شود، می تر بزرگ فرد چه هر و شود می تحلیل و هضم و جذب بچه بدن در مادر شیر داده، قرار مادرش

و  هوا از و دارند زمین معدنى مواد و آب به میل که است ساخته اى گونه به را گیاهان. آورد به دست دیگر گونه به باید

 بلكه زمین، دل از نه را خود آب و غذا بتوانند تا دارند حرکت وسیله روزى، کسب براى حیوانات. شوند می مند بهره نور

 روزى و روزى بین فاصله رود، می به شمار برتر موجود که انسان براى. آورند چنگ به زمین روى و درختان روى از 

 نبوّت و وحى و علم و عقل با او هدایت دستگاه و شده نهاده او اختیار در ترى بیش وسائل بنابراین، است؛ افزون خود

 تمام از باید انسان. گیرد می صورت مجارى این از خداوند رساندن روزى. اند کرده مقرّر را انسان وظایف و شده تقویت

 (.111 ـ 1۵1: 19۰3 مطهرى،) آورد به دست را خود روزى تا گیرد بهره روزى یافتن براى خود استعداد و قوا

 معناى که شود می روشن دین، اولیاى سیره و روایات و آیات مضامین در دقّت با گفته پیش مطالب بر افزون

 سیره شویم، می متذکّر آینده مباحث در که طور همان. نیست روزى طلب کردن رها و يکار یب گذشته اتیآ و روایات

 بسیار راه این در و دادند می انجام اقتصادى کار خود، السالم همیامامان عل که است ياز موارد مشحون دین اولیاى

 .کوشیدند می
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. ندهد قرار خود بندگان دستان بر مرا روزى که بخواه خدا از: گفت حضرت به السالم علیه صادق  امام یاران از یكى

 بر را تو روزى که کن دعا ولى است؛ داده قرار دیگرى دست به را یك هر روزى و امر این از دارد ابا خداوند: فرمود

 انجام کار با روزى طلب به افراد بسیارى، روایات در. (299 ،73 ج: 1979 مجلسى،) دهد قرار بندگان بهترین  دستان

 با کشند می دست روزى طلب از که کسانى  با و( 11 ،12 ج: 1939 عاملى، ؛196 ،1۵9 ج: همان) اند شده تشویق بدنى

 به عمل و نیكوکارى و تقوا راه انسان، چه چنان  که کند می تأکید دینى متون از برخى البتّه است؛ شده برخورد منفى دید

 اللَّهَ یَتَّقِ مَن وَ: شد خواهد مند بهره ،گنجد یفكر نم و گمان در که خداوند خاص روزى از سازد، پیشه را دینى وظایف

 ءٍ شَی لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بَالِغُ  اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ مَن وَ یَحْتَسِبُ الَ حَیْثُ مِنْ یَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَل

 تقوایى بی نشانه نكردن کار و تقوا نشانه کار،  انجام دارد، کار توان که کسى براى کرد توجّه باید امّا ؛9: 6۰( قطال) قَدْراً

 .رسد می فرا هم الهى امداد باشد، صبور ها سختی راه در و کند توکّل خدا بر و بپیماید را حق مسیر انسان اگر. است

 :نقرآ نگاه از تالش و کار

 و کار به را انسان ،یضمن طور به چه و صراحت به چه يمتعد مواضع در میکن یم تأمل میکر قرآن در که یزمان

 و االرض یف کم مكنا لقد و :دیفرما یم 1۵ هیآ اعراف سوره در نیزم از يبردار بهره يبرا نمونه يبرا .دکن یم امر تالش

 لیوسا ،آن درا شم يبرا و میداد عمل قدرت نیزم در را شما قیتحق به و». نتشكرو ما الیقل شیمعا هایف جلعناکم

 هم و است انسان يبرا هم نیتمك مینیب یم میکن یم تأمل که هیآ نیا در. «دیکن یم يسپاسگزار کم چه اما مینهاد شتیمع

 الزم مكان در متمكن استقرار اًیثان است الزم متمكن خلقت اوالً است الزم مكان نشیآفر ن،یتمكر د .نانسا جان يبرا

 .است یآدم تن به مربوط چهارگانه امور نیا رابعاً است الزمن متمك يازهاین نیتأم ثالثاً است

 نیزم در را شما ،میدیآفر خاکل امثا و خاک از ران بدنتا یعنی ،میدیآفر را شما ،میکرد خلق را نیزم ما :فرمودند

 مكان در متمكن استقرار و شتیمع ،متمكن ،مكان :هچهارگان امور نیا یعنی .میداد هم را شما یبدن معاش ،میکرد مستقر

 مكانت .تس رتبت ،است منزلت ت،اس مكانت ،مكان قبال در .تشماس تن به مربوط یمتمكن نیچن شتیمع و است

 و ثبات باعث که را یروحان معاش ،رساند عیرف يها مكان آن به را روح نیا د،یآفر است مكانت يدارا که یروح ،دیآفر

 و مكان مه .کرد بازگو انسان يبرا بزرگ و میعظ نعمت به عنوان را ها نیا و کرد خلق است یمتمكن نیچن دوام و بقاء

 صدمه هم يگرید دید بیآس یكی اگر و ردیگ قرار توجه مورد گریهمد با انسان يوجود ابعاد تاد کر انیب را مكانت هم

 قهیمض در يماد یزندگ و ياقتصاد نظر از جامعه افراد و گرفت قرار غفلت مورد انسان شتیمع اگر یعنی دید خواهد

 و يمعنو رشد و گرفت خواهد قرار بیآس و خدشه مورد هم ها آن یانسان منزلت و مكانت گرفتند قرار ياقتصاد و یمال

 ییپس گرا جز يا جهینت ود بو مینخواه جامعه يماد و يمعنو رشد شاهدد؛ و ش خواهد دهیگرائ سكون بها ه آن یروحان

 سوره در میکر قرآن نیهمچن. (یآمل يجواد... ا تیآ حضرت ،اعراف سوره ریفست). تداش نخواهد جامعه پسرفت و
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 شیمعا هایف جلعناکم و موزون یش کل من هایف انبتنا و یرواس هایف نایالق و مددنها االرض و»: دیفرما یم 2۵-13 هیآ حجر

 .«نیبرازق له لستم من و

 يبرا و میاندیرو آن در يا دهیسنج زیچ هر از و میافكند استوار يها کوه آن در و میگستراند ران یزم و»: ترجمه

 .«.میداد قرار یزندگ لیوسا آن در ،دیستین او دهنده يروز شما که کس هر و شما

 به وت اس داده قرار نیزم در انسان يبرا را یزندگ و شتیمع لیوسا خداوند که دهد یم نشان اتیآ نیا در تأمل

 .دکن تالش نیزم در دیبا خود يروز آوردن بدست يبرا انسان که کند یم اشاره یضمن طور

 دور ها انسان از را یمردگ دل و سستى و تنبلى نكهیا بر عالوه زندگى براى کوشش و تالش که است روشن کامالً

 نیچن اگر و است، ها آن جسمى و فكرى سالم اشتغال براى خوبى اریبس لهیوس ند،یآفر مى نشاط و حرکت و: سازد مى

 کرد؟ مى دایپ اى منظره چه ایدن نبود معلوم داشت قرار انسان اریاخت در حساب بى زیچ همه و نبود

 میدان مى که چرا کردند، مى پا به ىیغوغا کنترل، گونه چیه بدون و ر،یس يها شكم با كار،یب يها انسان مشت كی

 جانشان و دل از انحراف و غرور و خودخواهى و شهوت گونه هر که ستندین بهشتى يها انسان همچون جهان نیا مردم

 شوند، دهیآبد و رندیگ قرار جهان نیا کوره در دیبا که بد و كین صفات همه با هستند ییها انسان بلكه باشد، شده شسته

 .(۰7ص -11ج  نمونه، ریتفس). کند دهیآبد را آنان تواند مى سالم اشتغال و حرکت و تالش از بهتر زیچ چه و

 ارسلنا و»: دیفرما یم 22 هیآ حجر سوره در ها انسان یزندگ و معاش يبرا بستر يساز آماده خصوص در نیهمچن

  .«نیبخازن له انتم ما وُ کموه نایفاسق مآء السماء من فانزلنا لواقع احیالر

 خزانه شما و مینمود رابیس بدان را شما پس م،یکرد نازل یآب آسمان، از و میفرستاد کننده باردار بادها و»: ترجمه

 فقدان صورت و در است نیزم یآبادان يبرا عوامل نیتر مهم از باران مینیب یم میکن یم دقت که یزمان. «ستندین آن دار

 فراهم یعنی( میکرد نازل شما يبرا آسمان از را آب) که کند یم اشاره هیآ نیا در و ندارد ییمعنا یآبادان و عمران آب،

 کند یم نقلد ثمو قوم به خطاب( السالم هیعل) امبریپ صالح زبان از 61 هیآ هود سوره در؛ و انسان معاش يبرا بستر کردن

 .«... فاستغفروه هایف کم استعمر و االرض من انشاکم وه»: دیفرما یم و

 .«.دیکن آباد را نیزم که خواست شما از و آورد دیپد نیزم درا ر شما که (خدا) وستا»: ترجمه

 خداوند دیگو نمى قرآن نجایا در. است خواسته را نیزم کردن آباد انسان از صراحت به میکن یم دقت که هیآ نیا در

 نكهیا به اشاره کرد، ضیتفو شما به را نیزم آبادى و عمران دیگو مى بلكه گذاشت، شما اریاخت در و کرد آباد را نیزم

 و کار بدون و دیآور بدست را آن منابع و دیساز آباد را نیزم کوشش و کار با دیبا شما اما است، آماده نظر هر از وسائل

 مجال ملت كی به دیبا آبادى و عمران براى که شود مى استفاده آن از زین قتیحق نیا ضمن رد .دیندار سهمى کوشش

 تا( 1۰1ص -3ج  نمونه، ریتفس). گذارد ارشانیاخت در را الزم ابزار و وسائل و سپرد، آنان بدست را ها آن کارهاى و داد
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 یزندگ الزمه ها آن داشتن که ابندی دستن گوناگو صنعت و يتكنولوژ و توسعه به بندند کار به را خود قدرت و ابتكار

 فرمان نیزم کردن آباد به را (دثمو ومق) شانیا خدا: ندیفرما یم هیآ نیا لیذ در السالم هیعل ریام حضرت .دباش یم ایدن نیا

 خداوند نیهمچن؛ و باشد آنان شتیمع ي لهیوس داده قرار دگانیآفر یزندگ يبرا که را آن رینظا و ها وهیم ،حبوبات تا داد

 .«النشور هیال و رزقه من کلوا و مناکبها یف فامشوا ذلوالً االرض لكم جعل يالذ هو»: دیفرما یم 1۰ هیآ الملك سوره در

 و دیبخور آن يروز از و دیکن حرکت آن يها راه در پس داد قرار شما يبرا را نیزم که است ییخدا وا»: ترجمه

 .«.تاوس يبه سوت امیق در شمات بازگش

 حرکت یالهت ایآ نیا ،کند یمل اشتغا جادیا و تالش ،کار ،تیفعال به قیتشو را ها انسان یالهت ایآ نیا همه 

 يکار یبل معض از را خود دیبا ،واال يها هیتوص و دستوراتن یچن داشتن با ینید جامعه و هستند دهنده روین ،بخش

 .کند فراهم خود افراد يبرا را سالم یزندگ يها نهیزم و اشتغال جادیا يبرا را خود امكانات و روین تمام و برهاند

 :است انسان یعباد یزندگ از یبخش اشتغال بهن پرداخت و کار داشتن

 دیبا بلكه دیآ ینم بدست جامعه سعادت عبادت با تنها که نستیا دیآ یم بدست 1۵ هیآ جمعه سوره از که يا نكته

 من ابتغوا و االرض یف فانتشرواه الصال تیقضا فاذ»: دیفرما یم گونه نیا و پرداختش تال و کار به شیاین و دعا از بعد

 را خدا و دیشو ایجو را خدا فضل ود یگرد پراکنده نیزم يرو در شد گزارده نماز چون «راًیکث اهللا ذکروا و اهلل فضل

 تجارت و کسب و يروز طلب یمعن به میکر قرآن در آن مشابه راتیتعب ای اهلل فضل من ابتغوا و جمله. دیکن ادی اریبس

 کسب و يماد عبادت به را ها انسان يمعنو عبادت از بعد خداوند که رساند یم را موضوع تیاهم نیا و است آمده

 امور به پرداختن و يکار یب و یسست و رخوت از را جامعه و کند یم دعوت تالش و کار به پرداختن و حالل يروز

 یملت اگر رایز کند یم توسعه و شرفتیپ ،یسازندگ به دعوت و دهد یم زیپره يضرور ریغ حاتیتفر ای يضرور ریغ

 به اشتغال که گفت توان یم. باشند نداشته شرفتیپ که ستین ممكن باشند یجسم و يفكر يها تیفعال و تالش در دائماً

 يازهاین از قدر هر او شغل و باشد یم مسلمان فرد كی یاجتماع تیموقع به دنیرس راه جامعه، ازین مورد و دیمف کار

 شغل صاحب یاجتماع تیموقع مقدار همان گردد، مسلمانان عزّت و يآزاد و استقالل و تیتقو موجب و بكاهد جامعه

 اِالّ لِالنْسانِ سَیْلَ اَنْ وَ»: دیفرما یم 93 هیآ نجم سوره در خداوند .بود خواهد باالتر و شتریب ،یاسالم جامعه افراد انیم در

 خدا کالم و قرآن آیات من،ؤم و مسلمان هاي انسان .ستین او تالش و یسع جز يا بهره انسان يبرا که نیا و ؛«یسَع ما

 هیچ بی را آن و کنند یم تلقی خود جامعه و خود تعالی و رشد براي سند و دلیل ترین یقینی و کالم ترین محكم را،

 آن از که ،ها انسان همه براي رحمت پیامبر جاودانه، معجزه این کریم قرآن در. کنند یم عمل بدان و قبول چرایی و چون

 براي بسیاري موضوعات به شود یم برده نام بشري جوامع براي بشر حق و اساسی قانون عنوان به مسلمین بین در

 آیات در کریم، قرآن .تالش و کار موضوع است، جمله آن از که است شده اشاره بشر تكامل و تعالی و رشد و هدایت

 آنچه جز آدمی براي بدانید ها انسان اي که است کرده اعالم آدم و عالم به اسالم تاریخ طول در رسا، صداي با خود، منور
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 او، اخروي و دنیوي معنوي، و مادي حیات او، بودن آدمی هستی و وجود بقاي یعنی بود نخواهد داده، انجام خود

 فقط کند، کوشش هرکس و الغیر و اوست تالش و کار به وابسته و منوط او چیز همه بلكه و او هویت و شخصیت

 قرآن در آیات، دسته این از و است نیاز بی البته خدا و اوست خود سوي به و است کرده کوشش خود شخص براي

 .خواهدشد اشاره ها آن از برخی به متعاقبا که است بسیار

 کلمه از قرآن در: مثال براي: است شده یاد فراوان نیز تالش و کار معنی هم و مترادف کلمات از قرآن در اما، و 

 و مرتبه 9۵ مشتقاتش با سعی کلمه و 91 مشتقاتش با جهد کلمه و 1۵7 مشتقاتش با فعل کلمه و 966 مشتقاتش با عمل

 .است شده استفاده...  و مرتبه 9۵ مشتقاتش با صنع کلمه

 است شده وارد تالش و کار اهمیت و ارزش بیان و تالش و کار به تشویق در آیه 9۵۵ حدود کریم قرآن در نیز و

 اصلی و خطیر مسئویت هرچند است الهی بزرگوار پیامبران مشاغل درباره کریم، قرآن منور آیات از تعدادي همچنین، و

 رنجهاي تحمل و ممكن تربیتی يها وهیش از استفاده با راه این در و است بوده بشري جوامع هدایت الهی، پیامبران همه

 سربار اینكه بر ها آن اما ،اند نموده انسانیت وقف را خویش وجود دلسوزانه و پرداخته ها انسان تعلیم به فرسا طاقت

 مسیر این در را دیگران هم و نمایند نیتأم را خویش معاش هم تا اند بوده مشغول ”فعالیت کارو“ به خود نباشند، دیگران

 جمله از آیات از برخی اساسر ب. شود یم اشاره آنان از برخی مشاغل به جهت همین به کنند، ”تالش و کار“ به تشویق

ب شعی حضرت شغل نجاري،( ع)ح نو حضرت شغل...  و 3۵ آیه انبیاء، سوره ،27 آیه قصص، سوره ،97 آیه هود، سوره

 شغل آهنگري، و سازي زره( ع)د داو حضرت شغل کارگري، و شبانی( ع)ی موس حضرت شغل کارگري، و شبانی( ع)

 خیاطی،( ع)س ادری حضرت شغل دامداري، و کشاورزي( ع)م ابراهی حضرت شغل کشاورزي،( ع)م آد حضرت

( ع)ن سلیما حضرت غلش تجارت،( ع)ح صال و هود حضرت شغل دامداري، و کشاورزي( ع)ب ایو و یعقوب حضرت

. است بوده شبانی و صیادي و تجارت( ص)د محم حضرت و نجاري( ع)ی عیس حضرت شغل حكومت، و حصیربافی

 اشتغال شغلی به هرکدام خویش معیشت نیتأم و زندگی گذران براي الهی، بزرگوار انبیاي شد، نقل آنچه به باعنایت

 و توصیه تالش و سعی و کوشش و کار به را انسان متعددي آیات در کریم قرآن شد، گفته که همچنان و اند داشته

 :شود یم اشاره ها آن از اندکی تعداد به ذیل در که است نموده تشویق

 ... است مختلف شما تالش و سعی که، لشتی سعیكم ان - 

  ... مومن هو و سعیها لها سعی و االخره اراد من و -

 داشته ایمان که حالی در دهد، انجام آن براي را خود کوشش و سعی و بطلبد را آخرت سراي که کسی آن و    

 .شد خواهد داده پاداش( خدا سوي از) او تالش و سعی باشد،

 بزودي سعیش و نیست او کوشش و سعی جز اي بهره انسان براي اینكه و. .. سعی ما اال لالنسان لیس ان و -    

 .شد خواهد داده کافی جزاي او به سپس. رسد یم اش نتیجه به او. شود یم دیده
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 .است خویش اعمال گروه در هرکس ،رهینه کسبت بما نفس کل -    

 .بیند می حاضر داده انجام که را نیكی اعمال هرکس که روزي. امحضر خیر من عملت ما نفس کل تجد یوم -    

 خویش اعمال گروه در هرکس و کاهیم نمی چیزي ها آن عمل از و ... شیء من عملهم من التنهم ما و... -    

 .است

 .است کاري و شان در روز هر او، شان فی هو یوم کل... -    

 .بپرداز دیگري کار به شدي، فارغ کاري از هرگاه، فانصب فرغت فاذا -    

  ... االرض فی فانتشروا الصلوه قضیت فاذا -    

 نصیب خداوند کرم و فضل از و شوید پراکنده زمین روي وکار کسب پی در یافت، پایان( جمعه) نماز که آنگاه    

  .دطلبی روزي و

 .هستند کنان شادي کاري در روز آن در بهشت اهل که درستی به .فاکهون شغل فی الیوم الجنته اصحاب ان -    

( کوشش و باتالش) اي کوشنده تو که درستی به انسان، اي .فمالقیه کدحا ربك الی کادح انك االنسان ایها یا -    

 .کرد خواهی مالقات را او و روي، می پروردگارت سوي به

 انجام ”نیك کار“ و آورد ایمان آخرت روز و خدا به که کسی. .. صالحا عمل و االخر الیوم و باهلل امن من... -    

 .بود نخواهد او بر اندوهی و خوف پس دهد،

 پس باشد نیز مومن و دهد انجام شایسته کار زنی یا مرد هر ... مومن هو و انثی او ذکر من صالحا عمل من -    

 .دهیم می پاداش کند عمل آنچه از بهتر به و دهیم می او به اي پاکیزه حیات و زندگی

 هدایت ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانی را ها آن ... الخیرات فعل الیهم اوحینا و...  ائمه هم جعلنا و -    

 .کردیم وحی ها آن به را...  و نیك کارهاي انجام و کردند یم

 ها آن محققا کردند،( کوشش و تالش) مال و جان با ما راه در که آنان و. .. سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین -    

 .است نیكوکاران با همیشه خداوند که میکن یم هدایت خویش يها راه به را

 خداست، خاص یكسره عزت خواهد، عزت که هر ... یرفعه الصالح العمل و...  فلله العزه یرید کان من -    

 ،کنند یم عمل بدي جهت در که کسانی و برد باالمی را پاکیزه کالم شایسته عمل و روند باالمی او سوي به پاکیزه کلمات

 .است نابودشدنی نیرنگشان و دارند سخت عذابی
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 بدي عمل هرکس و داده انجام خویشتن نفع به دهد انجام صالحی عمل هرکس ... فلنفسه صالحا عمل من -    

 .نیست کننده ستم بندگان بر تو پروردگار و است کرده ضررخویش به دهد، انجام

 را زندگی و مرگ که است کسی او .الغفور العزیز هو و عمال احسن ایكم لیبلوکم الحیوه و الموت خلق الذي -    

 و عزت صاحب که اوست و نیكوترید عمل لحاظ از شما از یك کدام که دهد قرار آزمایش بوته در را شما تا آفرید

 .است آمرزنده

 باشد، نیكوکار و کند خدا سوي به را رویش اخالص با هرکس ... محسن هو و اهلل الی وجهه یسلم من و -    

 .است شده متمسك محكم ریسمانی و دستگیره به تحقیق به پس

 :نقرآ در مضاعف وکار مضاعف همت

 که دارد مضاعف کار و مضاعف تالشی به اشاره نوعی کدام هر که رفته بكار مختلفی يها واژه نیز کریم قرآن در 

 :کردد می اشاره ها آن به ذیل در

 :دجها واژه – الف 

 .شود یم اشاره ها آن از برخی به که شده وارد زیادي آیات .تاس مضاعف وکار تالش معناي به که

 .«(63 ي هیآ عنكبوت سوره) ؛المُحسِنِینَ لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنَا یَنَّهُم لَنَهدِ فِینَا جَاهَدُوا الَّذِینَ وَ» -1

 .کرد خواهیم هدایتشان خود يها راه به قطعا کنند جهاد نیت خلوص با ما راه در که آنهایی

 در یا خداست رضاي راه در منظور آیا که «اینف»ه ب تعبیر هم و است مطلقی و وسیع تعبیر جهاد به تعبیر هم آیه در

 است؟ دشمن با مبارزه طریقت در یا عبادت طریقت در یا نفس با جهاد راه

 شامل گیرد صورت الهی اهداف به وصول منظور به و او براي و خدا راه در که را وتالشی جهاد هرگونه بنابراین

 برابر در شكیبایی یا وطاعت صبر یا دشمن با مبارزه یا نفس با جهاد یا باشد معرفت کسب طریق در خواه ،شود یم

 شكل هر به ها راه این در که دیگرکسانی نیك کار هر انجام ویا مستضعف افراد به کمك مسیر در یا معصیت وسوسة

 .(963 ص/16 ج/ نمونه تفسیر). هستند الهی وهدایت حمایت مشمول کنند مجاهده خدا براي صورت هر وبه

 صف سوره ،دانسته آتش از دهندة نجات تجارت یك بعنوان را خدا راه در وتالش جهاد که آیاتی جمله از -2

 .«(1۵ ي هیآ صف ورهس)؛ أَلِیمٍ عَذَابٍ مِّن تُنجِیكُم تِجارَهٍ عَلَی أَدُل كُم هَل آمنوا الَّذِنَءَ یُّهَا أَیَ» :ماید فر می که باشد یم

 ؟بخشد یم رهایی الیم عذاب از که کنم داللت تجارتی به شمارا آیا آوردید ایمان کسانیكه اي

 صف ورهس)؛ تَعلَمُون کُنتُم إِنم لَّكُ خَیرٌ ذَالِكُم أَنفُسِكُم وَ بِأَموالِكُم اللَّهِ سَبِیلِ فِی تُجاهِدُونَ وَ رَسُلِهِ وَ بِاللَّهِ ؤمِنُونَتُ»

 .«(11 آیه
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         . است بهتر شما براي این کنید جهاد جانهایتان و اموال با خداوند راه در و بیاورید ایمان او رسول و خدا به

 سود پر تجارت آن شرح به. باشد ها آن پاسخ منتظر آنكه بی کرد جذب خود سوي به را دلها سؤال این با هنگامی

 دون، بکنید جهاد جانهایتان و اموال با خداوند راه در و بیاورید ایمان او رسول و خدا به اینكه آن و: افزاید می پرداخته

 ینا: دیفرما یم آیه پایان در لذا ردیگ یم تعلق مؤمنان به آن منافع تمام بلكه ندارد سود پر تجارت این به نیازي خدا شك

 حال عین درو  «آمنوا الذین ایها ای» :قرینه به مؤمنانند مخاطب اینكه توجه قابل .بدانید اگر بهتراست جیز هر از شما براي

 وسطحی اسمی ایمان که باشد این به اشاره تعبیر این است ممكن کند یم دعوت «دهاج» و «نیماا» اصل دو به را ها آن

 پیامبر به ایمان حال هر به گردد وجهاد وفداکاري ایثار سرچشمة بتواند که است الزم وخالص عمیق ایمان نیست کافی

 نیاز ها نبرد تمام زیرا باشد جدا تواند نمی مال با جهاد از جان با جهاد که گونه همان. نیست جدا خدا به ایمان از( ص)

 بر قادر تنها وبعضی جهادند دو هر به قادر بعضی شود تأمین باید مالی هاي کمك طریق از که دارد وامكاناتی وسایل به

 یكدیگر با جهاد نوع دو این باید هرصورت به اما جان بذل وآماده دارند جان تنها وگاه اند جبهه پشت درو  مال با جهاد

 جان با جهاد از که است آن خاطر به نه داشتند مقدم را مال با جهاد بینیم می واگر شود فراهم پیروزي تا گردد توأم

 مالی هاي کمك طریق از جهاد ابزار که وچرا شود یم محسوب آن ي مقدمه که است این خاطر به بلكه باشد یم مهمتر

 و خداست (رریداخ: )شد مشخص نظیر بی و بزرگ تجارت این ارکان از اساسی رکن سه اینجا تا .گردد یم فراهم

 عظیم معاملة این بهاي که رسد یم چهارم رکن به نوبت اکنون ،واموالشان انهاج( عتام)و  ایمان با يها انسان (هروشندف)

 زیر از ها نهر که بهشت از باغهاي در را وي بخشد یم را هانتان گنا خداوند کنید چنین گاه هر» :دیفرما یم است

 لَكُم یَغفِر .است عظیم پیروزي واین دهد یم جاي جاویدان بهشت در پاکیزه هاي مسكن درو  جاریست درختانش

 ي هیآ صف سوره)« .الفَوزُالعَظِیمُ ذَالكَ عَدنٍ جَنَاتٍ فِی طَیِّبَهً مَسَاکِنَ وَ األنهارُ تَحتِهَا مِن تَجرِي جَنَّآتٍ یُدخِلكُم وَ ذُنُوبَكُم

 گناهان از انسان فكر ناراحتی ترین بیش که چرا رود یم گناهان آمرزش سراغ به نخست اخروي پاداش مرحله در(. 12

 راهش شهیدان به الهی هدیة نخستین که دهد یمن نشا تعبیر این ندارد اي غصه شد مسلم وغفران آمرزش وقتی. اوست

 (.33-33 ص ،29، ج نمونه قسیرت. )بخشد یما ر گناهانشان تمام که است این

  :یسع واژه - ب

 :دیفرما یمم نج سوره در کریم قرآن .دباش یم «یعس» واژه است وتالش کار معناي به که دیگري يها واژه جمله از

 .«.است نموده وتالش سعی مگرآنچه انسان براي نیست و (93 ي هیآ نجم سوره) ؛سعی ما االّ االنسان لیس اَن و»

 .«دش خواهد دیده زودي به او عمل و سعی ي جهینت البته و (9۵ ي هیآ نجم سوره) ؛یُري سوفَ سَعیَهُ اَنَّ وَ»

 وتالشش کار اندازه به انسانی هر قدرمنزلت و است اودانسته وتالش سعی اندازة به را انسان ارزش آیات این در

 .دید خواهد را وتالشش سعی نتیجه درآخرت و باشد یم

 :تسبق و سرعت واژه - ج 
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 سرعت واژه است شده برده بكار «فضاعم» فراوان وتالش سعی معناي به کریم قرآن در که هایی واژه جمله از

 به رسیدن عنیی» وانسانی الهی اهداف به رسیدن براي اینكه وآن است معنا یك به دو هر واقع در که باشد یم وسبقت

 تمام در مضاعف وتالش سرعت با مسابقه میدان بایددر بلكه داد انجام عادي طور به را کار نباید «یانسان واالي درجات

 .کرد حرکت امور

؛ لِلمتقین اُیدَّت االرضُ و السماواتُ عَرضُها جنّهٍ و ربكم من مغفره الی سارعوا و» :دیفرما یم زمینه این در قرآن

 وزمین ها آسمان آن وسعت که وبهشتی پروردگارتان آمرزش به رسیدن براي کنید وشتاب (199 ي آیه عمران آل ورهس)

 براي انسان که کرده استفاده روانی نكته یك از اینجا در قرآن حقیقت در «.تاس شده آماده پرهیزگاران يو برا است

 خود به مسابقه جنبة اگر ولی دهد یم انجام عادي وبطور سرعت بدون را کاري معموالً تنهاباشد اگر کار یك دادن انجام

 هر سرعت گیردوبا کارمی به را خود انرژي و نیرو تمام شده تعیین آن براي ارزشی با جایزه که اي مسابقه هم آن بگیرد

 این براي شده داده قرار مغفرت اول درجه در مسابقه این هدف بینیم می واگر تازد می پیش هدف سوي به تر بیش چه

 شست گناه از را خود باید نخست نیست ممكن گناه از وشستشوي آمرزش بدون معنوي مقام هر به رسیدن که است

 پهنة آن وسعت که بهشتی شده داده قرار بهشت معنوي سابقه این هدف دومین. نهاد گام پروردگار قرب مقام به وسپس

 من مغفره الی ابقواس» :دیفرما یمد حدی سوره در خداوند (112-111ص /  9ج / نمونه فسیرت. )است وزمین ها آسمان

 پروردگارتان مغفرت به رسیدن براي بتازید پیش به (21 ي هیآ حدید سوره) ؛واالرض السماءِ کَعَرض عرضُها وجنهٍ ربكم

 طریق در روحانی و عظیم مسابقه یك به را مردم آیه این در داونخ« .است وزمین آسمان پهنة مانند آن پهنة که وبهشتی

 از قبل آمرزش و مغفرت حقیقت در .تاس کرده دعوت وکوشش تالش گونه هر سزاوار و است پایدار آنچه کسب

 به ورود الیق نشود پاک گناه از انسان تا که است حقیقت این به لطیفی اشاره آمده آیه دو هر در که بهشت به بشارت

 .بود نخواهد پروردگار قریب جوار و بهشت

 و توبه ،مانند است آن اسباب طریق از پروردگار مغفرت سوي به گرفتن پیشی که است توجه شایسته نیز نكته این

  .(979ص /  29ج / نمونه تفسیر) .تاس معاصی از پرهیز پروردگار، اطاعت اصوالً و شده فوت طاعات جبران

 :ىگیر نتیجه

 هماهنگ آن خالق و هستى عالم مجموعه با کار با شخص و است جارى هستى گستره در دین، نگاه در کار 

 متون در آن اهمیّت جهت به اقتصادى هاى فعّالیت و کارها از برخى گرچه است؛ مطلوب حالل کار نوع هر .شود می

 تجارت، صنعتگرى، بافى، زره خیاطى، کارگرى، مثل کارها انواع به الهى اولیاى .است گرفته قرار بیشتر ترغیب مورد دینى

 فعّالیت کننده ترغیب اسالمى، اعتقادات. دانستند می الهى وعبادت انسانى فضیلت را کار و پرداختند می کشاورزى،

 و شخص آخرت کار با است، حالل درآمد کسب صالح، اعمال بهترین از و آخرت مزرعه دنیا چون و است اقتصادى

 .شود می تضمین او انسانى ارزش
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 کند، می متعادل را مصرف قناعت و زهد همچون عواملى و ندارد اقتصادى تالش با تنافى گونه هیچ دینى اخالقیات

 سرمایه افزایش و انداز پس افزایش باعث توسعه حال در جوامع در امور این رو، این از بزند؛ ضربه تولید به آنكه نه

 کمك وقف، رحم، صله فقیران، از دستگیرى سخاوت، مثل اخالقى فضایل از بسیارى انجام .شود می تر بیش تولید جهت

 اخالقى فضایل به توان نمی کار بدون. است پیشین موارد در آن صرف و نیاز ازحدّ بیش درآمد کسب نیازمند همنوع، به

 .یافت دست

 رشد نفس، عزّت اجتماع، احتیاج رفع معاش، تأمین. است مسلمان رغبت مورد گوناگون علل به اقتصادى کار

 ثواب کسب و دین حفظ اجتماعى، مفاسد نابودى و اخالق گسترش فقر، زشت چهره زدودن جسم، سالمت عقالنى،

 جانبه همه تالش زمینه کار درباره دینى فرهنگ گسترش. کند می ترغیب کار رابه مؤمن کار، مطلوبیت همراه به آخرتى

 یب کوشید خواهند بنابراین آن؛ نوع تا کاردارند نفس به جدّى توجّه افراد و کند می فراهم را اقتصادى رشد براى افراد

 فرهنگ حاکمیت. دهند  ترجیح يکار یب به داشته، عزیز را حاللى کار هر و سازند دور خود از صورت هر به را يکار

 انسانى روابط و دارد وقت اتالف و منابع، اسراف مثل اضافى هاى هزینه کاهش و کار نیروى ورى بهره بر مثبت اثر دینى،

 در حسنه توان می آن با و است آخرت و دنیا پیوند اقتصادى کار. (26 22: 1977 رضایى،) بخشد می بهبود را کار بازار در

 .کرد کسب را آخرت و دنیا

 

 :منابع

 شماره طباطبایی، عالمه دانشگاه اجتماعی علوم فصلنامه .یاسالم اخالق و کارآفرینی( 1933)ر جعف ،جریبی هزار -

 .1 ص 1933 زمستان ،97

؛ 33-33 ص/ 29ج  ؛112-111ص /  9؛ ج 979ص /  29ج / نمونه تفسیر :تهران( 1937)اصر ، نمكارم شیرازي -

    963 ص/16 ج

 موسسه دانشگاه، ارشد کارشناسی قطع، مقرآن دگاهید از یاجتماع و يفرد یزندگ در کار( 1973) مختار فر، كین -

 .(ره)ی نیخم امام یپژوهش یآموزش

    .یفصلنامه اقتصاد اسالم ى،اسالم هاى ارزش و بینش پرتو در اقتصادى کار (19) مجید ،رضایی - 

 .مجید قرآن -

 .خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، حدیث، چهل (1972) اللَّه روح، خمینى امام - 

 .(ره) خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، امام، صحیفه( 1973) -
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 پژوهشگاه تهران، ،7 ج السالم، علیه علی امام دانشنامه السالم، علیه علی  امام اقتصادى سیره (193۵)ا ضر حسینى، -

 .اسالمى  اندیشه و فرهنگ

 .رسا فرهنگى خدمات مؤسّسه تهران، ژاپنى، مدیریت (1979)ن  درّدارى، -

 .مفید دانشگاه قم،( نامه پایان) اسالمى کار بازار بر حاکم اصول مبناى بر کار نیروى عرضه (1977)د مجی رضایى، -

 پژوهشگاه تهران، ،7 ج السالم، علیعلیه امام دانشنامه السالم، علیه امیرمؤمنان سیره و منظر در قناعت و زهد( 193۵) -

 .اسالمى اندیشه و فرهنگ

 .جیبى کتابهاى سهامى شرکت تهران، ثالثى، محسن دارى، سرمایه و اسالم( 19۰3)م ماکسی رودنسون، -

 .فرمند تهران، ،«بیگانه خود از جهانى»: در آمده دنیا و دین (19۰9)د حمی عنایت، -

 در پژوهش عالى مؤسّسه تهران، اقتصاد، علم شناسى معرفت بر اى مقدمه (1976)ی موس اهرى، نژاد غنی -

 .توسعه و ریزى برنامه

 .اصدر انتشارات قم، سرنوشت، و انسان (19۰9)ی مرتض مطهرى، -

 .اسالمى انتشارات دفتر قم، گفتار، بیست( 19۰3) مرتضی مطهرى، -

 .صدرا انتشارات قم، باطل، و حق( 196۰) -

 .صدرا انتشارات قم، البالغه، نهج در سیرى( 19۰9) مرتضی مطهرى، -

 .اسالمى انتشارات تاریخ، فلسفه دیدگاه از مهدى انقالب و قیام( 1961) مرتضی مطهرى، -

 .طه فرهنگى مؤسسه قم، وبرى، سنّت و اسالم (1973)د داوو زادگان، مهدوي -

 .اجتماعى تأمین و کار مؤسسه تهران، اسالمى، منابع در کار (1973)ی عیس والیى، -

 کاشانى، منوچهرى پریسا رشیدیان، عبدالكریم، دارى، سرمایه روح و پروتستانى اخالق (1979)س ماک وبر، -

 .فرهنگى و علمى انتشارات تهران،

  22 ص، سوداگر، تهران، پازند .مى  کار، ترجمهش ى ارز پژوهشى در نظریه (19۰3)د میك، رونال -

  3 ص، شناسى کار و شغل، تهران، سمت جامعه( 197۰)س توسلى، غالمعبا -

 .29۵/3ى  خطبه 969و  997ص ، 1973، ۰ مشرقین، چ محمد دشتى، قم، انتشارات  البالغه، ترجمه هجن (1973) -

 .171 شماره ،ششم سال ،قرآن گلستان، مردم کاالي و کار ارزش قرآن اقتصادي هاي آموزه (19) هادي ،حسینی -
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 یاقتصاد عدالت و پیشرفتق اقتصادی دولت جهت تحق نقش

 ثاز دیدگاه قرآن و حدی

   2ا شهروز دانو   1ر آذر تاجو

   9 یپور طهماسبسعید و 

 :چكیده

اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و  يها برنامهاز نظر قرآن ایجاد عدالت و پیشرفت اقتصادي از 

اسالمی مدیران و رهبران جامعه اسالمی الزم است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا  يها دولتبر و  هست

بنابراین، نظام . بتوانند جامعه را براي دست یابی به رشد اقتصادي و شكوفایی تمدن اسالمی مدیریت و راهنمایی کنند

چنین . نماید اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف میر ادالنه اقتصادي، نظامی است که توازن اقتصادي را بع

بیند و تمامی نیازهاي مادي، معنوي، فكري و اخالقی  نظامی تأمین معیشت مادي را در راستاي تعالی انسان و جامعه می

نظام عادالنه اقتصادي، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت . دهد انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می

هاي  ها و ارزش آل داري، موضع فعال اقتصادي و رشد و توسعه و تكامل به سمت ایده طرفینی، هدفمندي و جهت

 .یابد مطلوب اقتصادي سامان می

 .عدالت -دولت-پیشرفت اقتصادي -اقتصاد-اسالم :کلیدی یها واژه

 .رواحد بیله سوا -دانشگاه آزاد اسالمیمدرس . 1

 .رواحد بیله سوا -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی. 2

 .رآموزگار آموزش و پرورش شهرستان بیله سوا. 9

 

 :همقدم

کاد : که میا دهیشناین مطلب را بارها . برخوردار است يا ژهیواقتصاد در بینش و نگرش اسالمی از جایگاه و اهمیت 

الفقر کفرا؛ نزدیك است که فقر، آدمی را به کفر بكشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امكانات به معناي عدم برخورداري 

کفر به معناي پوشاندن و . آدمی یا جامعه را به سوي کمال سوق دهد تواند یمشخص یا جامعه از نعمتی است که 

فقر و نداري، . که انسان نتواند به شناخت و باوري درست نسبت به چیزي یا کسی برسد دهد یمناسپاسی، زمانی رخ 
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تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و  آورد یمزمینه بسیار مناسبی را فراهم 

ز این رو در تحلیل ا .که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نكند سازد یمنداري بر وي فشار مضاعفی را وارد 

الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه  يها نعمتقرآنی، برخورداري انسان یا جامعه از 

اقتصادي و دست  زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سالمت امور( 1۰سبا آیه . )است

 .(36تا  39و هود آیات  3۰اعراف آیه ). یابی به نعمت و ثروت است

 البالغه نهج يها آموزه بر طبقنیز و. «اكم قیامل. ..التی جعل ا» :قوام و ستون زندگی است و اقتصاداز نظر قرآن، مال 

« .تعمومی و منابع طبیعی اس يها هیسرماساختن  و فراوانعنی تكثیر ی» ءیف ریتوف« محق مردم به رهبر و اما 9كی از ی»

اهداف متعالی اسالم بدون  ییاز سو. ثروت است و نمورشد  تیو قابلحیات  ،چرا که یكی از اصول اولیه اقتصاد سالم

خودکفا  ستیبا یمبر مسلمین، مسلمانان  گانگانیو باقتصاد سالم امكان پذیر نیست و نیز براي جلوگیري از سلطه کفار 

بنیادین  ییها تفاوتاقتصاد در فرهنگ اسالمی با دیگر مكاتب،  سو گریداز  .دخونی اقتصادي نباشن دچار کماشند و ب

 از اقتصاداسالم ن مبی نیدر دمهم وسیله بودن اقتصاد در فرهنگ اسالمی است، چرا که  يها تفاوتدارد که از جمله این 

و ونیز به عنوان وسیله عبادت  گردد یمه رفع نیازهاي حیاتی و نیز کمك به همنوعان استفاد يبرا يا لهیوسبه عنوان 

چرا که هرگونه انفاق و احسان و پرداخت مالیات عبادت محسوب گردیده و به انسان احساس آرامش و لذت  شیآزما

 (.193۵ایروانی، ) بخشد یمروحی 

از . به معناي آن است که مایه قوام خود را یافته باشد يا جامعه از نظر اسالم و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و

از ثروت خویش چگونه  دانند ینمسوره نساء از واگذاري آن به دست نااهالن و سفیهانی که  ۰این رو خداوند در آیه 

 (.1973، میرمعزي) دارد یم بر حذراستفاده کنند 

که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون  اند داشتهپیامبران الهی همواره این مأموریت را 

و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصالح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي اصالح اعتقادات ( ع)ب حضرت شعی

اعراف . )مردم بپردازند و حتی براي هدایت و اصالح الگوهاي اقتصادي خود زمام مدیریت اقتصادي را در دست گیرند

 .(۰۰تا  97و نیز یوسف آیات  139تا  177و شعراء آیات  3۰ه آی

دریافت که مسئله اقتصادي در کنار مسائل اعتقادي از چنان اهمیتی  توان یماز همان آیات نخست سوره بقره 

در . مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاري و فالح انسان نخواهد بود مسئلهبرخوردار است که ایمان منهاي اصالح این دو 

اصالح اعتقادات، به  در کنار ستیبا یماگر بخواهد به رستگاري و سعادت دست یابد  يا جامعهحقیقت هرکسی یا هر 

 .اصالح مسئله اقتصادي بپردازد
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 :نضرورت رشد و پیشرفت اقتصادی در قرآ

وحیانی، بخش اقتصادي از اهمیت و اولویت بسیاري برخوردار است و حتی در برخی از روایات به  يها آموزهدر 

فقر فرهنگی و شناختی نیز  تواند یمالبته فقر . در فقر جست ستیبا یماین نكته توجه داده شده است که ریشه کفر را 

تا عقاید پاک و  سازد یمو آنان را وادار  کشاند یمولی فقر اقتصادي است که بسیاري از مردم را به ذلت و خواري . باشد

فطرت سالم خویش را به کناري نهند زیرا نخستین دغدغه انسان اقتصادي است که به شكل برآورد نیاز غذا و تغذیه 

از نظر قرآن رشد اقتصادي . از این رو امنیت غذایی براي انسان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. خود را نشان دهد

در آن درجه از اهمیت قرار دارد که دعا کردن براي ( ۰1ه نساء، آی) شود یمعه که از آن به عنوان نعمت الهی یاد جام

سوره نساء به عنوان امري شایسته مورد تایید و تشویق قرار  29سوره بقره و نیز  1۵2پیشرفت اقتصادي را در آیه 

به سخن دیگر نه تنها رشد . آدمی در بسیاري از جهات در گرو این پیشرفت است آخرتزیرا سعادت دنیا و  دهد یم

بلكه تا آن ( 63و اعراف آیه  1۵2 هیآبقره )اقتصادي از نظر قرآن اهمیت و ارزش داشته و امري مطلوب و ارزشی است 

عنوان هدف اصلی و  خویش آن را بخواهد و هم به يها شیاینهم در دعا و  ستیبا یمحد اعتبار دارد که انسان 

و توسعه اقتصادي جوامع مالزم با  يمند بهرهالبته از نظر قران . کلیدي بشر در زمین بدان توجه داشته باشد تیمأمور

اقتصادي جوامع  يها شرفتیپاز این رو هر گونه  ،(69ا ت 29کهف، آیات )ت حقانیت و معنویت داشتن آن جوامع نیس

زیرا زمانی پیشرفت اقتصادي . (36 هیآو توبه،  6نعام، آیه ا)است  ریتأث یبکفر پیشه در نجات بخشی انان از نابودي 

براي جامعه مفید و سازنده باشد و انان را به سوي تعالی و کمال سوق دهد که از معنویت توحیدي برخوردار  تواند یم

در راستاي کمالی باشد که اسالم و قرآن ترسیم  ستیبا یمت اقتصادي جامعه برتر و نمونه بنابراین هر گونه پیشرف. باشد

 .کرده است

و رهبران جامعه ضروري است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند  رانیبر مداز نظر اسالم و قران  

به  یآگاهاز این رو یكی از شروط رهبري جامعه . جامعه را براي دست یابی به رشد اقتصادي مدیریت و راهنمایی کنند

اما آن چه مهم است آنكه . (۰۰یوسف، آیه )دانش اقتصادي و یاري گرفتن از اندیشمندان و دانشمندان علم اقتصاد است 

 يها وهیشرا به سوي بهترین  اش جامعهعلم اقتصاد نیازي است که هر جامعه و رهبري بدان نیازمند است تا بتواند 

بر این اساس است که در حوزه بازرگانی و ( السالم هیعل)ب دعوت شعی. مدیریت تولید و توزیع مصرف سوق دهد

مدیریت به درستی انجام پذیرد، زیرا سوء مدیریت در بخش توزیع عامل مهمی براي بحران اقتصادي  ستیبا یمتوزیع 

 (.139تا  177شعراء آیات ) برند یمو مردم در تنگناهاي معیشتی به سر  ستیز یمبود که شعیب در آن  يا جامعه

ر دارد چرا که معیارهاي اخالقی بر گذا ریتأثنظام اقتصادي اسالم آن است که اخالق در آن نقشی  يها یژگیواز 

اقتصادي بر اندیشه و اخالق  و رفتاردارد و حاکمیت مطلق محیط  تیو حاکمانسان و جامعه نظارت  يرفتار اقتصاد

 ،است براي نیل به اهداف متعالی اسالم يا لهیوساقتصاد  ،ر نظام اقتصادي اسالمید. تانسانی مردود شناخته شده اس
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اسالمی، خود را اعضاي یك  در جامعهفلذا همه  ،کند یم و بروزاجتماعی و اقتصادي ظهور  عدالتدر اهدافی که 

 .(1931، میرمعزّي) کنند یمتقوا و مسئولیت  ،ایثار ،و احساس اخوت نندیب یمخانواده 

اقتصادي  يها تیفعالو کسب حد اکثر سود را تنها انگیزه معقول  ندیب یمدیگر  يا گونهاسالم فطرت انسان را به 

ز سویی مفهوم مالكیت ا. تانسانی اس و حرکاتعدالت و خیر خواهی پایه رفتار  ،بلكه در اقتصاد اسالمی داند ینمانسان 

با کل نظام  کامالًدر اسالم به دیدگاه اسالم در رابطه با عدالت اجتماعی وابسته است و مالكیت در جهتی است که 

هدف از بیان  .داندوزي را در بردار و گنجریزي شده است که نفی هرگونه استثمار  برنامه يا گونههماهنگ است و به 

ایجاد احساس مسئولیت و بر انگیختن وجدان اجتماعی انسان است چرا که اسالم  ،دستورات اخالقی در مورد مالكیت

جامعه  يها يازمندینبه  و مالكیت عمومی را در پاسخگویی داند یمدار  و هدفویا ، پاجتماع را یك ارگانیسم زنده

  .دضروري می شمار

و وزیع درآمد در نظام اقتصادي اسالم با دو نظام سرمایه داري و سوسیالیسم متفاوت است و از افراط ، تاز سویی

 .تمالكی -9ز نیا -2کار  -1ز ر اسالم توزیع در آمد تابعی است اد. تبه دور اس آن دو يها طیتفر

؛ کند یمعامل اصلی توزیع در آمد کار است و درآمد هر فردي بستگی به مقدار کاري است که او به جامعه عرضه 

، با این همه. در تولید و به دنبال آن درآمدهاي آنان یكسان نیست ها آنافراد سهم  يو فكربدنی  يها تفاوت لیبه دلاما 

باشد چرا که هر مسلمانی ثروت خود را پایبند به قوانین و مقررات  و گستردهزیاد  تواند ینم درآمدهاین اختالف ا

 .دکن یمباز  درآمدهاو راه را براي توزیع عادالنه و برابر  سازد یمو این قوانین، انباشتن ثروت را محدود  داند یماسالمی 

را به سه دسته  ها انسانسالم ا. دیآ یمنظام توزیعی اسالم عامل موثري به حساب  در ازینعنصر م کار، که بگذری از عنصر

 :کند یمتقسیم 

  .برخوردارنداز زندگی بهتري نسبت به دیگران  مناسبند و یو جسمداراي قدرت فكري : گروه اول

وزیع در ت. دهد یمرا  ها آنو دسترنج آنان به سختی کفاف گذران زندگی  کنند یمسانی هستند که کار ک: گروه دوم

  .توابسته اس ازیو نآمد در این گروه به هر دو عامل کار 

در د؛ و باش یماساس نیاز  صرفاً برکسانی هستند که توان کار کردن ندارند و توزیع در آمد در این گروه  :گروه سوم

 .گردد نیتأمآمد در دو گروه اخیر باید از طریق تعاون اجتماعی و دولت اسالمی 

کار در این نظام هر کارگر مالك محصول . کند یمپیدا ط نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسالم ارتبامفهوم مالكیت 

ر نتیجه د .گردد یماست یا نسبت به کاري که در تولید انجام داده است سهمی از در آمد و امالک را مالك  شیخو

 يها تیفعالبا  در رابطه .تعامل فرعی در نظام توزیعی اسالم دانس توان یم شود یمرا که از این طریق حاصل  یمالكیت

از بین  ،تاکید بر تعاون ،حریم ربا، توضع قانون زکات ،مواردي چون نظارت و کنترل حقوق مالكیت ،اقتصادي اجتماعی
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در آمد و ه توزیع عادالنتخصیص منابع تولید و اطمینان از  ،با سواد کردن عموم مردم ،بر بازار و نظارتاداره  ،بردن فقر

  .تعدالت اجتماعی از وظایف دولت اسالمی اس نیتأم

 :دو اقتصا دولت

. ترین نهادهاي بشري است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است دولت از مهم

 ي دربارههاي گوناگون  در قرون اخیر، دیدگاه. ها متفاوت بوده است ها در گذر زمان، بر حسب دیدگاه وظایف دولت

هاي شگرف بعدي  هاي مدرن در اروپا و دگرگونی گیري دولت شكل. اجتماع مطرح شده است عرصههاي دولت در  نقش

آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادي، مباحث بسیاري را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادي رقم زده 

در جوامع، موجب شده  دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یك گستردهطیف . است

 .(1939 ،ضاییر)د تر شو انتخاب دولت مشكل ي دربارهتصمیم گیري 

دخالت آن به تبیین دقیق  طهیحاز سوي دیگر، در اقتصاد اسالمی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت 

هاي مطرح در ادبیات اقتصادي نیازمند  آن با وظایف انواع دولت سهیمقاوظایف دولت اسالمی بر اساس متون دینی و 

دولت اسالمی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفكران انواع  ي دربارههاي گوناگون  وجود دیدگاه. است

 .هاي حدّاقلی، حدّاکثري، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسالمی بدانند دولت

ر اقتصاد سرمایه داري اولیه و مكتب کالسیك، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، د

هایی براي دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کاالهاي عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از  فعالیت

هاي خارجی  صی کمك کرده، موجب صرفه جوییبه فعالیت تولیدي بخش خصو ها نیاهمگی . وظایف ترسیم شده بود

به عبارت . اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست. شوند ها می براي این بنگاه

پارتویی عمل کند و در این زمینه،  ییکارادهد بازار در بخش تولید، به صورت  دیگر، مشكالتی وجود دارد که اجازه نمی

ه آل اسالمی نیز امكان  کنند که به طور تقریبی مبتال به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه اید این مشكل را مطرح می

 :بروز دارند و عبارتند از

امل تولید، هدر کننده و نیز قسمتی از عو ، بخش زیادي از رفاه مصرفها انحصاردر اثر برخی : شكست در رقابت. 1

 .افتد در حالی، که در رقابت کامل، این امر اتفاق نمی. رود می

به دلیل عدم وجود مشتري مشخص و یا طوالنی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی : کاالهاي عمومی. 2

ا استفاده از منابع مالی دولت ب. است ییکارا، الزمه ها آناز سوي دیگر تولید . کند اقدام به تولید کاالهاي اجتماعی نمی

 .خود باید اقدام به تولید این کاال نماید
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کنند نیز باید به وسیله دولت  هاي منفرد به دیگران می هاي بالعوضی که بنگاه ها و کمك هزینه: اثرات خارجی. 9

 .پیگیري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد

. کند ود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسك باال بخش خصوصی تولید نمیبرخی از کاالها را با وج: بازار ناکامل. 9

دولت باید به نوعی در تولید این کاالها یا . الزمه رشد اقتصادي هستند... مانند تحقیقات صنعتی و  ها آنبعضی از 

 .خدمات دخالت کند

اما گاهی اوقات . قارن استیكی از شروط صحت عملكرد بازار، وجود اطالعات مت: اطالعات ناکافی بازار. ۰

دولت باید در جهت تولید ؛ لذا شود بخش تولید می ییناکارااین موجب . مكانیسم بازار، تمایلی به تولید اطالعات ندارد

 .، اقداماتی داشته باشددر بازاراطالعات 

هایی،  بر کشورهایی مثل آمریكا، در دوره با وجود حاکمیت نظام بازار: و تورم يکار یبمشكالت کالنی مثل . 6

در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده  ها آنراه حل  هکشورها به وجود آمد ک نیدر ابسیار شدید  يکار یبرکود و 

 .است

 :یدولت اسالماقتصادی اهداف 

دعوت به سوي خدا و تحقّق رشد معنوي  ،(ص)ن ترین هدف تشكیل دولت و ارسال پیامبرا ترین و اصیل مهم

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ : فرماید ، میقرار دادهخداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب . ها است انسان

 .(96و  9۰: احزاب) داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً

ه بن و رسیدت عدالی معنویات، برپای ي توسعهرفاه،  ي توسعهن توا میی دینع و دیگر منابت و روایات آیاه مطالع از

 .(1939موسویان، )ت دانسی اسالمت دولي اقتصادف را اهداي اقتصادت قدر

 :هرفا ی توسعه. ۰

ها را مسخر شما کرد، تا بر  آورد، و کشتیی آبن را آفرید، و از آسمان ها و زمی آسمانه کت اسی کسن خداوند، هما

ه در کارند، بی منظم برنامهبا ه را که کنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشید و مات او حرکن فرماه دریا ب صفحه

شما داد و ه ب[ نیازمند بودید]= از او خواستید ه کي و روز را مسخر شما کرد و از هر چیزب تسخیر شما درآورد، و ش

 .(92-99ت ابراهیم، آیا)د نتوانید کره ها را شمار خدا را بشمارید، هرگز آني ها ر نعمتاگ

کرد تا بتواند ن ها را مسخر انسا ها را آفرید و آن نیاز انسانب و مناسن فراواي ها آیه، خداوند نعمتن ایق مطاب

ي خدا رو ي فهیخله در جایگای اسالمت دولف از اهدای اساس، یكن بر ای. پا دارده خود بت و کرامن شأب مناسی زندگ

 .استی و قرآنی اسالمب مطلوه رفاه به جامعن و رساند یالهت غایان بخشیدق زمین، تحق
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 :تمعنویا ی توسعه. ۸

ه بن تقید آن و میزاه جامعی اخالقت تواند در برابر تحوال نمین زمیي خدا رو ي فهیخله در جایگای اسالمت دول

م مردی روحت از سالمه کت اسی اسالمت دول ي عهدهبر ه باشد؛ بلكت تفاو بیت از منكراي ها و دور معروفم انجا

ص خاي رفتارها ي هیساها در  انساني معنوی از تعالی بخشه جا کن از آو  باشدت معنویا ي توسعهفكر ه کرده، بت مراقب

، موسوي اصفهانی)د دهي معنوگ رن افراد راي  مادي کوشد رفتارها مین گوناگوي انحاه بم اسالن است، دیي اقتصاد

1963). 

 :تعدالن برپاداشت. ۹

ی افراطي ها خواهی و زیادهی فردگرایت تأثیر شدید صفات تحي  و مادی معیشتل در مسائه ویژه ها ب رفتار انسان

 ي سلطه. باشده مستمر داشت ي سلطهن دارد، بر دیگراي تر بیشت و امكانات قدره کی شود هر کس میب سبن و ایت اس

 ي همهبشر در خ تاریل در طوه انبوی اکثریتن شده استثمار و استعمار کشیده و بت اقلیی گروهي و اقتصادی سیاس

م از ستي جلوگیری اسالمت دولف از اهدای وضعیتی، یكن از چنیي جلوگیري برا. عا است مدن ایي ها، شاهد گویا مكان

 .استي و اقتصادی معیشتدر ابعاد ه ویژه عدالت، بن و برپاداشتی اجتماع

 :یاسالم ی جامعهی اقتصادت قدر. 4

کنند،  میم مته یالهب دنیا و مواهک تره را بی دین ي جامعهانحرافی، ب تأثیر مكاتت تحه کی تصور برخف بر خال

 ي جهینترا ی و در مقابل، فقر و ناامنی ایمان ي جامعهبارز ي ها را از شاخصهي اقتصادی و توانایت امنیی خداوند متعال

 .داند مین و کفران عصیا

ه بود، و هموارن و مطمئم و آران امه کي آباد ي منطقه: استه زدی مثل[ کنند میت نعمن کفراه کن آناي برا]خداوند 

س دادند، لبا میم انجاه کی اعمالب سبه کردند و خداوند بی خدا ناسپاسي ها نعمته رسید؛ اما ب از هر جا میش ا روزي

 .(112نحل، آیه )د پوشانین را بر اندامشاس ترو ی گرسنگ

اگر دولت در اقتصاد . در دیگر مكاتب اقتصادي هدف نظام اقتصادي، گسترش رفاه مادّي و توسعه اقتصادي است

رفاه مادي با امنیت . یابد به جهت تحقّق رفاه مادّي، و رفع کمبودهاي نظام بازار براي تحقّق رفاه عمومی است حضور می

ها در اقتصاد اسالمی در  و فعّالیت ها يگذار استیس ا،ه سازماندهی ا،ه ریزي یابد؛ بنابراین باید تمام برنامه تحقّق میو رشد 

 ي لهیوساقتصاد هدف نیست؛ بلكه . یابد جهت تحقق سعادت معنوي قرار گیرد و دولت نیز در همین مجموعه معنا می

آن غیراخالقی نیست و  و اهدافشود و ابزارها  اقتصاد معنوي شمرده می ی،اقتصاد اسالم. تحقّق اهداف باالتري است

رفاه  قدر دیگر مكاتب، تحقّق رشد معنوي اصل نیست و تاکید اصلی بر تحق. تواند مانع تحقّق رشد معنوي شود نمی

 .مادّي و توسعه است
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 :یدولت اسالماقتصادی وظایف 

 :متعدّدي از جمله امور ذیل را انجام دهد هاي دولت براي تحقّق اهداف پیشین، باید اقدام

 .(7: حشر)طبقاتی زیاد رخ ندهد؛  ي فاصلهتوزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که . 1

 .تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادي. 2

 .(1973، تهرانی هادوي)؛ تأمین فقیران و نیازمندان. 9

 .(1973، تهرانی هادوي) بدهكاران؛اداي بدهی . 9

 .مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه. ۰

 .از قیمت عادالنه تیو حمانظارت بر بازار و جلوگیري از احتكار . 6

 .بخش خصوصی ي لهیوسحمایت از عمران و آبادي به . 7

 .گذاري زیر بنایی مورد نیاز تحقّق سرمایه. 3

 .سازي براي رفع فقر زمینه. 3

 .یدولت اسالماقتصادي اختیارات 

قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالی و تنظیم امور و  ي الزمهگفته و  دولت براي تحقّق امور پیش

 :برخورداري دولت از والیت، اختیارات متعددي از جمله امور ذیل را دارد ي الزمه

 .(منصوص و حكومتی)ض وضع مالیات و عوار. 1

 .هاي متنوّع طبیعی است مالكیت دولت اسالمی بر انفال که شامل ثروت. 2

  .(تعریف روابط بین نهادها ف،وظای ا،ه براي تعیین حدود مالكیت): يگذار قانون. 9

 .ایجاد واحد خاص براي توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر. 9

آوري  جمع ي،آور سترش علم و فنگ هاي زیربنایی کشور، اقتصادي خاص براي انجام طرحایجاد واحدهاي . ۰

 .آوري درآمد حاصل از انفال و خراج جمع ا،ه مالیات

سازي تحقّق رشد معنوي  ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسالمی، زمینه گونه که اشاره شد، اصلی بنابراین، همان

داشت که، مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوي و تحقّق عدالت است و تحقق باید توجّه . عدالت است و گسترش

تحقّق رشد معنوي  ي لهیوسیابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّي و توسعه،  رفاه مادي نیز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا می
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ضروري  ي مقدمهاعی، تحقّق عدالت اجتم. تحقّق رشد معنوي است ي مقدمهتأکید اسالم بر تأمین رفاه مادّي، . است

 ي لهیوسولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و . آخرتی، کمال انسان است و سعادتکمال انسان، و تقرّب معنوي 

 .شود اي از کمال حقیقی انسان شمرده می و خود نیز داراي ارزش است و مرتبه یالهوصول به تقرب 

 :گردد میم نظریات اقتصادي امور ذیل معلوها، در  با انواع دیگر دولتی دولت اسالم ي سهیمقادر 

 .رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسالمی است. 1

، در که یدرحال. نفع شخصی گرچه در اسالم مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد ي زهیانگ. 2

 .دیگر مكاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعّالیت اقتصادي است

 .سازد برخورداري دولت اسالمی از منابع مالی گسترده، امكان تحقّق عدالت و توازن اجتماعی را میسّر می. 9

 .اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسالمی است ي عرصهاصیل بودن حضور دولت در . 9

 .دولت دینی مكمّل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است. ۰

ها  كان جلوگیري از تولید کاالي خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسالمی در مقایسه با سایر دولتام. 6

 .تر است بیش

در انفال و مباحات عامه تصرف کنند و طبق  توانند یمفراد در زمان غیبت ولی عصر ا ز نظر حقوق اسالمی،ا. 7

 .طبیعی بهره برداري کنند يها ثروتکه از  شود یمحق داده  ها آنبه ( ع)اجازه معصومین 

 :تولید ی وظایف دولت اسالمی در عرصه

و سازماندهی سلسله عوامل و نهادهایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی،  يریکارگ بهتولید فعالیتی است که با 

محصوالت )و خدمات ( محصوالت فیزیكی)این محصوالت تولید شده، اعم از کاال . انجامد به ایجاد کاال و خدمات می

 (.1969، دیري اصلق)د باشن می( یكیزیف ریغ

ثابت . شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در تولید است بیان میبحثی که در اینجا براي اثبات فرضیه مورد نظر 

دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل بر ، شود در این حوزه معیار تنظیم عادالنه می

. باشد تولید میتوزیع منابع طبیعی، سرمایه، تكنولوژي، نیروي کار، مدیریت و به طور کلی توزیع عادالنه هر نوع امكان 

از طرفی حضور دولت جهت تولید کاالهاي مشمول حوزه شكست بازار جهت تأمین نیازهاي اساسی جامعه مسلمین 

 .باشد خود مصداق بارزي از تحقّق عدالت می

بخشی از امكانات در اختیار فرد یا جامعه، به طور مستقیم بسترساز : براي تقریب اذهان به این مثال توجه کنید

اقتصاد  ي صحنهاز این رو، یك بازي عادالنه در . هاي خود است از دستاوردهاي فعالیت ها آنتر  رداري آتی وسیعبرخو
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برخورداري از امكانات آموزشی و ابزار . باشد مستلزم ترتیبات اولیه عادالنه در کنار قواعد بازي یكسان براي بازیگران می

ها و پیش نیازهاي آزادي  این برخورداري از جمله زمینه. دهند ل میتولید دو وجه اساسی از این ترتیبات را تشكی

( و امكانات اقتصادي)تا ثروت . (7حشر، آیه )« ...یْ ال یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْكُمْکَ»طبق بیان قرآنی . باشند اقتصادي می

هاي اولیه عادالنه، خود به خود  شود که عدم وجود فرصت مستفاد می ي هیآاز این . صرفاً بین ثروتمندان جریان پیدا نكند

ي ها ثروت ˆخدال در امر تولید، رسوم مهن ایه بن رسیدي برا. کند راه براي تأمین عدالت اقتصادي را مسدود می

 .از منابع طبیعی برابر قرار دادي گیر را در بهرهه هم. گذاشتم در اختیار مردن را یكسای عموم

به این امر،  ها آنهاي تولیدي بخش خصوصی و تشویق و ترغیب  با فعالیت ،(ص)م دهاي تاریخی پیامبر اکربرخور

به ضمیمه برخی شواهد دیگر، بیانگر واقعیت است که، ایشان فعّالیت هر دو بخش دولتی و خصوصی در امور تولیدي 

هاي  برداري از زمین بهره ي ه، نحوها آناز جمله . را مطابق اصل دانسته و هر یك وظایفی را از ابتدا به عهده دارد

و همچنین  -آمد که با جنگ به تصرف مسلمانان در می -هاي مفتوح العنوه زمین. حكومت اسالمی در این زمان است

متعلق به همه  -هاي موات و بی صاحب آمد و نیز زمین می که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در -هاي انفال زمین

ز بخش خصوصی بسیار بیشتر ا، ها و امالک بخش عمومی از این رو زمین. بود (ص)م مسلمانان و در اختیار پیامبر اکر

نیاورده و اغلب در  به وجودگونه انحصاري  هیچ، اند اي هاي سرمایه ثروت منشأهاي طبیعی، که  بوده است و توزیع ثروت

. را احیا و آباد کند حق تصرف و بهره برداري با کسی است که آن، هاي انفال در مورد زمین. دست دولت بوده است

البته با توجه به این نكته . کند مالك، او را ملزم به بهره برداري یا ترک زمین میدولت تنها در صورت عدم بهره برداري 

برداري به صورت اقطاع  دهد که دولت بیشتر از قدرت فردي، منابع طبیعی را براي بهره اسالم اجازه نمی»است که 

 (.197۵، حكیمی)« واگذار کند

هاي انجام شده، دخالت  دلیل بر واگذاري منابع تولید به بخش خصوصی براي تولید است و طی بررسی ها نیا

 .بوده است ییکارابرداري از این اراضی، تنها براي باال بردن  دولت در امر بهره

 اهمیت بازرگانان و ي درباره( ع)ر از دیگر ادله تاریخی تشویق بخش خصوصی به تولید، سفارش حضرت امی

هاي  چرا که اینان مایه؛ نیك رفتاري کند ها آنکند که، با  حضرت که به ایشان توصیه می. وران به مالك اشتر است پیشه

همچنین . آورند آورند و با تالش فراوان، کاالهاي مورد نیاز مردم را به دست می سودند و ابزار آالت زندگانی فراهم می

نصار به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات، موجب افزایش اشتغال و عرضه و با تشویق مهاجران و ا (ص)م پیامبر اکر

صنعتگران را ، براي آموزش فنون جدید نیهمچنایشان . ها و درآمد ملی شد باال رفتن رفاه و نیز باال رفتن بازدهی زمین

فناوري در انحصار کسی  اًیثانیافت،  اي افراد جامعه رشد می مهارت حرفه اوالًبدین وسیله . کردند به مدینه دعوت می

ایشان . به تولید بخش خصوصی، تهیه سرمایه براي این بخش بود (ص)م هاي پیامبر اکر از دیگر کمك. گرفت قرار نمی
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با تقسیم شترهاي به  -ا کردند و نیز وسیله حمل و نقل ر از طریق عقد مضاربه، سرمایه تجارت براي مسلمانان فراهم می

 .شدند را از بین برد و مسلمانان تقریباً خودکفا می ها انحصار، این اقدامات. کردند تأمین میه غنیمت گرفته شد

شناسی اقتصاد  کر شد، و عطف به مبانی روشذ» قبالًه ک هاي الگوي ایده آل اقتصاد اسالمی، با توجه به ویژگی

با توجه به مطالب ذکر شده . یابد هاي اقتصادي در مواقعی، توجیه می می در فعالیتاسالمی، دخالت مستقیم دولت اسال

 :«بودگونه خواهد  رابطه دولت اسالمی با مسائل مربوط به تولید کاال و خدمات این

گونه کاال یا خدمتی، که بخش خصوصی تمایل و توان تولید آن را دارد،  دولت در شرایط عادي به تولید هیچ. 1

ندارد، بر عهده  ها آنتمایل به تولید  ،. ..تنها تولید کاالهایی که بخش خصوصی، به علت ریسك زیاد یا . پردازد نمی

 .دولت خواهد بود

. وظیفه دولت نسبت به بازار، تقویت فعالیت و نظارت بر صحت عملكرد بازار اسالمی است، در شرایط عادي. 2

جامعه و تولید با کیفیت کاالها و خدمات عمومی و نیز تولید اطالعات براي این تقویت، از طریق آموزش نیروي انسانی 

نظارت بر صحت عملكرد بازار نیز در حوزه توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس . گیرد هاي خصوصی صورت می بنگاه

تخلف از قواعد و قوانین  ها و به طور کلی، جلوگیري از از تولید شامل مواردي مثل جلوگیري از انحصار و تبانی بنگاه

 .بازار اسالمی است

 :همبادل ی وظایف دولت اسالمی در عرصه 

آنچه . گردد اي است که در آن کاالها و خدمات تولید شده و توان اقتصادي پدید آمده مبادله می حوزه مبادله، حوزه

و تنظیم مكانیسم عادالنه آن « يوان اقتصادت»در اینجا محور و معیار عدالت اقتصادي است، دقت در کیفیت توزیع 

اي تنظیم گردند که هر چیز در جایگاه واقعی خویش قرار یافته و حقوق  اي به گونه ، روابط مبادلهکه يطوره ب. باشد می

 .(1973، ادگرد)د باش می... توان اقتصادي، شامل ثروت، قدرت خرید، درآمد و. هر کس نیز اعطاء گردد

تواند به عنوان معیار  خواهد یافت؛ چرا که قیمت عادالنه می يا ژهیوجایگاه « قیمت عادالنه»در این عرصه، موضوع 

 .توازن و تحقق عدالت و ایجاد توازن میان نظام تولید و الگوي مصرف عمل نماید

ختیار بازار قرار داد و مدعی توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در ا از آنجایی که، براي تحقق عدالت، نمی

هاي عادالنه نزدیك کند؛ چرا که اوالً،  تواند ما را به قیمت شد که، مكانیزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می

. تاکنون چنین نشده است و ثانیاً، همواره این امكان وجود دارد که دست نامریی توسط انحصارگران بازار مدیریت شود

با تمسك . گستر ناچار خواهد بود است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت ضد عدالت« انحصار»جا که بنابراین، از آن

البته، نقش اساسی که دولت در تنظیم و کنترل بازار . به تنظیم، هدایت و کنترل بازار بپردازد« قیمت عادالنه»به شاخص 
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کوشد تا وضعیت  هاي پولی و مالی خود می وسیله سیاسته دهد، نقش تحمیلی و دستوري نخواهد بود، بلكه ب انجام می

 .(1933، میعی نسبس)د هاي عادالنه سوق ده هاي موجود را به سوي قیمت قیمت

ها به سمت قیمت  ها و قیمت عادالنه، وظیفه دولت هدایت قیمت بنابراین، با فرض تعیین و محاسبه شاخص

 .ین معیار و میزان سنجش تحقق عدالت در جامعه استتر در واقع، قیمت عادالنه مهم. باشد عادالنه می

به مكان بازار و اطالع از  ها آنایده مربوط به دریافت و خرید محصوالت کشاورزان را قبل از رسیدن  (ص)ر بپیام

گذرد، رّد کرد و اشتیاق خود را براي حداقل کردن شكاف اطالعات در بازار جهت تحقق قیمت عادالنه  آنچه در آنجا می

را برابر با بدترین  ها آنوي در بیان انحصار و نیرنگ در معامله و رّد آن بسیار جدي بود، تا حدي که . نشان داده است

ه بود کت صورن ایه کرد و آن، بی نه« رُکبان»ی از تلقه کن مانند ای. عتقاد به خداوند قرار داده استگناهان و عدم ا

شهر ل داخه خریدند و خود ب جا مین را همان آناي رفتند و کاالها شهر مین بیروه بي تجاري ها پیشواز قافلهه بی گروه

بسا ه نداشتند، چع شهر اطالي ها وارد، از قیمته تازن رگانابازن فروختند و چو میم مرده به دلخوات قیمه آورند و ب می

 :فرمود (ص)ر پیامب، سبب نیبد. شدند مین مغبو

ه قافلی را بخرد، وقته قافلل اهي شهر کاالهان بیروس هر ک. بازار شهر بیاورندل داخه خود را بي بگذارید کاالها

م هه را به مختارند معاملن خود شوند، فروشندگان زیاه متوجیابند و ع شهر اطالي ها وارد بازار شهر شود و از قیمت

در قرون اولیه اسالم نوشته شده، به ( محتسب)هایی که در مورد وظایف کنترل کننده بازار  همچنین در کتاب. زنند

ز این رو، اموري مانند نظارت بر صحت ا .ضرورت حفاظت یا حراست از آزادي و حذف انحصارگر تأکید شده است

امنع من ف»: به مالك اشتر دستور دادند( ع)ی حضرت عل. لكرد بازار اسالمی، از وظایف الینفك دولت اسالمی استعم

اي باشد که به هیچ کدام از طرفین معامله  ها در معامله باید به گونه یعنی قیمت« منع منه (ص) اهلل فان رسول، االحتكار

ها ظالمانه باشد، دخالت  پس در شرایطی که قیمت« و اسعار ال تجحف باحد من افریقین من البایع و المبتاع». ظلم نشود

 .دولت الزم است

 :فوظایف دولت اسالمی در عرصه مصر

اند، براي مصرف و  اند و به بازار مبادله عرضه شده در این حوزه، کاالها و خدماتی که با اهداف معین تولید گشته

کاالهاي عمومی و خاص، خدمات اجتماعی، امتیازات و اعتبارات . شوند تأمین نیازهاي جسمی و روحی آماده می

ن حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزیع عادالنه کاالها آنچه در ای. اجتماعی و غیره در این بازار ظهور نموده است

طور یكسان حداقل نیازهاي مصرفی آحاد جامعه را ه که بتواند ب يبه نحوهاي توزیع کاال  تنظیم شبكه. و خدمات است

اي از عدالت  یكسان همگانی نماید، نشانه به طورتأمین نماید و در مراتب باالتر، سطح معیشتی و رفاه عمومی را 

 .(1933، میعی نسبس)ت اقتصادي اس
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کننده است و مباحثی از قبیل الگوي مسكن، انرژي،  براي تحقق عدالت در این زمینه، الگوي مصرف بسیار تعیین

ي مصرف، کنترل از آثار مثبت الگو. هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود و مجموعه سیاستا تغذیه و سایر نیازه

هاي تولید است و  عدالت تولیدي و مصرفی، ایجاد توازن میان الگوي مصرف و اولویت ي الزمه هر حالبه . تقاضاست

 .تداوم حرکت عادالنه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است ي الزمه

جانبه  معه به صورت متوازن و همهبندي شوند که تعالی و تكامل فرد و جا در الگوي مصرف باید نیازها طوري طبقه

کاالهایی که در بازار اسالمی مورد تقاضا واقع ، بنا به تعریفی که از جامعه ایده آل اسالمی ارائه شد. صورت پذیرد

تواند موجب  شوند، کاالهایی مشروع خواهند بود که تولید، عرضه و مصرفشان، عالوه بر اینكه منع شرعی ندارد، می می

هاي اسالمی افراد جامعه، که تحت تعلیمات اسالمی قرار  انسان و حتی الزمه آن و برخاسته از مطلوبیتحرکت تكاملی 

یابیم که هرچه را خداوند  می[ با بررسی احكام]ما : فرماید می( ع)ا امام رض. گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد

توان هر کاالیی را به هر شكل و هر اندازه تولید  از این رو نمی. متعال حالل شمرده است، مایه صالح و بقاي مردم است

 .ن الگو به دست آوردهاي خود را بر اساس ای و برنامه ها يگذار استیسبنابراین، دولت نیز باید بسیاري از . نمود

 :دوظایف دولت اسالمی در عرصه توزیع درآم 

. توزیع درآمد است، دولت اسالمی در قبال آن مشخص شود عملكردعرصه دیگر اقتصادي که الزم است چگونگی 

بخش مهمی از عدالت اقتصادي کلی است که چگونگی دخالت دولت در تغییر و بهبود ، توزیع عادالنه درآمد و ثروت

 .کننده در سعادت جامعه و فرد است عاملی تعیین، آن

الف . شوند در اسالم افراد به سه گروه تقسیم می. کار و احتیاج: در اقتصاد اسالمی مبناي توزیع، دو چیز است

هرچند بیش از نیازشان ، مبناي مالكیت این دسته فقط کار است. توانند به رفاه برسند می، گروهی که با کار و هوش خود

از ، به علت نیازشان، این گروه عالوه بر کار. آید به دست می معاششانب گروهی که با کارشان فقط حداقل . باشد

 .(1933، میعی نسبس)د شون مند می همیاري جامعه نیز بهره

. شود می نیتأمجامعه  زندگی این افراد به طور کامل از طریق همیاري. گروهی که توانایی کار و کسب ندارند (ج

اساس اصول همیاري و ر ب، هاي واالي انسانی و اخالقی دو گروه اخیر، در نظام اقتصاد اسالمی به خاطر حفظ ارزش

 .(197۰ ،یوسفی) شوند از درآمدي غیر از کارشان برخوردار می، تضامن

باید واجد شرایطی از جمله سودمندي البته، این کار . کار است، هاي طبیعی مبناي مالكیت خصوصی منابع و ثروت

برداري باشد و همچنین حق مورد نظر براي صاحب کار تا زمانی محفوظ است که اثري  و ایجاد فرصتی تازه براي بهره

این ، اصلی که در مورد توزیع درآمد پس از تولید مورد تأکید اسالم است. را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد

البته، این بدان شرط است که . رود ید از آن کارگر است و انسان تولید کننده، فرض اصلی تولید به شمار میتول»است که 

ثبات  ي قاعدهغیر این صورت، به لحاظ  در؛ و در اختیار دیگري نباشد، اي که تولیدکننده روي آن کار کرده ماده اولیه
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هرچند هم که کار ثانویه موجب تغییر ، خص دیگري قرار داشتهاولیه قبالً در اختیار ش ي ماده که یصورتدر ، مالكیت

بر این اساس، « .کند ماند و عامل دوم، فقط اجرت دریافت می شكل آن شده باشد، همچنان در مالكیت مالك اول باقی می

در اموال خود یا سایر کنند و نیز با تغییراتی که  برداري از منابع طبیعی می اقدام به بهره، افراد بسته به میزان توان خود

افرادي که فاقد قوه و توان الزم . آورند هاي مورد قبول اسالم را به دست می انواعی از مالكیت، دهند افراد جامعه انجام می

این در شرایطی است که، عدم توان این گروه جهت شرکت در . یابند فرصتی براي کسب درآمد نمی، براي کار هستند

در هر دو سطح، مالكیت منابع و  -به ایجاد فرصت کسب درآمد بیشتر براي سایر افراد جامعه منجر ، بازار و رقابت

. شود می -( پس از تولید)و مالكیت آثار و تغییرات ایجاد شده در اموال موجود جامعه ( قبل از تولید)هاي طبیعی  ثروت

، در این عرصه وظیفه دولت. ندان تأمین شوددر نتیجه، منطقی است که زندگی و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانم

در عهدنامه مالك اشتر، ( ع)ی حضرت عل. مدیریت و کنترل جریان توزیع مجدد درآمد و رسیدگی به حال فقرا است

 اند ماندهو از بیماري بر جاي « لهم لهیال ح»ضرورت رسیدگی به حال مستمندان و بی نوایانی را که راه چاره ندارند 

 .را جهت رسیدگی به این دسته، در نظر بگیرد المال تیبخواهد بخشی از  دهد و از او می را تذکر می« الزمنی»

 :هنقش نظام اقتصادی اسالمی در استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامع

را براي  نهیزمو  کنند یمبه عنوان نهادهاي بستر ساز نظام اقتصادي عمل  و خانوادهسیاسی، اجتماعی  يها نظام

مفهوم  و قداست ردیگ یمهمه چیز بر اساس محاسبه انجام  ،ر نظام اقتصاديد. دسازن یمعملكرد درست این نظام آماده 

فلذا در این نوع نظام جهان  ،یو عاطفاست نه از نوع درونی  یرونیو ببیشتر از نوع قانونی  و هنجارهاچندانی ندارد 

چنین نظامی به تنهایی قادر  نیبنابرا ؛گردد یمارزش تلقی  منشأ يمادکه در آن، جهان  فرماست حكم يا ژهیواخالقی 

دیگر اجتماع قرار گیرد  يها نظامدر ارتباط با  ستیبا یو مبشري را در جامعه تحقق بخشد  خواهانه عدالتنیست آرمان 

 .   فراموشی نسپارد را بهانسانی  و روابطآن کاسته شود  یاز خشكتا 

. ردیقرار گخاصی مدنظر  يها مالک ستیبا یمکارایی آن سنجیده شود،  نكهیو ابراي تحلیل نظام اقتصادي 

ناگزیر از داشتن  ،خود و دوامکه هر نظامی براي قوام  دارد یمعنوان  ،امعه شناس شهیر آمریكاییج« تالكوت پارسنز»

 :عبارتند از چهار الزمه نیو ا ردیقرار گمفید فایده  تواند یمدر اینجا  ها آنچهار الزمه کارکردي است که ذکر 

 :يانطباق پذیر-1

آنست که آن نظام بتواند خود را با  به ازین ،پذیري آن است که براي ایجاد یك نظام یا دوام آن منظور از انطباق

و مادي  يازهاینباید بتواند  ،مرتبط با خود، سازگار نماید و براي سازگار شدن محیط يها نظام خرده گریو داطراف خود 

که نتوانند  یدر صورت ،بنابراین ابزارهاي اقتصادي محقق کننده عدالت اجتماعی. نماید نیتأمدرون خود را  يرمادیغ

را نخواهند  يو اقتصادنیازهاي افراد آن با جامعه را برآورده سازند، هرگز کارایی الزم براي تحقق عدالت اجتماعی 

 .(197۰ ،یوسفی)د در جامعه تبدیل خواهند ش آرمانو شعار  و بهداشت 
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 :فبه هد یابی دست-2

هدف و یا  حتماًنیازمند آنست که  ،حیات خود و ادامهکه هر نظام، براي ایجاد  کند یماین الزمه کارکردي بیان 

 و بهاهدافی را براي اجزاي درونی خود معین نماید تا بدین وسیله بتواند اجزاي خود را حول محور آن جمع کند 

 يها نظامهدف مشترک همه خرده  ،این هدف ستیبا یمر مورد تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیز د .واداردفعالیت 

اقتصادي هماهنگی  يها مجموعهباید بین تمام زیر  ،از این هدف تیدر حما زیندرون نظام اقتصادي  و درجامعه بوده 

صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت  يو اقتصادصورت تحقق عدالت اجتماعی  نیا ریدر غوجود داشته باشد؛ 

 .(197۵، توتونچیان)

  :ییگانگ انسجام و-9

اهداف  و به شود یمجامعه در صورتی به پیشرفت نایل  ایو گروه  ،که یك نظام دیگو یماین مالک ضروري به ما 

 و جامعهگروه  ،که مجموعه اجزاء تشكیل دهنده آن نظام رسد یم (تاس يو اقتصادکه در اینجا عدالت اجتماعی )د خو

 .(1931، میرمعزّي)د جزء، مددکار اجزاء دیگر باش و هر هماهنگ گریكدیبا 

 :وحفظ الگ-9

الگوهاي الزم را به نسل  دیبا یممورد نیازش  يها تیفعالحفظ الگو به این معنی است که هر نهادي براي تداوم 

تمهیداتی  ستیبا یم نیز، در جامعه يو اقتصاداجتماعی  استقرار عدالتبحث چگونگی  در مورد .بیاموزد از خودبعد 

در ود آنچنان خ جامعه گردند، یاسیو سمختلف اقتصادي  يها بخشکارگزاران  خواهند یماندیشیده شود تا کسانی که 

تحقق عدالت  نیاگر مدافعوظایف محوله بر آیند؛ نیز  ي از عهدهتوانایی داشته باشند که بتوانند به خوبی  ،وظایف انجام

این تحقق، اطالع کافی و وافی نداشته باشند امكان راه بردن به جایی، مشكل  يها زمیاز مكان، يو اقتصاداجتماعی 

درونی شدن ارزش این مفهوم  در جهتآموزش افراد  ،در تحقق عدالت یاساس اریاز امور بسكی ی، نابراینب خواهد بود؛

 .(197۵، توتونچیان)است  يو اقتصادونیز آموزش الگوهاي عملی الزم براي رسیدن به عدالت اجتماعی 

  :یمالی دولت اسالمی برای تحقق عدالت و پیشرفت اقتصاد یها روش

به علت حاکمیت روح ظلم ستیزي و عدالت  ،که در آغاز با آن مواجه بود ییها بیو نشاسالم با وجود فراز 

آورد که در تحقق  به وجود ،خود «سیستم مالی»اساسی براي  نیو قوانوانست یك سلسله مبادي ، تخواهی در بطن خود

 :تاین مبادي به شرح ذیل اس نیتر مهم. دبخشیدن به استقرار عدالت کمك شایانی نمو
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 :یعموم المال تیبمقدم بودن فقرا و بینوایان در بهره برداري از -1

 قدمان شیپحتی بر  و مستمندانائمه اطهار موارد عدیده اي را از ترجیح دادن فقرا  و (ص)سیره عملی پیامبر اکرم 

حتی از کسانی که  ،عمومی المال تیببراي بهره برداري از  انینوایو بکه فقرا  دهد یمو نشان  آورد یمبه یاد  در اسالم

 .ترند مقدمسابقه بیشتري در اسالم دارند 

 :تنا مطلوبی تمرکز ثرو-2

راه بر طرف ساختن  در و پسندد ینمدیگر را  يا گوشهگروهی در  تیو محروم، يا گوشهاسالم تمرکز ثروت در 

 .دهد یماجازه آزادي تصرف  ،یو مكاناین وضع به رئیس حكومت طبق مقتضیات زمانی 

 :تاصل مالیات متفاوت بر حسب توان پرداخ-9

 شود یمباعث  ها افتیدرفاوت در ت. تقوي براي انجام توزیع عادالنه ثروت اس يها اهرمیكی دیگر از  ،اخذ مالیات

توازن مناسبی در جامعه ایجاد کند  تواند یمامر  نیو اگرفته نشود  اصالً ایو که از اغنیا بیشتر و از ضعفا کمتر گرفته شود 

 .(1967 ،ناء رضويب)د پیشرفت را در جامعه هموار نمای و راه

 :«نکار به اندازه توا»به موازات  «زبه اندازه نیا ،مزد»اصل -9

به تنهایی مجوز کامل براي تملك در  ،يازمندیو ندر اسالم است احتیاج  یمترق اریبسطبق این اصل که یك اصل 

 .دعام اجتماعی دار مهیو بارزش بزرگی در ضمانت  ،اسالم شناخته شده است و این امر

 :یاصل ضمانت عام اجتماع-۰

اجتماعی آنچنان مترقیانه است که جامعه غرب در قرن بیستم به آن  يها مهیببسیاري از دستورات اسالم راجع به 

درهم و در  صد كیراي هر مولود ، بخلیفه دوم ،«عمر»به عنوان نمونه . اند دانستهرا جزء افتخارات خود  و آن اند دهیرس

؛ داد یمي براي کودکان سر راهی نیز صد درهم و ؛کرد یمآن را بیشتر  شد یمبالغ  که یوقتهنگام رشد، دویست درهم و، 

 يها کمكبزرگواري اسالمی براي همه مردم بوده و مواردي از  نیو اتنها براي مسلمانان نبود ض بال عو يها و کمك

 .    مشاهده نمود و خلفا و ائمهدر سیره پیامبر  توان یمرا  انیحیو مس ها يهودیمسلمانان به 

 ؟يا آوردهقانون از کجا -6

هم پس از به قدرت ( ع)علی  و حضرته توسط خلیفه دوم به مرحله اجرا گذاشته شد ؟ کدیا آوردهقانون از کجا 

 کند یمرسیدن آن را در مورد خود تایید کرد، ثروت شخصی حاکم و کارگزار را قبل و بعد از به قدرت رسیدن مقایسه 

ین قانون ؛ اکه از چه راهی آن را به دست آورده است ردیگ یمو اگر چیزي به آن اضافه شده باشد مورد بازخواست قرار 

 .(1967 ،ناء رضويب)ت را خواهد گرف ها و سوءاستفاده ها اختالساگر در زمانه ما به اجرا در آید جلوي بسیاري از 
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 :یقانون زکات عموم-7

 شود یمافراد را شامل  يها ییداراو از برخی از  شود یماخذ  ها آنآمد از و دراین قانون که به نسبت سرمایه 

 .                                                                  بسیاري از مستمندان را التیام بخشد و آالممرتفع سازد ا اجتماعی ر يو کمبودهابسیاري از مشكالت  تواند یم

 :یقانون تكافل عموم-3

که از  داند یممسئول کسی  ،مستقیم به طوراین قانون نیز از افتخارات حكومت اسالمی است و مردم هر شهري را 

  .حدي تاکید شده است که باید دیه آن را نیز بپردازند و تاگرسنگی بمیرد 

 :ااصل تحریم رب-3

علت  .تاصل تحریم ربا اس ،عدالت اجتماعی و استقرارطبقاتی  از شكاف يریموثر در جلوگبسیار  يها راهیكی از 

 ،بدون هیچ تالشی و تنها به سبب داشتن سرمایه يا عده شود یمجستجو نمود که ربا، باعث  توان یماین تحریم را در آن 

 و تنبه تنبلی  و تالشدر نهایت رواج این امر باعث تبدیل شدن فرهنگ کار  بپردازند وفاقدین سرمایه  دیاستثمار شدبه 

 .(1967 ،ناء رضويب)د پروري خواهد ش

 

 :نتیجه گیری

شناختی و دستوري اسالم و قرآن در آن بخش، در حجم  يها آموزهمهم است که  يها بخشبخش اقتصاد، یكی از 

وحیانی اسالم، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه  يها آموزهبسیار باالیی است؛ زیرا از نظر 

ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادي او دارد و  اسالم به عنوان یگانه مكتب انسان .کامل به حوزه اقتصادي است

انسانی،  ي جامعهاز این منظر، در . و اقتصادي در نظر گرفته است یالگوهاي خاصی براي روابط نهادهاي مختلف اجتماع

پرستی نیست، بلكه انتظار، رفع  هدف و انتظار از تحكیم بنیادهاي اقتصادي، تمرکز و تكاثر ثروت و سودجویی و نفع

فقر  کردن کن شهیرنیازهاي اساسی انسان در جریان رشد و تكامل مادّي و معنوي او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و 

 .و محرومیت است

 نیمؤمنو به ویژه  ها انسانالهی تا آن حد است که  يها نعمتتوجه اسالم به استفاده مناسب و بهینه از امكانات و 

در واقع در اسالم عدم اسراف مترادف با مصرف بهینه ( 26ه یآ اسراء،) کند یمرا به دوري و پرهیز از اسراف و تبذیر امر 

از طرفی به و  ؛(27ه یآ اسراء،)د دان یمبرادران شیطان  کنند یمو در جایی دیگر افرادي را که تبذیر  هاست نعمت

فردي و پیشرفت اقتصادي تاکید زیادي دارد و بر خالف دیگر مكاتب که بعضی اصالت را به فرد و بعضی به  يور بهره

 .ددان یمو دست خدا را باالي تمامی افراد و جوامع  داند یم، اسالم اصالت فرد و جامعه را با هم دهند یمجامعه 
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گذاري  وجوه مازاد جهت سرمایه ي عرضهبا افزایش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمد ملّی، میل نهایی به 

به ( از جمله کشورهاي اسالمی)کشورهاي در حال توسعه  نكهیابا توجّه به . کند افزایش یافته، به یك سمت میل می

توان دریافت که تثبیت الگوي اقتصاد اسالمی در جامعه چه نقش مهمّی را  گذاري دچارند می کمبود وجوه قابل سرمایه

الهى و  يها سنّتدر زمینه  البالغه نهجبیانات قرآن و ا مالحظه ب .در فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادي ایفا خواهد کرد

موجب فزونى نعمت  ها نعمتشكر و سپاس در مقابل استفاده از : گفت توان یم، و پیشرفت اقتصادي يور بهرهبحث 

ظلم و ستم افراد و نیز خوش گذرانى و ریخت و . گردد یمو کفران و ناسپاسى موجب محرومیت و نزول بالها  هگشت

ایمان و تقوا . همراه با سرمستى و غفلت از یاد خدا همواره موجب هالکت و نابودى اقوام و ملل بوده است ها آنپاش 

 .گردد یمموجب نزول برکات الهى و در مقابل، روى گردانى از یاد خدا موجب سختى در معیشت و اضطراب خاطر 

که توانمندى مالى نه تنها براى مسلمانان عیب نیست، که یك امتیاز  کند یماین نكته را بازگو قرآنی  اتیآ یبررس

گره گشاى مشكالت  تواند یماز آن رو که توان مالى همراه با تقوا ضمن بى نیاز ساختن انسان از دیگران،  ت؛هم هس

 .محرومان واقعى باشد

 

 :منابع

 .تهدای شرن قم، ،اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث ،(193۵)د ایروانی، جوا -1

 يها پژوهشبنیاد  ،ستان قدس رضويآ: شهد، مطرح تحلیلی اقتصاد اسالمی ،(1967) يهد، مبناء رضوي -9

 .یاسالم

اربرد نظریه عدالت اقتصادي در نظام اسالمی توزیع وثروت ودرآمد، مجله ک ،(197۵)ایرج  ،توتونچیان -9

 .اییز وزمستانپ ،۰7شماره  ،تحقیقات اقتصادي

هاي اسالمی آستان  معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي، مشهد، بنیاد پژوهش ،(197۵)د حكیمی، محم -۰

 .قدرس رضوي

 .، نگرشی بر اقتصاد اسالمی، تهران، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهرانه (1973)ل دادگر، یدال -6

 .19اقتصاد، اقتصاد اسالمی، ش  ي عرصهایگاه نهاد دولت در ج ،(1939) درضایی، مجی -7

تحلیل وظایف اقتصادي دولت جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ایده آل  ،(1933)ی مصطف ،سمیعی نسب-7

 .نال اول، شماره دوم، پاییز و زمستاس صلنامه معرفت سیاسی،ف ،اقتصاد اسالمی

 .نتهرادانشگاه :هران، تسیر اندیشه اقتصادي ،(1969)اقر ، بقدیري اصل -3
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جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسالم، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، شماره  ،(1939). ع. موسویان، س -1۵

1۵. 

 .یدفتر نشر فرهنگ اسالم:[نتهرا]، یامهاي اقتصادي قرآن، پمال الدینج ،(1963) یموسوي اصفهان -11

 ي شهیاندفرهنگی دانش و  ي مؤسسهساختار کالن نظام اقتصادي اسالم، تهران،  ،(1931)ن میرمعزّي، سیّدحسی -12

 .معاصر

 .مكتب و نظام اقتصادي اسالم، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد ،(1973) يتهرانی، مهد هادوي -12

 .خرمانتشارات کلیات اقتصاد اسالمی، قم،  ،(197۰) ایوسفی، محمد رض -19
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 یمدن یها سورهبازتاب جهاد اقتصادی در 

 *زاده کوچكیر علی رضا جعف

 :چكیده

 يها شاخصهاسالمی به عنوان یكی از  توسعه جهشی و تحوالت سازنده و مهم در ساختار اقتصادجهاد اقتصادي یا 

با تحلیل آماري برخی . و در فضاي مدینه پر رنگ شده است( ص)م اصلی نظام اقتصاد اسالمی، بعد از هجرت پیامبر اکر

مكی و مدنی، در نهایت به این  يها سورهبه تفكیك  ها دادهي اقتصاد اسالمی در ترتیب نزول قرآن و مقایسه يها مؤلفهاز 

وحیانی و  يها زهآموکه جهاد اقتصادي و تحول اساسی در اقتصاد اسالمی با الهام از  سازد یمي اساسی رهنمون نكته

در . است( ص)ر ناظر به فضاي مدنی و نظام حكومتی پیامب کامالًارزشمند قرآنی، در مدینه ظاهر گشته و  يرهنمودها

بازتابی از سیر صعودي و خیزش عظیم مباحث اقتصادي در ( ص)ر واقع جهاد اقتصادي در مدینه و نظام حكومتی پیامب

 .هاي مدنی استسوره

قرآن، در جهت بازسازي و پیشرفت  بر پایه ترتیب نزول از روش تفسیر تواننداد اسالمی میاندیشمندان اقتص

سود  و نظام حكومتی مدینه( ص)ر اقتصاد اسالمی کنونی با تكیه بر شناخت تغییر و تحوالت اقتصادي جامعه عصر پیامب

 و ها گزارههاي الهی و وحیانی قرآن استفاده نمایند و ند و در راستاي تحوالت بنیادین نظام اقتصاد اسالمی از رهنمودبر

براي  محكم و خلل ناپذیر مدلی ه و با چینش سور قرآنی بر پایه نزول تدریجی،حلقات آن را ردگیري و شناسایی کرد

تصاد اق و مفسران و برنامه ریزان باشد یمدارا آن را این ظرفیتی است که قرآن . نددست آور به اقتصاد اسالمیتوسعه 

 .باشندها در پی شناخت این ظرفیت ستیبا یم اسالمی

اقتصاد جمهوري  هاي پایهطرح جهاد اقتصادي در جهت تحكیم توان نتیجه گرفت  ابهامی می هیچ بی بر این بنیان،

در متن نظام اقتصادي جمهوري  تواند می( ص) یدر مدینه النب( ص) راسالمی با استناد به برنامه جهاد اقتصادي پیامب

ترین سخت تواند میرشد و توسعه جامعه اسالمی گشته و از طرفی دیگر  هاي برنامهاسالمی باعث به ثمر رسیدن 

اثر نموده و از ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسالمی و هاي دشمن را بی نتیجه و بیترین نقشهها و شومتحریم

 . داخلی جلوگیري نمایدبحرانی نشان دادن اوضاع 

 .مدنی يها سورهجهاد اقتصادي، ، اقتصاد اسالمی حكومت اسالمی، :کلمات کلیدی

 .یاستان آذربایجان شرقاستادیار دانشگاه پیام نور *
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 :تکلیامفاهیم و : فصل اول

 :همقدم

در  -یالعال مدظلهبنا به فرموده مقام معظم رهبري  -براي ایجاد تحوالت سازنده و مهم یا همان جهاد اقتصادي

گیري از آن، الزم و ضروري ساختار اقتصاد جمهوري اسالمی مراجعه به قرآن، این کتاب مدوّن قانون الهی، و بهره

در پی  ستیبا یم اقتصاد اسالمی و مفسران و برنامه ریزان باشد یمدارا آن را این ظرفیتی است که قرآن و  دینما یم

هاي روشنگرانه و به عبارتی بوده و در راستاي تحوالت بنیادین نظام اقتصاد اسالمی از روشها شناخت این ظرفیت

با چینش  ه وحلقات آن را ردگیري و شناسایی کرد و ها گزارههاي الهی و وحیانی آن استفاده نموده، تر از رهنمودساده

 . دندست آور به اقتصاد اسالمیبراي توسعه  محكم و خلل ناپذیر مدلی سور قرآنی بر پایه نزول تدریجی،

در جهت بازسازي و  بر پایه ترتیب نزول از روش تفسیر تواننداندیشمندان اقتصاد اسالمی می سخن دیگر به

و نظام حكومتی ( ص)ر تحوالت اقتصادي جامعه عصر پیامبپیشرفت اقتصاد اسالمی کنونی با تكیه بر شناخت تغییر و 

   .ندسود بر مدینه

ي ترتیب نزول ها، تفسیر بر پایههاي مختلفی ارائه شده است که یكی از این روشبراي درک و فهم قرآن، روش

ی نازل شده فرهنگ سازي و متحول کردن مردمانصد قرآن به صورت تدریجی به قدانیم، گونه که میهمان  .باشدمی

که در  -در سایه همین نزول، نحوه شكل گیري برخی مفاهیم، اقتصاد اسالمی و تشریعات. اند بودهی است که بدوي و امّ

هاي  و برخی از برداشت ما را در فهم و درک مقاصد و مراد شارع کمك کرده -مشهود است  کامالً ها سورهسیر نزول 

عصر  اقتصادتطور و تحول ، امر شناخت توان درمی فوق، از روش تفسیريبا بهره گیري  .نماید می اشتباه را اصالح

  .ددر عصر کنونی نیز سود بر نظام اقتصاد اسالمی مدل سازي برايو هم چنین  نمودهاستفاده  (ص)ر پیامب

 :قاز تحقی هدف

( ص)ر هاي حكومتی پیامبدر رأس برنامهبا توجه به این که اقتصاد به عنوان یكی از ملزومات نظام اسالمی همواره 

نماید و چه بسا غرض اصلی پژوهش حاضر است، گستردگی دامنه این مباحث قرار داشته است، لیكن آنچه که مهم می

النبی  نهیمددر ( ص)ر هاي مدنی و نظام حكومتی پیامبو به طور کلی جهش صعودي مباحث اقتصادي در فضاي سوره

 .باشدمی

در این مقال مختصر، سعی بر آن است که با بهره گیري از چینش سور قرآنی بر پایه نزول تدریجی، مدل توسعه و 

ضمن این که توسعه جهشی اقتصاد یا . دست آید به نهیمدگسترش اقتصاد اسالمی و به عبارت دیگر جهاد اقتصادي در 
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این عرصه قرار داده  پژوهان قرآنمودارهاي علمی، در اختیار گیري از آمار و نجهاد اقتصادي در فضاي سور مدنی با بهره

  .تر آتیهاي گستردهها و پژوهش، باشد که تالش ناچیز این پژوهش فتح بابی باشد بر بررسیشود یم

  :عتبیین موضو

این خصوصیت . نماید اي یافته است که شایان توجه می قرآن کریم در طول تاریخ نزول خود، خصوصیت برجسته

از سوره فرقان روشنگر این موضوع  92آیه . رود شمار میه ها باشد، از دیدگاه قرآن قطعی ب که همان نزول تدریجی آیه

 : است

چرا  :کافران گفتند؛ رتلناه ترتیالً نزل علیه القرآن جملة واحدة کذلك لنثبت به فؤادک و ال لو قال الذین کفروا و»

را بدان نیرومندي دهیم و آن را به آهستگی و ترتیب  ود؟ براي آن است که دل توش این قرآن به یكباره بر او نازل نمی

 (.33: 137۵حجازي، ). «فرو خوانیم

از عوامل ثبات و یكی و  شدهمیموجب دل گرمی آن حضرت  ،(ص)ر تجدید وحی بر پیامببا توجه به آیه مذکور، 

شد به سرعت تبدیل  اگر قرآن به یكباره وحی می؛ به عبارت دیگر، رفت یمپایداري ایشان در دعوت و مبارزه به شمار 

توان می جرئتبه . گشت، نه منبع حیات بخش یك تمدن در حال زایش راکد، و یك سند مذهبی ساده می یبه کالم

: 1963 ،مالك بن بنی) .تحرک تاریخی، اجتماعی و معنوي قرآن فقط یك رمز دارد و آن تناوب وحی است گفت که

  (.1۰3ـ  161

، مشكالت یافت یك دفعه نزول می، آیات مربوط به کیفیت رویارویی و برخورد با منكران به عنوان نمونه، اگر

که،  مینیب یماما با مبنا قرار دادن سیر نزول تدریجی،  .آوردبه بار می( ص)ر را بر نظام حكومتی پیامب يمتعددبزرگ و 

رت نظامی نازل شده است، مسلمانان را دعوت کرده است تا در برابر آزار و اي از آیات که در دوران ضعف قد پاره

یاتی نیز آمده است که گویاي لزوم نشان آ. اذیت مشرکان، پایداري و استقامت ورزند و با آنان از در مدارا وارد شوند

خداوند براي مثال  ،داي روشنی به همراه دار دادن غلظت و خشونت با منكران است و در این جهت، با خود نشانه

/ بقره) «...حتی یأتی اهلل بامره  و اصفحوافاعفوا »: متعال، در این آیه مؤمنان را به پایداري و گذشت فراخوانده است

  (.6/ کافرون) «لكم دینكم ولی دین»: خطاب به کافران آمده است« کافرون»همچنین در سوره . (1۵3

الذین  ا ایهای» :باشد خشونت و شدت علیه آنان می يریکارگ بهکننده لزوم  خوبی بیانه در عین حال، آیات زیر ب

خرجوهم من أاقتلوهم حیث ثقفتموهم و  و»یا آیه ( 129/توبه) «هلیجدوا فیكم غلظ الذین یلونكم من الكفار و آمنوا قاتلوا

شد و  جا نازل میکه اگر آیات فوق یكبا این توصیف پیداست . (131/بقره) «اشد من القتل هحیث اخرجوکم و الفتت

توانست  وجود نداشت، دیگر نمی ها آناي میان دو نوع مختلف  آمد و فاصله اي واحد کنار هم جمع می همگی در سوره

گیري  ، به موضعمسائل و مشكالتی داشته باشد تا مسلمانان را در مقاطع مختلف زمانی و شخصمعنی روشن و م

 .ددگردرست و اصولی رهنمون 
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که باید تأثیري نداشت و در عوض بیشتر به سخنانی  آنچنانشد، باز  نازل می ها آنچنانچه این آیات بعد از وقوع 

قرآن کریم همراه با حوادث که،  میابی یمبا دقت در آیات مربوطه در اما . آفرید ماند و جوش و خروشی نمی جان میبی

گریزگاهی ، گام به گام پیش آمده و در این مسیر، پیوسته براي هر درد، درمانی و در هر سنگزار و کوره راه ،صدر اسالم

فهمیم که نزول تدریجی آیات و طرز بیان موضوعات قرآنی، در راهبري امت اسالم  است، آنگاه می نمودهمطمئن معرفی 

اي مختلف یك هجی و پاره پاره فرود آمدن بخشیرفتن نزول تدربا در نظر گ ،گذشته از این. تا چه پایه مؤثر افتاده است

براي استقرار یافتن آیین اسالم برداشته است، شناخت و چگونگی شكل ( ص)ر هایی را که پیامبتوان گام موضوع، می

تاریخ  همچنین بر همین اساس، دریافتنی است که وحی آسمانی در مقاطع گوناگون. گرفتن احكام دینی را مالحظه نمود

می آگاه و دلسوز، خطراتی را که در طول راه دعوت پیش آمده، گوشزد نموده و بدون غفلت و صدر اسالم چونان معلّ

 .(9: 1979یوطی، س). ها پرداخته است تساهل به تحلیل و بررسی حادثه

که گاه براي  دامان فرهنگ اسالمی نه تنها همه قوانین شرعی یكباره ابالغ نشده است رواقعیت آن است که د

تدریجی،  يگذار قانونتا در سایه  ،ج و آشنایی گام به گام را در پیش گرفته استتشریع قانونی خاص نیز قرآن راه تدرّ

 .مردم کم کم با قانون جدید خو کنند و هم زمینه ترک و فروگذاري آن براي همیشه مهیا گردد

از جمله ی بیان موضوعات قرآن ها و تدریج در تنزیل آیه مسئلهتوان نتیجه گرفت که  ابهامی می چیه یب، بر این بنیان

عناصري بوده که در تثبیت و گسترش دعوت اسالمی کمك بسزایی کرده است، به طوري که اگر در نظر گرفته  نیتر مهم

: 1937، معرفت)ت هر چند به نظر برخی به عنوان عیب و نقص تلقی شده اس .مدآ اي پیش می شد، اشكال عمده نمی

۰2.)  

شش ماه در خانه نشست و به جمع آوري ( ص)م پس از رحلت پیامبر اکر( ع) ینقل شده است که حضرت عل

وقتی آن را بر خلیفه عرضه کرد از آن حضرت نپذیرفتند و از آن . قرآن بر اساس سیر نزول از مكی به مدنی، پرداخت

، ناظر به (ع)ت مصحف آن حضر رسد یمبه نظر . (62-6۰: 1939معرفت، )د زمان تاکنون دیگر اثري از آن دیده نش

فهم قرآن را بر قاري آسان  یهر چند کار سختی بوده ول. ها سورهبوده نه کمیت و حجم  ها سورهکیفیت و ترتیب معنوي 

 . و آهنگ نزول از فضاي مكه به سوي فضاي مدینه در ترتیب نزول بیشتر نمایان است ها سورهبالطبع فهم مقاصد . کند یم

سوره در  36سوره،  119از . شوند یممكی و مدنی تقسیم  يها سورهقرآن کریم بر اساس زمان نزول، به  يها سوره

د باش یمروایت ابن عباس  سیر نزول مورد استناد در مقاله حاضر، بر اساس. وره در مدینه نازل شده استس 23مكه و 

 :گردد یمبه ترتیب نزول به روایت ابن عباس مشاهده  ها سورهدر نمودار زیر حجم . (97: 1939معرفت، )
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 1نمودار شماره 

 
به )ك وره قرآن را به ترتیب بزرگ به کوچس 119( ص) الشأن میعظبنا به نظر مشهور، صحابه بعد از رحلت پیامبر 

در این نوع . این نوع ترتیب را ترتیب مصحف گویند. کنار هم چیده و بین دو جلد قرار دادند( غیر از سوره فاتحه

در ترتیب مصحف  ها سورهدر نمودار زیر حجم . ترتیب، سیر تدریجی نزول رعایت نشده و فاقد تناوب موضوعی است

 :باشد یماز بزرگ به کوچك  ها سورهبه خوبی بیانگر نوع چینش 

 2نمودار شماره 

 
ولی این ترتیب در این مقاله مورد توجه ما  باشد یم( جمع آوري قرآن)ف موجود بر اساس ترتیب مصح يها قرآن

مسلم است که غالباً موضوعات . شود ینمنیست؛ چرا که سیر نزول و ترتیب معنوي قرآن، در این نوع ترتیب، مشاهده 

 .این تفاوت فقط در ترتیب نزول مشهود است. باشد یممكی و مدنی متفاوت  يها سوره
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  :یادآوری

ردیف عمودي نمودار . شده است مرتبط با اقتصاد، در نمودارهایی ارائه يها واژهآمار  ،بهتر موضوع تبیینبراي  .1

آغاز سوره قرآن از  119بیانگر تعداد تكرار واژه در هر سوره است و ردیف افقی نمودار نشانگر ترتیب و سیر نزول 

و از شماره ( سوره 36 جمعاً) یمك يها سوره دربردارنده 1-36از شماره . باشد یم( ص)م بعثت تا وفات پیامبر اکر

، دو نوع اطالعات ها دادهسپس با استفاده از برنامه تحلیل . مدنی است يها سوره ي دربردارنده( سوره 23 جمعاً) 119-37

 .در نهایت بدست آمده است( روند) ها دادهداده شده با هم آنالیز شده و نسبت بین آن دو 

در این پژوهش به جهت سهولت و جلوگیري از اطاله کالم، به آیاتی که صراحت در موضوع بحث دارد استناد  .2

 .شده است

  :یمفهوم شناس

 يها عرصهدر ادبیات دینی به معناي نقطه تالقی و درگیري دو جبهه حق و باطل یا نور و ظلمت در همه جهاد؛ . 1

این درگیري و مبارزه، از نقطه آغاز خلقت تا قیام قیامت وجود دارد و هر مخلوقی، . تاریخی، اجتماعی و فردي است

هاي مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، رصهجهاد در ع .الجرم یا در خدمت جبهه حق است یا در خدمت جبهه باطل

جهاد اقتصادي در نگاه مورد نظر، مالحظه اثر و کارکرد . قابل تعریف است و مصداق دارد... نظامی، اقتصادي و 

. اش در کمك به جبهه حق و مبارزه با دشمن در این عرصه استاقتصادي هر مصنوع و مخلوق، با توجه به اثربخشی

شود که سود و زیان و رشد و تعالی اقتصادي جبهه حق و ضرر اقتصادي جبهه ه کسی اطالق میجهادگر اقتصادي، ب

گاه در تولید و مصرف خود، به دنبال سود شخصی و غفلت از سود جامعه کند و هیچباطل را در عمل خود لحاظ می

سالمی و مستضعفین عالم و نابودي اسالمی نیست؛ بلكه به اعتالي اقتصادي جامعه اسالمی و افزایش اقتدار کشورهاي ا

 . تر نسبت به خداوند متعال در این ساحت از حیات اجتماعی استجبهه استكبار، و در نهایت، به دنبال تقرب بیش

کُتِبَ عَلَیْكُمُ »: فرماید یه واجب شدن نبرد با مشرکین که میآدر قرآن کریم گاهی بحث از قتال شده است مانند 

تال فقط ق« هواژ. (73 /حج) وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ»: و گاهی بحث جهاد مطرح گردیده است (216 /بقره)« الْقِتال

به معناي هرگونه « جهاد»ولی واژه  (ذیل ماده قتل: ۰، ج 1961، قرشی)ت به معناى مقابله نظامى و درگیرى با دشمن اس

 (19:131ج ، 1979مكارم شیرازي،)ت اي از جهاد اس و قتال شعبه ها است کوشش در راه خدا و تالش براي انجام نیكی

بدون « ها جهاد کن به وسیله قرآن با آن (۰2/فرقان)ا و جاهدهم به جهاداً کبیر»: فرماید می( ص)ر خداوند خطاب به پیامب

این سوره مكی شك منظور از جهاد در این مورد جهاد فكري و فرهنگی و تبلیغاتی است، نه جهاد مسلحانه چرا که 

 .(1۰:112ج  ،1979مكارم شیرازي،)ت در مكه نازل نشده اس( قتال)ه دانیم که دستور جهاد مسلحان است و می

شمسی لقب گرفته است، نكاتی  3۵که نام سال « جهاد اقتصادي»در عبارت : مفهوم و نسبت جهاد و اقتصاد. 2

 :حائز اهمیت است
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ي تقدس را در درون خودش  شود و همیشه صبغه تالش مقدس اطالق میي جهاد معموالً به نوعی  کلمه -الف

بینند؛ براي همین هم کار کردن براي  رهبر انقالب ابعاد دنیوي را با ابعاد مقدس اسالمی درهم آمیخته و همگون می. دارد

 .کنند ي مقدسی به اسم جهاد تلفیق می مسائل اقتصادي، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله

ي  ولی کلمه. ي هجرت کنند که باید مانع را دور بزنید، مثل کلمه در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می -ب

در همین . این در معناي جهاد حالت تأکید و تصریح دارد. جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد

مان باشد این است که، باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع  باید سر لوحه 3۵هایی که در سال  راستا یكی از استراتژي

معموالً در نگاه نهادي برخی از مقررات، . موارد و موانعی که دست و پا گیر است. اقتصادي کشور صورت دهیم

ي اجرایی ما  مروزه در بدنههاي نهادي و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی که ا ها یا ترکیب نامه آیین

اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند که  برخی از این موانع داخلی. کنند وجود دارد، معموالً به شكل مانع عمل می

 الملل هم ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است؟ ي اقتصاد بین باید در عرصه

مبارزه یعنی تالش پر نیرو در . جهاد یعنی مبارزه»: اند فرمودهمینه در این ز 17/9/39تاریخ در  رهبري  معظممقام 

است که انسان با  ییآنجامبارزه . اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد مبارزه وجود ندارد. مقابل یك مانع یا یك دشمن

اگر . شود موانع طبیعى یهاي طبیعی م شود دشمن و در جبهه می  هاي انسانی مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه

جهاد در زبان عربی عیناً به همین . شود مبارزه ها را از میان بردارد این می انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن

البته یك . همه جا به معناي جنگ مسلحانه نیست. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست. معناست یعنی مبارزه

 .«کند کند یك جا هم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می تطبیق می جا با جنگ مسلحانه

اساساً همین وجود مانع است که به »: فرمودند 19/2/37هاى شیراز  دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاهایشان در 

جهاد یعنى . شود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد معنى نداشت بخشد و اسمش می تالش انسان معنا و حقیقت معنوى می

 .«جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع

، هوشمندي و یجانب به استمرار، همهتوان میهاي جهاد اقتصادي  در تبیین ویژگی: هاي جهاد اقتصاديویژگی. 9 

دار در مقابله با حرکت  حرکتی هدف ،که جهاد اقتصادي در واقعهمچنین درک این نكته اساسی  .رداخالص اشاره ک

 .است ان اسالم و قرآنآلود و خصمانه دشمن غرض

، و پیوسته تمام اقشار جامعه اسالمی تالش مضاعفها و خصائص جهاد اقتصادي، کار و از دیگر ویژگی

دانش و ارزش در کنار همدیگر و در علم و ، و تالش در جهت رفع فاصله طبقاتی در سطح جامعه محرومیت زدایی

هاي اقتصادي به هایی مسیر فعالیتباشد که با وجود چنین ویژگیمیخدمت فعالیت اقتصادي، قانون مداري و پویایی 

ایمانی راسخ و محكم بنا  ي سمت و سویی خدایی سوق داده شده و نظامی مستحكم در سایه جهادي مخلصانه در سایه

 .(1۵: 193۵ي، منصور. )شود یمنهاده 
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 :یهای مدناقتصادی در سوره یها مؤلفهتوسعه جهشی : فصل دوم

، به دلیل خفقان و فضاي ضد اسالمی، در امر تأمین مایحتاج اولیه با بردند یممسلمانان تا هنگامی که در مكه به سر 

کفار مكه هم عاملی بود که مانع از رشد طبقات فرودست جامعه براي نیل به  کارانه کاسبروحیه . مشكل روبرو بودند

گردید، اما در پی مهاجرت به مدینه، مسلمانان با فضایی جدید و امكاناتی تازه هاي شغلی و اقتصادي بهتر میموقعیت

یگر از آن تعصبات در مدینه د. روبرو شدند، اگرچه در ابتداي هجرت مشكالتی در معیشت و اقتصاد وجود داشت

از سوي اهل مدینه، شرایط را براي این گروه مهاجر پدید . نژادي و نجابت ذاتی که مایه تفاخر و تبختر بود، اثري نبود

. یابی به ضروریات اولیه زندگی و اقتصادي بهتر موفق گردندآورد که به کشت و زرع مشغول شده، از این راه در دست

بعدي چون فرضیه جهاد و غنایم حاصل از آن هم بر وضعیت رفاهی مسلمانان در مدینه  تداوم تالش ایشان و تحوالت

 .(1۰7 -2۰2: 1969اجتهادي، )د اثر شگرفی نها

با تأمل . توسعه و گسترش اساسی صورت گرفته است( ص)م پیامبر اکرت از منظر تاریخی، اقتصاد مدینه به رهبری

شود که همان سیر صعودي مطرح شده در مشخص می ،(ص)م هجرت نبی اکرهاي قرآن و آیات نازله بعد از در سوره

هاي است و این جهش صعودي در سوره دییتأهاي مدنی نیز قابل مباحث اقتصادي از منظر تاریخی، از دیدگاه سوره

ه حكومتی هاي مدنی و به تبع آن جامعمدنی نیز مشهود است، که همین امر خود بیانگر جهاد اقتصادي در فضاي سوره

که در ذیل به عنوان نمونه به . و با الهام از سرچشمه فیاض وحی الهی است( ص)ر مدینه به سرپرستی و حاکمیت پیامب

 .گرددها در قالب نمودارها و آمارهایی مستند اشاره میبرخی از این مباحث اقتصادي و سیر صعودي آن

 (:انفاقزکات، خمس، انفال و ) یمالیات و دارای – ۰

منافع مردم است؛ به طوري  ثابت و متغیر در اسالم، تأمین مصالح و يها اتیمالهدف از تشریع احكام مالی و وضع 

معینی از آن، به فرآیند رشد اقتصادي جامعه آسیب  که حتی اگر در وضعیت خاصی، گرفتن اصل مالیات یا گرفتن نرخ

  .شود یممتوقف  رساند و مردم را دچار مشقت کند،

مانند خمس و زکات باید با قصد قربت انجام  ؛عبادي بودن -الف: متعددي دارد يها یژگیودر اسالم  ها اتیمال

براي مثال، پرداخت کنندگان . ، مصرف معیّنی داردها اتیمالهر یك از ؛ هر مالیات موارد مصرفمعیّن بودن -ب .شود

 ؛مردمی و اخالقی بودن -ج .پردازند یممال خود را با چه هدفی و براي انجام چه مقاصدي،  دانند یمخمس و زکات 

این ویژگی سبب آشنایی . کنند یماسالمی مانند زکات فطره را خود افراد در موارد تعیین شده هزینه  يها اتیمالبرخی 

داوطلبانه بودن  -د .شود یمبیشتر پرداخت کنندگان مالیات با مستمندان جامعه و موجب افزایش روح برادري نزد آنان 

و مسلمانان در طول تاریخ اسالم،  دهند یماز نظر اسالم، انفاق، عملی است که افراد به صورت داوطلبانه انجام  ؛ها اتیمال

که دین مقدس اسالم با آیات و روایات  دهد یماین نشان . اند پرداخته یمواجب مانند زکات را با کمال اشتیاق  يها انفاق

 .توانسته است به تربیت اخالقی مردم بپردازد و بیشترین اثر را در رفتارهاي مسلمانان بر جاي گذارد
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اسالمی، در سال دوم هجري تشریع شد، و دو نوع هاي مورد بحث در اقتصاد نظام زکات به عنوان یكی از مقوله

و ( 2۰9: 3 ج، 1912رّ عاملی، ح) دشاي بود که با دیدن هالل ماه شوال، واجب میزکات ابدان، مالیات سرانه. اول: بود

کشمش ها در خرما و زکات اموال که از چهارپایان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلّات، در گندم و جو، و از میوه. دوم

اما موارد مصرف هشتگانه زکات در . (۰9: ، همانعاملی حر) دو از فلزات قیمتی، در طال و نقره مسكوک واجب گردی

فرستاد که اسامی افرادي را براي جمع آوري زکات به اطراف می( ص) مرسول اکر. سوره توبه، بیان شده است 6۵آیه 

 (.292 -297: 9 ج، 192۵ابن هشام، ) تها در کتب تاریخی ذکر شده اسآن

هاي مكی نیز وجود شود، زکات اگر چه در فضاي سورهمشاهده می( 9 هنمودار شمار) رگونه که در نمودار زیهمان

گردد و جایگاه قابل به یكباره این مقوله در بسیاري از آیات مدنی مشهود می ،(ص) ردارد ولی پس از هجرت پیامب

مدینه به خود اختصاص داده است و به نوعی با یك جهاد و خیزش عظیم روبرو شده و جهش توجهی را در اقتصاد 

 . گذاردهاي مدنی به نمایش میصعودي زکات را در فضاي سوره

 

 9نمودار شماره 

 
هاي اقتصادي در لیست مباحث جهاد اقتصادي نظام حكومتی مدینه قرار مقوله خمس نیز به عنوان یكی از شاخصه

واجب شد و این بعد از اختالف اصحاب بر سر تقسیم ( 91/انفال) تدر سال دوم هجرت و پس از نزول آیه غنیم. دارد

خمس بیش از یك آیه را به خود اختصاص نداده است و آن هم در . (239: 2 جبن هشام، همان، ا) دغنایم جنگ بدر بو

 . سوره انفال، در مدینه نازل شده است

به طور کلی خمس و زکات در اسالم دو مالیاتی است که عالوه بر جهت گیري مالی داراي جهت گیري معنوي 

 . هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادي استوار شده است

توانست وضعیت توزیع درآمد و البته نظام اسالمی حاکم در مدینه در کنار زکات و خمس، با استفاده از انفال نیز، 

افتاد؛ انفال عبارت بود از تمام چیزهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان می. ر جامعه مدینه را بهبود بخشدثروت را د

دادند، اراضی اموات، شهرهاي متروک را به مسلمین می زمین یا غیر آن که صاحبانشان یا کوچ کرده یا به اختیار خود، آن

( 963: 1 ج، 193۵مام خمینی، ا) اهحل دریاها و کناره رودخانهسا ،(۰29 -۰29: 3 ج، همان، عاملی حر) هو خراب شد

 دکردنها را به افراد واگذار میدانستند، آنطور که مصلحت میبود که آن( ص) مدر اختیار رسول اکر ها اینهمه ... و
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اسالمی، براي دخالت در را به عنوان حاکم ( ص) ردر اختیار داشتن انفال، دست پیامب(. 67و  32: 6 ج، 1912جفی، ن)

، در مدینه نازل (1 هآی) لدر خصوص انفال یك آیه در سوره انفا. گذاشتاقتصاد و جهت دهی به تولید و اشتغال باز می

 .شده است

هاي مدنی و بازتاب سیر مقوله انفاق نیز از جمله مباحث جهاد عظیم اقتصادي در فضاي مدینه است که سوره 

را تشویق نموده  نیمؤمناسالم . (درجوع شو ۰به نمودار شماره )ت واه روشنی بر این مدعاسها گصعودي در آن سوره

اجب نظیر خمس و زکات، از مازاد بر نیاز خود، با طیب خاطر و آرامش و يها اتیمالاست که عالوه بر پرداخت 

نزنند، مال را مالِ  رد به سینه محتاجانمین کرده و دست أپدید آمده از فقر را پُر کنند، نیازمندان را ت يها خألوجدان، 

و معاد مانع  مبدأمحرومان استفاده کنند، گرایش و ایمان به  خدا دانسته و نیازمندان را، عیالِ خدا، و از مال براى رفع نیاز

بینش،  و عقائد خود را ندیده بگیرند، با این ها آرمانپول و ثروت خود را هدف قرار داده و  که مسلمین شود یماز آن 

، که خدا براى او معیّن کرده است ، حقى استها کمكکند، چون دریافت این انسانِ محتاج، احساس حقارت و ذلت نمى

، زیرا خدا به او ثروت داده و خدا است که از او دارد ینمروا  انسان بخشنده و پول دار نیز فخر و خودپسندى بر خود

 .کندرا دریافت مى انفاق

 9نمودار شماره 

 
 

 :امنیت اقتصادی -۸

امنیت اقتصادي به عنوان بستر الزم براي رشد پایدار اقتصادي، و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده، 

قرآن و . اساسی اقتصاد اسالمی براي حصول توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعی است يها ساختیكی از زیر 

 .داشته استسنت نقش مهمی در ایجاد این بستر 

اند که امنیت اقتصادي در میان  اندیشمندان مكتب اسالم همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته

بحران »، نقطه مقابل امنیت اقتصادي، ها آناز منظر . هاي هر جامعه است ترین امنیت هاي دیگر، یكی از پررنگ امنیت
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. است مسلمینمنظور گمراه ساختن ه هر حریفی بر جامعه اسالمی ب« اقتصاديسلطه »است که خمیر مایه آن، « اقتصادي

 . کردند یم ترغیب، پیروان خود را به تهیه مقدماتی براي جلوگیري از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، رو نیاز ا

 (:نهی از تصرف عدوانی)ب غص

امنیت  در يبار انیزتبعات و آثار ، نادرست در حوزه عمل اجتماعی و اقتصادي يها روشیكی از به عنوان غصب 

 .بدان اشاره شده است به وضوح که در آیات قرآنی اسالمی داردو تباهی جامعه  ها ارزشاجتماعی و فروپاشی 

 يضد هنجاراین رفتار . دیگري اعم از فردي و جمعی است بر مالیكی از ناهنجارهاي اجتماعی، سلطه و استیال 

از این رو . شود تا امنیت اقتصادي از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی نیز تباه گرددموجب می

 .شود یماسالمی به شدت با این رفتار مبارزه  يها در آموزه

و ابن  77 :صب، ذیل ماده غ133۵ابن منظور، )ت غصب که در لغت عربی به معناي گرفتن چیزي با ظلم و ستم اس

، نیز اصطالح فقه اسالمی در .ي استدر فرهنگ قرآنی به معناي استیال و چیرگی بر مال دیگر ،(97۵ :9ج ، 1967اثیر، 

آنچه از مفهوم غصب که در این مقال مورد نظر قرار گرفته ناظر بر غصب در غصب به همین معنا به کار رفته است، 

 23و نیز نساء، آیات  133بقره، آیه ) شود یمغصب در حق و مال، عملی حرام، گناه و نیز جرم تلقی  .حیطه اموال است

 .(99و توبه، آیه  161و  9۵و 

 7نمودار شماره 

 
 .هاي مدنی استنمودار فوق، به روشنی بیانگر رشد دامنه مباحث مربوط به نهی از غصب اموال در فضاي سوره

 (:در امانت نهی از خیانت) یامانت دار

داري و به تبع آن ایجاد امنیت روانی در محیط اقتصادي جامعه مسلمین، یكی از مسائل مهمی است که مورد امانت

نماید میزان رشد و توسعه لیكن آنچه که در اینجا مهم می. گیردتوجه فعاالن عرصه اقتصاد نظام حكومتی اسالم قرار می
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نشانگر این ( ۰شماره )ل باشد که نمودار ذیهاي مدنی میفضاي مدینه و سوره داري دردامنه مباحث مربوط به امانت

 .جهش مذکور و در نتیجه جهاد در این عرصه اقتصادي در محیط مدینه النبی است

موقع و همراه با حفظ سالمت امانت ه داري و بازگرداندن ب، امانتانسانی بسیار زیبا و پسندیده يها خصلتز ا

. به امانت بسپارد ها آنرا نزد  مهمی وسیله یا شود، تا مالامین نیازمند می يها انسانمعموالً انسان در زندگی به . است

و احترام به احساسات  ها آنحفظ امانت دیگران، مراعات اعتماد . امانت گذاري ناشی از اعتماد به امانت گیرنده است

در قرآن . اندفراوان کرده يها هیتوصهمه ادیان مقدس الهی، خصوصاً اسالم در تقویت این صفت نیك  .نسانی استپاک ا

داري یكی از صفات انبیاء و مؤمنان در قرآن به خورد؛ به عبارتی، امانتنیز آیاتی پیرامون این موضوع به چشم می

  .(۰3/ نساء)« یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها إِنَّ اللَّهَ»: دیفرما یمقرآن مجید . حساب آمده است

 ۰نمودار شماره 

 
 

 (:نهی از ستم و تعدی به حقوق دیگران)ط قس

؛ زیرا از تعرض و تجاوز ظالمین بر حقوق و عدالت اقتصادي آن استقسط و نشانه جامعه عدالت محور،  نیتر مهم

و بالطبع زمینه ساز امینت و آرامش در جامعه  رساند یماموال مردم جلوگیري کرده و هر کس را به حق و حقوق خود 

، طلب و دفاع از آن به و قسط موضوع عدالت. آیداست که به چشم می همان عدالت مشهود و ملموس این. خواهد بود

و راز  ؛آسمانى است يها کتابعنوان یك اصل مهم دینى و به نصّ قرآن کریم یگانه هدف اجتماعى پیامبران الهى و 

و هر کس به واقع پیرو دین باشد، باید در راه ایجاد  ؛تحقق یافتن همین هدف بسیار مهم است« میزان»و « کتاب»نزول 

 .، بكوشددتوان یمعدالت به هرگونه که 
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آسمانى این بود که مردم را به عدالت عادت دهند و حقوق آنان را  يها کتابغرض از بعثت و فرستادن پیامبران و 

و آهن را فرستاد تا بندگان در دفاع ، به ایشان بشناسانند تا خود مردم به اقامه عدالت و گرفتن حقوق خویش اقدام کنند

 .(9۵۵: 3ج ، 1939باطبائی، ط) حق از آن بهره گیرنداز اجتماع صالح و بسط عدالت و کلمه 

نشان و مدنی به نمایش گذاشته شده است  يها سورهروند صعودي آیات قسط و عدالت در نمودار زیر در فضاي 

 .که قسط و عدالت جایگاه قابل توجهی را در اقتصاد مدینه داشته است دهد یم

   6نمودار شماره 

 
 

 :نهی از رباخواری

رباخواري و عوارض ناشی از آن فرو رفته بودند که جایی  زار لجندر عصر ظهور اسالم آنچنان مردم جاهلیت در 

سوره بقره، خداوند پس از بیان  23۵تا  279در آیات  .براي تحریم دفعی آن نبود و به تدریج طی مراحلی تحریم شد

را از  ها آنو  دارد یم بر حذرروحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواري  يها یژگیوحرمت ربا و 

در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم . سازد یمهاي رباخواري که اعالن جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه  آمد پی

در این . دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است( رباخواري)اگر از این کار زشت »: کند یماست، بیان 

 .«دیا دهیدو نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم  دیا کردهصورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم 

در اسالم، . در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد

 يها تیفعالعدالت، معیاري کلی است که اسالمی بودن بیشتر . عدالت خواهی و ستم ستیزي، اصلی انكارناپذیر است

رباخواري با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسالم آن را تحریم کرده . با آن ارزیابی کرد توان یماقتصادي را 

 .است
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 3ه نمودار شمار

 
 

 :تجارت و معامالت -۹

هاي اقتصادي بود که زمینه ساز پیدایش نظام نوین اقتصاد دین اسالم مشوق رویكرد جدیدي به دنیا و تالش

هاي اقتصادي تا بدان حد رسیده است که فراوان فعالیت تالش اسالم براي نمود ارزش( ۰۵: 1966تّی، ح. )اسالمی شد

ها، اجاره، وکالت، قرض، رهن، حواله، اي براي تسهیل ارتباطات در معامالت، شرکتگسترده العاده فوقاحكام و ضوابط 

البته در همه این احكام، اصل ( ۰9: 1962حریري، ). وضع و به اجرا گذاشته است... ووقف، مزارعه، مساقات، جعاله 

 .(221: 1973ریعتی، ش. )باشدعدالت اجتماعی به عنوان شرط هر نوع فعالیت یا توسعه اقتصادي، مورد تأکید می

این . دادقرآن به عنوان کتاب هدایت، در زمینه مسائل اقتصادي و اجتماعی به اصولی معقول و دلنشین فرمان می

پایبندي به قراردادها، تعهدات و گفتار، رعایت عدالت و احسان، تأمین آزادي، آگاهی و رضایت : کتاب، اصولی همچون

به ( ص)م رسول اکر. آموختدر طرفین معامله، تضمین اجتماعی حقوق مكتسبه و لزوم مبارزه با فقر، جهل و ظلم را می

مهاجر و انصار نیز با ایمان به . نمودادي میاقتص يگذار استیسعنوان رهبر جامعه نوپاي مدینه، با چنان اصولی باید 

از نهادهاي اقتصادي رایج بین اعراب، مسلمانان آنچه . آمدندهمان اصول و قوانین محكم، به بازار داد و ستد و تولید می

و  مند نمودند و نهادهاي ناسالم تحریمرا که با مكتب جدید همساز بود، گزینش کردند و با معیارهاي اسالمی قانون

و احكام حرام و حالل اقتصادي، براي مسلمانان روشن بود؛ ( ص)ر اقتصادي پیامب يها يگذار استیسمنطق . تعطیل شد

حقوق . ها، فلسفه تدابیر اقتصادي پیامبر در مدینه منوره، براي ما نیز قابل فهم و تحلیل استگونه که پس از قرنهمان

. گردش پول، زکات و صدقات، جملگی ساختاري شفاف و عقالیی داشتمالكیت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر 

مالک صحت هر معامله مجاز رضایت آگاهانه و اختیاري طرفین داد و ستد، با حفظ اختیارات آنان در گزینش نوع، محل 

ي ناشی از ساختار بازار از رانت خوار يساز پاکدر ( ص)ر تأمل مداوم پیامب( 91 -96: 197۵حكیمی، ). و شرایط بود

. قدرت سیاسی، زد و بندهاي قومی، احتكار، تجاوز و فریب، نهادهاي مجاز اقتصادي مدینه را کارا و مطلوب عموم نمود
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دانند، دفاع کنند و از طرف داشت تا با تمام توان از آنچه حق و عدل میآن میر از یك طرف ایمان مسلمانان آنان را ب

به طوري که زندگی اقتصادي مسلمانان، جزء . دي به روشنی عادالنه و سازنده بوددیگر، قوانین و ضوابط جدید اقتصا

هاي عرب جاهلی متمایز از سنت کامالًالینفك حیات اسالمی آنان گردید، و به صورت عرف رایج در آمد؛ عرفی که 

 .(1۵9 -1۵۰: 1976رمشاهی، خ. )بود

هاي کالن خویش حرکت قتصادي، به سوي هدفهاي روشن اتوانست بدون سیاست گذاريحكومت مدینه نمی

نمودارهاي زیر . اي تنگاتنگ برقرار استهاي بعثت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست رابطهکند؛ به خصوص که میان هدف

 .به صورتی روشن به حرکت و سیر رو به رشد تجارت قوانین حاکم بر معامالت در مدینه اشاره خوبی دارد

 

 3نمودار شماره 

 
 

 1۵نمودار شماره 
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 11نمودار شماره 

 
 

قرآن و زندگی امامان  که در باشد یم الحسنه قرضیا به عبارتی  اسالمی، اصل قرضاقتصاد مهمّ  يها اصلیكی از 

سخن از قرض  گوناگون، يها واژهده بار با چهاردر قرآن،  ...ت شده اس واقعبسیاري و توجه اهتمام مورد علیهم السالم 

. استشده ده ورنیز آ «حَسناً» به دنبال آن کلمه ،آمده« قرض»در هر جا که کلمه . شده است آن تأکید هآمده و ببه میان 

 .(مزّمّل 2۵تغابن و  17حدید،  13ائده، م 12بقره،  29۰آیه  :انندم)

 12نمودار شماره 

 
 

 (:صدقه، کمک به ایتام و مساکین و در راه ماندگان) یفقرزدای -4

بود؛ چه از همین زاویه احتمال ( ص)ر هاي پیامبترین دغدغهفقر و فقدان مالی و اقتصادي یكی از جدي مسئله

کاري،  یعالوه بر روایات فراوانی که در مذمت فقر، ب. داشت مشكالت جبران ناپذیري در راه حرکت ایشان ایجاد شود

هاي همچنین نمونه. (6۵6 و 697: ۰، ج 1962شهیدي، )ت هاي تاریخی زیادي مؤید این نكته اسوجود دارد، نمونه... و
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(. 231: همان)د کنگیري مشرکین از این ضعف، براي ایجاد سستی اعتقادي در مسلمانان حكایت میدیگري از بهره

در باب اهمیت (. 233: 9، ج 1979كیمی، ح)« دین کندتواند انسان را کافر و بیفقر می»: فرمایندمی( ص)م پیامبر اکر

خداوندا براي ما در نان برکت ده و در میان ما و نان »: نقل شده است که فرمودند( ص)ر رفع فقر، این روایت از پیامب

« آوردیمگرفتیم و واجبات پروردگار خود را به جا نمیخواندیم و روزه نمیجدایی مینداز که اگر نان نباشد نماز نمی

 (.97 -93: 19۰2جازي، ح)

سازىِ فقر  کَن وضع قوانینِ مناسب براى ریشه. داند طلبى را رسالت خود مى و نفىِ هرگونه افزون دین اسالم رفع فقر

طلبى از سوى دیگر، جامعه را به سمت ایجاد توازن و  از یك سو و مبارزه قاطع با تكاثر و زیاده ...صدقه و در قالب 

دهد، با وجود این، اسالم مالكیت افراد را  وق مىمندىِ تمامى مردم از زندگى متوسط س توزیع عادالنه ثروت و بهره

 . ها را تأیید کرده است محترم شمرده و وجودِ تفاضل در میزان دارایی

 

 19نمودار شماره 

 
 

گیرد و مورد نمودار فوق بیانگر این است که واژه صدقه و مشتقات آن در فضاي مدینه رنگ بیشتري به خود می

 .گیردقرار می( ص)م اسالم در مدینة النبی پیامبر اکراهتمام و توجه نظام اقتصادي 

و آزادي ( ابن السبیل)ن در کنار مباحث فوق آیات دیگري در رسیدگی به فقرا و مساکین و ایتام و در راه ماندگا

در ادامه . و به تالش و سعی نظام اقتصاد اسالم مبنی بر فقرزدایی از جامعه اسالمی اشاره دارد گردد یمبردگان نازل 

که دال بر این نكته است که فقرا، مساکین، بردگان و در راه ماندگان و مسائل مربوط به  شود یمنمودارهایی نشان داده 

ه و رفع فقر و توجه به فقرا و مساکین در حیطه برنامه ها به عنوان یكی از مباحث اقتصادي ناظر بر فضاي مدینه بودآن

 . قرار گرفته است( ص)ر جهاد اقتصادي نظام پیامب

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 20 40 60 80 100 120 

قه
صد

 
 ترتیب نزول



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

311 

 

 19نمودار شماره 

 
 

 1۰نمودار شماره 

 
 

 16 هنمودار شمار
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 17نمودار شماره 

 
 

 13نمودار شماره 

 
 

 :نتیجه بحث

هاي اقتصادي بود که زمینه ساز پیدایش نظام نوین اقتصاد قرآن کریم مشوق رویكرد جدیدي به دنیا و تالش .1

قرآن در جهت بازسازي و پیشرفت  بر پایه ترتیب نزول از روش تفسیر تواننداندیشمندان اقتصاد اسالمی می. اسالمی شد

سود  مدینهو نظام حكومتی ( ص)ر اقتصاد اسالمی کنونی با تكیه بر شناخت تغییر و تحوالت اقتصادي جامعه عصر پیامب

 و ها گزارههاي الهی و وحیانی قرآن استفاده نمایند و در راستاي تحوالت بنیادین نظام اقتصاد اسالمی از رهنمود؛ و ندبر

براي  محكم و خلل ناپذیر مدلی ه و با چینش سور قرآنی بر پایه نزول تدریجی،حلقات آن را ردگیري و شناسایی کرد

اقتصاد  و مفسران و برنامه ریزان باشد یمدارا آن را این ظرفیتی است که قرآن . نددست آور به اقتصاد اسالمیتوسعه 

 .باشندها در پی شناخت این ظرفیت ستیبا یم اسالمی
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شود که توسعه اقتصادي مشخص می( ص)م هاي قرآن و آیات نازله بعد از هجرت نبی اکربا تأمل در سوره .2

هاي است و این امر خود بیانگر جهاد اقتصادي در فضاي سوره دییتأهاي مدنی نیز قابل مسلمین در مدینه، از منظر سوره

و با الهام از سرچشمه فیاض وحی الهی ( ص)ر مدنی و به تبع آن جامعه حكومتی مدینه به سرپرستی و حاکمیت پیامب

 . است

اقتصاد  هاي پایهطرح جهاد اقتصادي در جهت تحكیم توان نتیجه گرفت  ابهامی می هیچ بی ،بر این بنیان .9

مقام معظم  هاي ارشادو در سایه ( ص) یدر مدینه النب( ص) رجمهوري اسالمی با استناد به برنامه جهاد اقتصادي پیامب

رشد و توسعه  هاي برنامهدر متن نظام اقتصادي جمهوري اسالمی باعث به ثمر رسیدن  تواند می العالی مدظلهرهبري 

اثر هاي دشمن را بی نتیجه و بیترین نقشهها و شومترین تحریمسخت تواند میجامعه اسالمی گشته و از طرفی دیگر 

 . نموده و از ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسالمی و بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی جلوگیري نماید

 

 :منــابع و مآخذ

 .قرآن کریم .1

 .سروش: ، تهران1969وضع مالی و مالیه مسلمین، اجتهادي، ابوالقاسم، بررسی  .2

 .انتشارات اسماعیلیان: قم ،9ج ، 1967النهایة، ابن اثیر،  .9

دارصادر، : ، بیروتم 133۵ابن منظوراالفریقی المصري، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب،  .9

 .الطبعة االولی

 .خوارزمی: ، تهران9: ، ج192۵ابن هشام، ابومحمد عبد الملك، سیره ابن هشام،  .۰

 .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان: ، قم193۵امام خمینی، تحریر الوسیله،  .6

 . آگاه: ، تهران1966حتی، فیلیپ خلیل، تاریخ عرب، ترجمه ابو القاسم پاینده،  .7

 .انتشارات امیر کبیر: ، تهران137۵حجازي، محمدمحمود، وحدة الموضوعیة فی القرآان الكریم،  .3

 .بعثت: ، تهران19۰2فخر الدین، نقش پیامبران در تمدن انسان، حجازي،  .3

 .دار احیاء التراث العربی: بیروت ،3: ، ج1912، عهیالش وسائلحرّ عاملی،  .1۵

 .نشر امیري: ، تهران1962حریري، محمدیوسف، اسالم و عقاید اقتصادي،  .11

 .197۵، حكیمی، محمدرضا، معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي .12
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 هدی در جامعو راهكارهای سالمت اقتصا عوامل مخرب اقتصاد

 تاز منظر قرآن و روایا

 *میثم جمال زاده            

 :چكیده

داده و ر حیاتی است که دین مبین اسالم نیز آن را مورد توجه قرا يا مسئلهمعاش و اقتصاد فرد و جامعه  نیتأم

در پی ( ع)ن در این مقاله با جستاري در قرآن و روایات معصومی و لذاخاصی براي آن قرار داده  يها برنامهاحكام و 

سالمت اقتصاد جامعه تعیین نموده است در این راستا  نیتأمهستیم که خداوند متعال براي  ییها مالکیافتن معیار و 

 :به شرح ذیل مطرح گردید ییها پرسش

 آیا از نظر اسالم مال و ثروت مذموم و ناپسند است؟ .1

 آیا اقتصاد از دید اسالم با نظام اقتصادي غربی هم جهت است؟ .2

 ؟اند شدهباه کننده اقتصاد در قرآن و روایات مطرح و مذمت چه مواردي به عنوان مخرب و ت .9

 در قرآن و روایات براي سالمت اقتصادي در جامعه چه معیارهایی تعیین شده است؟ .9

با توجه به مجال این مقال با استناد به آیات و روایاتی چند نتایجی ( ع)پس از سیري در قرآن و روایات معصومین 

امري مذموم نیست بلكه براي حیات دنیوي و کسب توشه  نفسه یفمال و ثروت در قرآن و روایات : چنین حاصل شد

ربا  طور نیهمهم جهت نیست،  ها یغربنظام اقتصاد  براي سعادت اخروي امري ضروري است، اقتصاد از دید قرآن با

تصرف در اموال دیگران به ناحق، انحصار طلبی، آزادي نامحدود، احتكار اسراف، دادن اموال به دست و خواري، دخل 

کودکان و سفها به عنوان موارد تباه کننده اقتصاد و از طرفی تالش و کوشش براي کسب حالل، انجام مبادالت با 

و  يدار امانتپرداخت خمس و زکات اموال و  ،، انفاق و صدقه دادنالحسنه قرضو نفع طرفین معامله، دادن  رضایت

 .وفاي به عهد به عنوان راهكارهایی براي سالمت اقتصادي از منظر قرآن و روایات شناخته شدند

 .نثروت، اقتصاد، سالمت اقتصادي، قرآ :کلیدی یها واژه

 .روه مدیریتگ نور مرکز بروجن،عضو علمی دانشگاه پیام *
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 :همقدم

باعث سعادت یا  تواند یمو  سازد یم را متأثریكی از ابعاد مهم زندگی بشر که سایر جهات زندگی فرد و جامعه 

به دست آوردن آن و  ي نحوهاقتصاد مباحثی از جمله ثروت و سرمایه و . شقاوت افراد و جامعه شود بعد اقتصادي است

چگونگی مصرف آن، تولید اقالم و کاالها و ارائه خدمات مورد نیاز بشر و انواع مبادالت پول و کاال و خدمات را در 

و  باشد یم یو مكانو الگوهاي اقتصادي به شدت تابع شرایط زمانی  ها مدلهرچند . شود یمشامل ن سطح خرد و کال

در منابع اسالمی  ها آنقابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوي مكتب اسالم نیستند اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر 

در این تحقیق با استناد به قرآن و روایات پس از بررسی دیدگاه اسالم در مورد ثروت و اقتصاد به . بیان شده است

سالمت  توانند یمراهكارها و معیارهایی که  طور نیهمو  کنند یمتباه  توضیح و تشریح مواردي که اقتصاد جامعه را

 .میپرداز یماقتصادي فرد و جامعه را تضمین نمایند 

  :ممال و ثروت در اسال

از جمله ارکان اصلی و موثر در اقتصاد مال و ثروت است بنابراین پیش از بررسی اقتصاد در اسالم دیدگاه اسالم   

پلید و مضر معرفی نشده  يا یشدر هیچ جاي قرآن مال به خودي خود به عنوان . میشو یمرا در مورد مال و ثروت جویا 

کسب و مصرف آن و امور مربوط به آن دستورات و احكامی تعیین شده  ي نحوهثروت و  مآخذبلكه در مورد منابع و 

 :به اشكال زیر یاد شده است و ثروتدر قرآن از مال . است

به این معنا ( 19، ل عمرانآ)( 96، کهف)و متاع دنیا خوانده شده  ها نتیززینت و متاع دنیا، در قرآن مال از جمله 

غفلت  در صورتو  کند یمر در دنیا است و هم اینكه در چشم انسان جلوه که مال مایه زیبایی و آراستگی براي بش

 . دارد یمباز  یحقیق يها ییبایزانسان را از آخرت و 

در  ؛ و(1۰، غابنت( )23، نفالا)ت معرفی شده اسن در چند آیه از قرآن مال فتنه یعنی وسیله امتحان و ابتالي انسا

 .(13۵، بقره) خواند یمرا خیر  ماند یمکه از انسان به ارث باز  یو ثروتجایی از قرآن خداوند مال 

مذموم و ناپسند دانسته شده است با توجه به سیاق آیات قرآن و روایات چند  در اسالمآنچه در مورد مال و ثروت 

 : چیز است

 :انفاقهدف و مطلوب غایی دانستن جمع مال و ثروت و بخل در 

اینكه انسان به مال دلبستگی پیدا کند مال را و نسبت به انفاق و بخشش آن در راه رضاي خدا بخل بورزد چنانكه  

و یكی ( 99، توبه) دهد یمرا به عذاب دردناک بشارت  کنند ینمو از آن انفاق  کنند یمقرآن کسانی که طال و نقره جمع 

ر فج. )داند یمافراد غافل و کافري را که اهل دوزخ هستند را مال دوستی و کسب مال از هر راه خالف  يها یژگیواز 

13 ،2۵).  
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 :او بی نیاز دانستن خود از خد و ثروتتكیه کردن به مال 

و  دیبال یمو به آن  دانست یمعلم و عمل خود  ي ثمرهطبق قرآن قارون مال و ثروت فراوان گرد آورده بود و آن را 

قرآن  طور نیهم( 31-76، قصص)د رو سرانجام به عذاب الهی گرفتار ش نیاز ا کرد ینمچیزي از آن در راه خدا صرف 

و باز ( 7و  6، علق) ندیب یموقتی خود را صاحب مال و ثروت دیدند خود را از خدا بی نیاز  ها انسانبعضی  دیفرما یم

چنین  دهد یمرا از آتش نجات  ها آنو گمان دارند اموالشان  اند کردهکسانی که در دنیا مال فراوان جمع  دیفرما یم

 .(23، حاقه)( 9-2، همزه)د در آتش جهنم معذب خواهند بو ها آننخواهد بود و 

 :نتفاخر به مال و ارزش و اعتبار دانستن آ

آنان را اجابت کرد و طالوت را از جانب خدا به عنوان فرمانده  ي خواستهگروهی از بنی اسرائیل وقتی پیامبرشان 

منصوب کرد آنان برآشفتند و معترض شدن که ما براي فرماندهی نسبت به او برتري داریم چرا که او مال و  ها آنبراي 

، بقره)ت روت نیسثروت چندانی ندارد و پیامبرشان براي آنان تبیین کرد که مالک برتري براي فرماندهی داشتن مال و ث

از خدا  ازین یبو خود را  کرد یمتفاخر  اش هیهمساخدا شخصی که مال و باغ فراوان داشت و با آن به  طور نیهم (297

. که چطور همه باغ و محصوالتش از بین رفت و دستش خالی شد کند یمو در نهایت بیان  زند یمرا مثال  دانست یم

 .(92-99، کهف)

 ي لهیوسطبق تعالیم اسالمی مال و ثروت فی نفسه امري منفور نیست بلكه موهبتی از جانب خداوند متعال و 

امتحان و ابتالي بشر است و این دید انسان است که باید به مال درست باشد و آن را از راه حالل و درست کسب کرده 

بنده خدا : ... ندیفرما یمه عنوان بصري ب (ع)ام صادق و در راه رضاي خدا براي خود و دیگران صرف نماید چنانكه ام

، 1ج ، حمد باقر مجلسیم. )گذارد یمخداوند امر کرده است بنهند  که ییآنجارا  را آنو  ندیب یمهمه اموال را مال خدا 

خداوند ( ۰37، 193۰، ابوالقاسم پاینده)« مال براي پرهیزکاري خدا چه نیكو یاوري است»: ندیفرما یم( ص)ر یامبپ (229

براي راه رفاه عموم  را آنداده تا به نحو درست ( ع)ن و ائمه طاهری( ص)ر متعال اختیار انفال و فیء را به دست پیامب

قبل از بعثتشان به کار اقتصادي مشغول بودند و ( ص)خود پیامبر  طور نیهم ،(7، حشر( )1، انفال)د جامعه به کار گیرن

و نخلستان آباد  کردند یمبه شدت در کار و تالش بودند قنات حفر ( ع) یهمچنین حضرت عل کردند یمتجارت 

هم به کارهاي ( ع)معاش نیازمندان صرف کنند، سایر ائمه  نیتأمتا اموالی حالل و طیب بدست آورده براي  نمودند یم

 . اقتصادي اهتمام داشتند

 :یاقتصاد از منظر اسالم در مقایسه با اقتصاد غرب

ما معتقدند که براي رشد اقتصادي باید از  مردان دولتداعیه دارند که در اقتصاد سرآمد هستند و بعضی از  ها یغرب

مانند بانكداري ربوي و نظام سرمایه  میا کردهتبعیت  ها آنالگوهاي آنان استفاده کرد کما اینكه در بسیاري موارد نیز از 

 اقتصادمالحظه شود که د بنابراین بای. ا مشكالت عدیده اي مواجه کرده استنظام اقتصادي ما را ب متأسفانهداري که 
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اجمالی بین کلیات اقتصاد غربی و اصول  يا سهیمقا. آن با اصول اقتصادي اسالم تطابق دارند یا خیر يها مدلغربی و 

 :بین این دو وجود دارد از جمله موارد زیر يا شهیر يها تفاوتاقتصاد اسالمی حاکی از آنست که 

از نظر اقتصاد غربی نیازهاي بشر . از نظر قرآن پذیرفته نیست کند یممحدودیت منابع که اقتصاد غرب مطرح  -1

رقابت وجود  ها انسانکمبود منابع و محدودیت ثروت وجود دارد و براي استفاده از منابع بین ن نامحدود است و در زمی

ی که تالش بیشتري بكنند حق برخورداري دارند و همیشه گروهی محكوم به فقر و تنگدستی هستند اما از دارد و کسان

ت انسان روي زمین آمد تا قیامت براي همه افراد بشر اسباب و وسایل معاش و زندگی فراهم اس که یزماننظر قرآن از 

از ظلم و تعدي و  دیآ یمپدید ( خشكی و دریا)در زمین  و فسادو آنچه از کمبود و فقر ( 21و  13، حجر( )96، بقره)

 .(91، روم. )عملكرد ناصواب بشر است

جایگاه باالتري ز و کسی که مال و سرمایه بیشتري کسب کند ا باشد یمدر اقتصاد غربی افزایش ثروت هدف  -2

از نظر اسالم مال و ثروت وسیله آزمایش و امتحان بشر  که یحالدر  دیآ یمبرخوردار است و خوشبخت به حساب 

را  ها انسانو مالک برتري ( 1۰، تغابن) خواند یمفتنه ا ر و ثروترشد و کمال او چنانكه قرآن مال ه است براي رسیدن ب

و پی در پی در آیات مكرر سفارش به انفاق و صرف مال و ثروت در راه خدا ( 19، حجرات)ه تقوي معرفی کرد

 .دینما یم

 دیآ یمبه حساب  ها آناهداف  نیتر مهمو کسب ثروت نیز از  کند یمغربی هدف وسیله را توجیه  اقتصاددر  -9

متوسل شد، تولید و فروش هر گونه کاالیی به هر شكلی  توان یمبنابراین براي دست یابی به این هدف به هر راهی 

، به یغما بردن سرمایه دیگران، قتل و يبردار کاله، ها انسانحالل یا حرام، اخالقی یا غیر اخالقی، خود فروشی و هرزگی 

اما در اقتصاد اسالمی عالوه بر اینكه کسب ثروت هدف نیست براي بدست آوردن آن ... غارت در کشورهاي دیگر و 

به هر راهی متوسل شد بلكه باید حد و حدود خاصی رعایت شود از جمله اینكه تصرف در مال دیگري  توان ینمنیز 

از راه ربا نباشد و بعضی از انواع معامله و مشاغل در اسالم ( 39، نسا)( 133، بقره)ز راه حالل باشد باید با رضایت او و ا

 .اند شدهحرام دانسته 

در اقتصاد غربی تالش براي افزایش و انباشت ثروت و سرمایه است نه توزیع عادالنه ثروت به همین دلیل  -9

و نظام سرمایه داري  رسند یمبه اوج ثروت و دارایی  اطالعاتو گروه اندکی به واسطه در دست داشتن قدرت، ثروت 

اما اقتصاد  شود یمو فاصله طبقاتی افزون  کنند یمزیادي از افراد جامعه در فقر و فالکت سر  و اقشار دهند یمرا تشكیل 

همه افراد روي زمین از  ي عادالنهاسالمی به دنبال توزیع عادالنه ثروت و سرمایه بین همه افراد بشر و برخورداري 

 . راحت و رفاه نسبی استو اسباب و وسایل معاش آبرومندانه 
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 :یعوامل مخرب اقتصاد و راهكارهای سالمت اقتصاد

 ي نهیزمعلم اقتصاد بررسی رفتار انسانی در »: تعریفی براي علم اقتصاد که مقبول عالمان اقتصاد باشد چنین است

طبق این تعریف در اقتصاد چند ( 1۰3، 1939، میرمعزي نیحس دیس)« .تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات است

 کاال وفروش )ت مبادال ي حوزه( تخدما و ارائهاعم از ساخت کاال و محصول )حوزه تولید : کلی مطرح است ي حوزه

استفاده از ثروت و )حوزه مصرف  طور نیهم( ارائه خدمات به مشتري و دریافت وجه یا کاال یا خدمت در مقابل آن

برخی از عوامل مخرب ( ع)ن در ادامه با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومی (هنیاز فرد و جامع نیتأمسرمایه براي 

 .میدار یمبه شرح ذیل بیان  ها حوزهامعه را در این کننده سالمت اقتصاد ج نیتأمراهكارهاي و اقتصاد 

  :دعوامل مخرب اقتصا

اقتصادي به این ف مختل يها حوزهدر  شود یمبعضی از مواردي که موجب فساد و تباهی اقتصاد فرد و جامعه 

 :شرح است

 :دتولی ی حوزهدر  (الف

 :دآزادي نامحدو

ي کارگیر مبادالت، بهن روزافزوش گسترث تولید باعل عوام آزاد کاالها وي اقتصادي، وجود بازارها ي عرصهدر 

و ه و توسعت پیشرفعامل  جدید و در نتیجهت امكانان و پدیدار شدت و بروز استعدادها و ابتكارال تولید و اشتغال عوام

تعادل و توازن  بساه چ زمینه آزادي بی قید و بند بوده و حد مرزي نداشته باشد نیدر اچنانچه ی هاست، ول انسانه رفا

ت از قدره برتر، با سوء استفادي و استعدادهاه و سرمایت قدرن شود صاحباب موج اقتصادي جامعه به هم خورده و

مردم، ي ضروري احتكار کاالها. کنندم خود تماع نفه به را همیشي اقتصادط شده، روابط مسلن بر دیگرای زن چانه

کاال، تولید و ش فروي فساد و فحشا براج فروشی، تروی رقبا، گرانن کردت ورشكسي برام ناسالي ها انحصارها، رقابت

ت مواد مخدر و مشروباسیگار و ن چوه خانوادي ها و بنیانق اخال ي هفاسدکنند و احیاناًي غیر ضروري کاالهاع توزی

ع و منافح مصالن فدا کرده جملك و در یت زیسط محیب تخرین چوي تولیدت تأسیسای آثار منفن گرفته الكلی، نادید

م تما تقریباًه امروزه است، کي اقتصاده نامحدود در عرصي ها آزادي بار انیزسود شخصی، از آثار ه بن رسیدي براه جامع

، بقره) «مكنیددر زمین فساد  ز روزى خدا بخورید و بیاشامید وا»: دیفرما یمداوند به انسان خ .گرفتارندن اقتصادها بدا

شما حالل کرده [ استفاده]اى را که خدا براى  اید چیزهاى پاکیزه اى کسانى که ایمان آورده»: دیفرما یم طور نیهم( 6۵

از آنچه خداوند روزى شما گردانیده حالل  دارد گذرندگان را دوست نمى و از حد مگذرید که خدا از حد دینشمارحرام 

  .(37و  36، مائده)« و ایمان دارید پروا داریده او پاکیزه را بخورید و از آن خدایى که ب
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 :دمالكیت خصوصی نامحدو

خود درآورد ت مالكیه را بي و سودمند با ارزشدارد هر شیء ت دوس خودخواهی ي زهیغر بر اساسی هر انسان

ها،  از موقعیتي گیر بهرهو ها  از فرصته با سوء استفادی باشد اقلیته نداشت يو مرز ي حدی خصوصت مالكی حال اگر

چنانكه در . کنند میم محروي و روزق رزي ها سرچشمهه بی را از دسترسن کرده، دیگراف مذکور را تصری طبیعع مناب

 و زمین و ها آسمانم تمای حقیقك مالی اسالمش ر بیند .میباش یم یحساب یب يها تیمالكجامعه خودمان نیز شاهد چنین 

پدید آمدن ثروتمندي بیش از ز و براي جلوگیري ا( 13و  17، مائده( )192نساء، )ت ها و امكانات، خداس و داراییل اموا

دریاها، ن چوی طبیعي ها و ثروتل از امواي زیادش بخفقر و نداري خیل بسیاري از مردم خداوند متعال و  يا عدهحد 

و ه کردج خاری خصوصت مالكی ي رهیدارا از ... غنائم وو  ها، معادن ها و بیابان ها، دشت ها، جنگل ها، کوه رودخانه

 ها آنم بگذارند و بین مرد اریدر اختبه طور عادالنه  را آنو امام گذاشته تا ( ص)ر پیامب ي عهدهرا بر  ها آنمالكیت و اداره 

 .(7، حشر( )1، انفال). توزیع نمایند

 :یانحصار طلب

ي بازار انحصاردر . گردد میی طبقاته و تشدید فاصلت فقر و محرومیب موجي زیادت انحصار، از جهاي گیر شكل 

محصول ی کمیابت جهه دیگر بف یابد و از طر میش گستر يکار یبه قرار دارد در نتیجن پاییح تولید در سطی از طرف

ن دارا سرمایه المللی بینح در سط. شود وارد میم بر اقشار محروف فشار مضاعه باال هستند در نتیجح ها در سط قیمت

فقیر ي کشورهام مواد خاف طرك اند و از ی انحصار خود درآوردهه را بی اساسي از کاالهای خیلش تولید و فروی جهان

ها  آن درسانن میش فروه ها ب قیمتن خود را با باالتریت دیگر محصوالف و از طره کردي خریدارت قیمن تری ارزانه را ب

را تا ی سومن جهاي کشورهاو ه شكستم را درهه افزودش از ارزی قسمتن آورد بدستو ی خودکفایي براش تالع هر نو

با انحصار و ه مبارزم اسالب سبن ایه ب .کنند میه وابستی ملي ها ثروتن کردف و مصره مواد اولیت صادراه ابد ب

ر د»: دیفرما یمر این باره به مالك اشتر د (ع)مام علی ا .استه خود قرار دادی اصولي ها را از سیاست يخوار رانت

با ه بارزم (92۵، 1931، محمد دشتی)« .پرهیز کنی و انحصارطلبي ساز برابرند از ویژهها  در آنم مرده کی چیزهای

فرد ي برای مكانص و اختصان در بازار مسلمیه مغازن از ساختی ها حت تا مدته بود کي  حده بم در اسالی انحصارطلب

را ی زودتر مكانس است، هر کن همانند مسجد آنان بازار مسلمی» :فرمود یم (ع)ی علت حضر. شد میي جلوگیرص خا

 .(1۰۰، ۰ج  افی،ک)« .داردت اولویق حن مكان آه بت نسبب کند تا شب انتخات تجاري برا

 :ممشاغل و مكاسب حرا

ی تولید کاالهایه شده بج خاری انسانم از مسیر سالن از تولیدکنندگای شود گروه میب موجی سودطلب ي زهیانگ  

به ی فراوان ی و اقتصادياخالق ،اجتماعی، روحی، مفاسد جسمیه بلكت مفید نیسه جامعل حاه تنها به نه کنند کم اقدا

 قمارت و آالت عفف خالت ها و مجال الكلی، مواد مخدر، فیلمت مشروباع تولید انواه بن توا میه جملن از آ. دارد دنبال
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سو  از یك: شود درآمد می فقیر و کم فشار بر اقشارب موجت از دو جهه کاالها در جامعل قبین تولید ای. اشاره نمود

دیگر، با ي دهد و از سو میش را افزایی زندگي ها هزینهه گذاشتي بر جای و روحی جسمض کاالها عوارن ایف مصر

ث شده باعه مواجل و مورد نیاز با مشكي ضروري گروه، تولید کاالهان تولید ایه تولید بع از منابی بخشص اختصا

ل از اشتغا( حرامي ها شغل)ه محرمب مكاسن عنوات تحم اسالي اقتصادم در نظا. رددگ ها می آنت قیمش افزای

که در این خصوص روایات عدیده اي وجود دارد از  .شود میت ممانع و خدمات کاالهاع نون تولید ایه بن تولیدکنندگا

آن و  ي نوشندهلعنت خداوند بر شراب و »: ندیفرما یم (ص)ر آن پیامب ي فروشندهجمله در مورد شراب و تولید کننده و 

  .(9۰۵، 193۰، بوالقاسم پایندها)« .ساقی آن و فروشنده و خریدار و سازنده و حمل کننده و گیرنده و خورنده قیمت آن

  :تمبادال ی حوزهدر  (ب

 :ارب

رباخواري است چه در قرض  شود یمدر جامعه  و فساداز جمله کارهایی که باعث تخریب اقتصاد و پیدایش فقر 

دادن و چه در معامله چرا که خداوند متعال داد و ستد را حالل کرده و ربا را حرام کرده است و رباخواران را در آتش 

و ادامه دادن به  دارد یمو ربا را نابود شدنی و بی برکت و صدقات را فزاینده و ماندگار اعالم  کند یمجهنم ابدي معرفی 

از این رو به شدت ( 273-27۰، بقره) خواند یمعدم بازگشت از آن را اعالن جنگ با خدا و پیغمبرش ربا خواري و 

یك » دیفرما یم( ع)در شدت پستی و تباهی این عمل امام صادق ( 9۵، آل عمران). کند یمرا از ربا خواري نهی  نیمؤمن

 ربا دهخداوند ربا خوار و »: ندیفرما یم( ص)و پیامبر ( 929، عهیالش وسائل)« درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا با محارم

بوالقاسم پاینده، ا)« ربا اگر چه بسیار باشد سرانجام آن به کمی است»و « و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند

بسیار از مشكالت و معضالت اقتصادي أ که خود سرمنش باشد یمنظام بانكی در کشور ما ربوي  متأسفانه( 966، 193۰

 .باشد یمجامعه 

  :یگران فروشی و کم فروش

هرچند در اقتصاد اسالمی مالك کاال یا ارائه دهنده خدمت مختار است براي کاال یا خدمت خود هر قیمتی 

باشد که  يا گونهبه  کند یمیا قیمتی که خریدار تعیین  گذارد یمخواست تعیین کند اما زمانی که قیمتی که فروشنده 

امام  شود یمدیگران به زحمت و سختی بیفتند و اقتصاد جامعه دچار مشكل شود این اختیار و آزادي محدود و مقید 

کاال را به هر قیمتی  شندیاند یمکه تنها با زورگویی به سود خود ... در میان بازرگانان کسانی هستند »: دیفرما یم( ع) یعل

و عیب بزرگی بر زمامدار  بار انیزهمه افراد جامعه  که این سود جویی و گران فروشی براي فروشند یم خواهند یمکه 

که بر فروشنده و  ییها نرخباید خرید و فروش در جامعه اسالمی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد با  ،. ..ت اس

یعنی در قیمت گذاري چه از طرف خریدار و فروشنده باید  ،(91۰193۰، بوالقاسم پایندها)« ...خریدار زیانی نرساند

که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند و چون براى آنان  فروشان واى بر کم» :دیفرما یمانصاف رعایت شود قرآن 
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فروخته شده  عالوه بر قیمت مناسب باید در وزن و پیمانه کاالي( 9-1، مطففین)« پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند

حق پیمانه را ادا » دیفرما یمقرآن در این خصوص نیز دقت و صداقت لحاظ شود و کم فروشی و تقلب صورت نگیرد 

را به خسارت میفكنید و با ترازوي صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین تالش براي  گرانیو دکنید 

 (.139-131شعراء،)« .فساد نكنید

  :قدیگران به ناح تصرف در مال

دخل و تصرف افراد حقیقی و حقوقی در مال  شود یماقتصادي بیمار به وفور یافت  يها نظاماز مواردي که در 

خداوند از  که یحالدر  باشد یمبه اشكال مختلف با اختالس، تقلب، فریب یا استفاده از زور  ها آندیگران بدون رضایت 

از دخل و تصرف  دیفرما یم طور نیهمو ( 23، نساء)( 133، بقره)دخل و تصرف در اموال دیگران به باطل نهی فرموده 

برگردانید و کسانی را که اموال یتیمان را به ظلم  ها آنو اموال آنان را به  دیزیبه پرهیتیمان ه به ناحق در اموال متعلق ب

: دیفرما یم( ص)ر تا جایی که پیامب( 1۵و  6و  2، نساء). دینما یمخورندگان آتش و از اهل دوزخ وصف  خورند یم

 .(269، الفصاحهنهج )« حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست»

 :راحتكا

بشود یعنی احتكار باعث به هم  ها متیقبحران و افزایش  ،انباشتن کاالها و مواد مورد نیاز مردم که باعث کمبود

خوردن تعادل بازار و در مضیقه قرار گرفتن مردم است و در اقتصاد اسالمی مذمت شده و براي آن مجازات نیز در نظر 

از ( ص)پس از احتكار کاال جلوگیري کن که رسول خدا »: ندیفرما یمبه مالك اشتر  (ع) یضرت علح. تگرفته شده اس

، 1931، محمد دشتی)« .کسی که پس از منع تو احتكار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود ... کرد یمآن جلوگیري 

مانند جهادکننده در راه خداست و  آورد یمکسی که به بازار ما چیزي »: ندیفرما یمنیز درباره محتكر ( ص)پیامبر ( 91۰

، 193۰، ندهیپابوالقاسم ا)« .مانند کسی است که در کتاب خدا کافر شمرده شده باشد کند یمکسی که در بازار ما احتكار 

1۰2). 

 :فمصر ی حوزهدر  (ج

 :(عاقل ریغ)سپردن اموال به دست کودکان و سفها 

در اقتصاد اسالمی شرط استفاده فرد از مال و ثروتش عاقل و بالغ و مختار بودن است چرا که در غیر این صورت 

فردي که داراي قواي عقلی و تمیز و تشخیص درستی نباشد مال را تلف کرده یا در راه غیر صحیح به کار برده باعث 

نسپرید و  خردان یباموال را به دست  دیفرما یمدر قرآن  متعال رو خداونداز این  شود یمضرر و زیان خود و دیگران 

 ها آنو الزم است که براي ( 6و  ۰، نساء)د ندهی ها آنبه  اند دهینرساموال یتیمان را تا زمانی که به بلوغ عقلی  طور نیهم

 . ولی و قیم عاقلی داشته باشند که مال آنان را به نحو صحیح براي معاش آنان صرف و نگهداري نماید
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 :لحرص و طمع و بخ

کسانی در جامعه هستند که سرتاپاي وجودشان را حب مال و ثروت فراگرفته و پیوسته در تالشند که بر مال خود 

وجود چنین خلق و خویی غیر انسانی و غیر اسالمی عالوه بر اینكه موجب به . بیفزایند و کمتر از آن مصرف کنند

چرا که این افراد به خاطر حرص و طمع  کند یمر مشكل اقتصاد جامعه را نیز دچا شود یمزحمت افتادن خود این افراد 

براي جمع کردن ثروت بیشتر ممكن است به کارهاي غیر قانونی و غیر شرعی مثل رباخواري، رشوه دادن و گرفتن، 

از پرداخت خمس و زکات و مالیات و انفاق کردن و صدقه  طور نیهم، دست بزنند ...و اختالس سلب حقوق دیگران 

دیگر را در پی خواهد داشت و باعث انباشت نادرست ثروت و  يها انساندادن خودداري کنند که فساد و تضییع حقوق 

در چند حدیث در مورد حرص و بخل ( ص)ر پیامب. شود یمعدم توزیع ثروت و درآمد و پیدایش فقر و شكاف طبقاتی 

ر تو باد ب»( 262، 193۰، بوالقاسم پایندها)« ریص است کسی که از راه نامشروع به دنبال کسب سود باشدح»: ندیرماف یم

انسان »و « باش زیرا طمع فقر حاضر و آماده است بر حذربه ناامیدي از آنچه در دست مردم است و از طمع کردن 

بوالقاسم ا)« آسایش بخیل از همه مردم کمتر است»( 937، 193۰، بوالقاسم پایندها)« از همه نیازمندتر است کار طمع

 .(122، 193۰، ندهیپا

  :یگرای و تجمل يگر یاشراف 

حضور افرادي در جامعه که همیشه گرایش به استفاده از امكانات لوکس و به روز دارند و تابع مد هستند و  

 ندیآ یمجلوه کنند از جمله عوامل اختالل در اقتصاد به شمار  ژیبا پرستهمیشه در نظر دیگران ثروتمند و  خواهند یم

همان مرفهین بی دردي که خبر از حال و روز محرومین و مستضعفین جامعه نداشته و از وظایف و تكالیف واقعی خود 

 يها یولخرجتجمالت و تشریفات با یكدیگر در رقابت بوده و با  بر سرو  شوند یمدر زندگی غافل شده مشغول دنیا 

، فرهنگ کنند یمزیادي را درست استفاده نكرده اسراف و تباه  يها نعمت، شوند یمخود باعث خروج ارز از کشور 

مالی  يها بحرانرا نیز به میدان آورده با  کنند یمو اطرافیانی که در فقر و جهالت سر  دهند یممصرف گرایی را رواج 

و راه  ستادندیا یمکه گرایش به کفر داشته و مقابل پیامبران  خواند یم« مترف»قرآن این گروه افراد را . سازند یممواجه 

و منجر به عذاب دنیا و آخرت براي خود و جامعه  شدند یمحق را مسدود کرده و باعث گمراهی خود و دیگران 

 .(9۰، واقعه( )99، مؤمنون)( 16، اسراء( )99، سبا. )شدند یم

 :ریو تبذاسراف  

خدا در غیر جاي خودشان یعنی  يها نعمتاز جمله کارهایی که در اقتصاد اسالمی پذیرفته نیست صرف کردن 

 (خداي ها از نعمت)» دیفرما یمچنانكه قرآن  باشد یمدر صرف اموال به شكل افراطی یعنی تبذیر  يرو ادهیزاسراف و 

حق خویشاوند و  و»( 91، اعراف)« .دارد نمیت را دوس کاران اسرافخداوند ه نكنید کف اسرای بخورید و بیاشامید، ول

شیطان در  و همانابرادران شیطانند  کنندگان ریتبذبیچارگان و درمانده در راه را بده ولی اسراف و تبذیر نكن چرا که 
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حتی در انفاق و صدقه  در مصرفی برنامگ و بیي رو زیاده (27و  26، اسراء)« .برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود

فقر ش گسترل برده عامل را تحلیي اقتصادن توات سرعه گرایی ب مصرفگ و تبذیر و فرهنف اسراج روا ، خصوصاًدادن

کرده و سفارش به اعتدال و میانه روي ه مبارز شدیداًف و اسرای گرای با مصرفم رو اسالن گردد از ای میی طبقاته و فاصل

گیرند و  کنند و نه تنگ مى که چون انفاق کنند نه ولخرجى مى هستند یکسانو »: دیفرما یم نیمؤمنو در وصف  دینما یم

ی در زندگس هر ک»: فرمایند میه بارن ای در زین( ص)ر پیامب( 67، فرقان)« دگزینن حد وسط را برمى[ روش]میان این دو 

، 193۰، ابوالقاسم پاینده) «.کند یمو کسی که اسراف کند خداوند او را فقیر  سازد یممیانه روي کند خدا او را بی نیاز 

63). 

 :یسالمت اقتصاد نیتأمراهكارهای 

 :دتولی ي حوزهدر 

 :لمعاش حال نیتأمتالش و کوشش براي 

بپردازند و  شان جامعهسالم و مفید براي خود و  يا حرفهاز معیارهاي اقتصاد سالم این است که آحاد مردم به کار و 

مشاغل کاذب و مضر و حرام در آن وجود نداشته  طور نیهمکاري در آن جامعه بسیار پایین و ناچیز بوده و  ینرخ ب

به رزق و روزي و اسباب معاش  یابی دستبراي  ها انسانه کت اسن خداوند بر آت اسالم، سنم تعالی بر اساس. باشد

 (93، نجم)« جز سعی و کوشش او نیست يا بهرهبراي انسان  و»: دیفرما یمخود باید تالش کنند قرآن در این خصوص 

« خداوند بخورید  هاي کنید و از روزي  حرکت  آن  در اطرافس کرد، پم شما راي را بران زمیه کت اسی خداوند کس»

براي شما مقرر خداي متعال تالش را »: ندیفرما یمه ک( ص)آري طبق آیات قرآن و فرمایشات رسول اکرم . (1۰، ملك)

که دوست دارد  گونه همانخدا دوست دارد کارهایی را که مجاز دانسته است انجام دهند »و  «داشته است پس بكوشید

سالمت اقتصادي فرد و جامعه کار و تالش  نیتأمبراي ( ۰6۰و  193۰،۰69،ابوالقاسم پاینده)« ترک کنند او راکه نافرمانی 

 .الزم استم بی وقفه و سال

 :(ارائه خدمات و تولید کاال باکیفیت مطلوب)کارها به نحو صحیح  انجام

باال بودن کیفیت کاالي تولیدي و درست انجام شدن خدمات عالوه بر رضایت مشتري باعث افزایش توان رقابتی، 

 ي همهو رشد و توسعه امكانات براي تولید کننده خواهد شد که  و سودتوسعه بازار داخلی و خارجی، افزایش درآمد 

هر یك از شما کاري انجام »: ندیفرما یم( ص)م پیامبر اکر ندیآ یماقتصاد سالم یك جامعه به شمار  يها نهیزماز  ها نیا

نفروشد مگر آنكه کامل  فروشد یمهر کس غذا » ،(۰69، 193۰، ابوالقاسم پاینده)« آن را خوب و متقن انجام دهد دهد یم

، ابوالقاسم پاینده)« تالش خود را به کار گیرد ي همهبرترین مردم کسی است که » و( ۰26، 193۰، ابوالقاسم پاینده)« باشد

193۰،۰7۵) 
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 :استفاده از سرمایه دیگران و انجام کارهاي اقتصادي بر اساس عقود اسالمی

آن را براي تولید و  توانند ینمهستند ولی به دالئل مختلف خودشان  يا هیسرمادر جامعه کسانی هستند که داراي 

خوبی براي کسب و کار دارند اما سرمایه ندارند  يها مهارتو  ها يتوانمندهم هستند که  يا عدهکسب استفاده کنند و 

در اقتصاد اسالمی در این راستا  شوند یمبا یكدیگر  از تعاملدر اینجا است این دو گروه که به منظور کسب سود ناگزیر 

وضع شده که این دو طیف یعنی صاحب سرمایه و کسی که ... اربه، مشارکت، مساقات و عقود مختلفی ازجمله مض

با سرمایه دیگري کار کند باید در چهار چوب این عقود به همكاري بپردازند چرا که تنها از این طریق است  خواهد یم

 .شود یم نیتأمکه از ضرر و زیان افراد جلوگیري شده و سالمت اقتصادي فرد و جامعه 

 :مبادالت ی حوزهدر  (ب

 :انجام مبادالت با رضایت و رعایت نفع طرفین معامله

رضایت هر دو طرف معامله است ( خرید و فروش)ع شروط صحت عقود اسالمی از جمله عقد بی نیتر مهماز 

مخورید مگر آنكه  اید اموال همدیگر را به ناروا اى کسانى که ایمان آورده»: دیفرما یمچنانكه خداوند متعال در قرآن 

به دنبال استفاده از  معموالًاقتصادي دنیا  يها نظامدر  که یحالدر ( 23، نساء)« تجارتی با رضایت شما انجام گیرد

هستند در اقتصاد اسالمی عالوه بر رضایت  طرفه كیشگردهاي مذاکره و چانه زنی براي اغفال طرف مقابل و نفع 

غش در معامله، تدلیس و تقلب در معامله جایز نیست  يا گونهحظه شده است به طرفین، نفع هر دو طرف معامله نیز مال

تعیین شده که باب مفصلی از  ها آنخاصی به منظور جلوگیري از ضرر ( خیارات) يها فسخو براي طرفین معامله حق 

 «حرام است مؤمنضرر و زیان »: دیفرما یم( ع)امام صادق . کتب روایی و فقهی شیعه را به خود اختصاص داده است

 (939، 1961، حر عاملی)

 :و وفاي به عهد يدار امانت

« کنند و پیمان خود را رعایت مى ها امانتکه کسانی هستند  نیمؤمن»: دیفرما یم نیمؤمنخداوند متعال در وصف 

و اداي امانت و برگرداندن آن به صاحبش امر  يدار امانترا به  ها انسانن از قرآ یاتیدر آو ( 92، معارج( )3، مؤمنون)

: دیفرما یمدر باب وفاي به عهد و عقود  طور نیهم( 27انفال ( )۰3، نساء. )دیفرما یمنموده و از خیانت در امانت نهی 

و وفاي به  يدار امانتدر اقتصاد اسالمی ( 1، مائده)« .به عقدها و عهدهاي خود وفا کنید دیا آوردهاي کسانی که ایمان »

کننده سالمت اقتصاد فرد و جامعه است چرا که اگر خداي ناکرده خیانت در امانت و  نیتأمعهد یكی از معیارهاي 

زیاد شده و تبعات آن اقتصاد  يبردار کالهعهدشكنی در جامعه و بازار باب شود بی اعتمادي، حرام خواري، دروغ و 

امین بودن موجب جلب روزي است و خیانت »: دیفرما یماین خصوص نیز در ( ص)پیامبر . کند یمجامعه را ویران 

 (9۵7، 193۰، ابوالقاسم پاینده)« شود یمکردن باعث فقر 
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 :الحسنه قرضدادن 

مصارف روزانه یا براي شروع کار و  ،از جمله براي پرداخت دیون خودف بعضی افراد در جامعه براي امور مختل

حال اگر این نیاز آنان از طریق درست و قانونی برآورده نشود ممكن است دست به  کنند یمبه پول نیاز پیدا  يا حرفه

هم سالمت  کشند یمکارهاي خالف از جمله دزدي، ربا گرفتن، خود فروشی و غیره بزنند که هم خود را به تباهی 

دیح قرض دهندگان، قرض در اقتصاد اسالمی خداوند متعال با تشویق و تم. اندازند یماقتصادي و اجتماعی را به خطر 

حدید، . )دکن یمآن و موجب گشایش و فزونی در اقتصاد جامعه معرفی  ي دهندهدادن را اسباب ازدیاد مال و ثروت براي 

بنده تكه »: ندیفرما یم طور نیهم« دهد یمصدقه مال را افزایش »: دیفرما یمهم در این مورد ( ص)ر یامبپ( 17تغابن، ( )11

 (972، 193۰، ابوالقاسم پاینده)« تا آن که مانند کوه احد شود کند یمو نزد خدا رشد  دهد یمنانی صدقه 

 :مصرف ی حوزهدر  (ج

 :قناعت کردن

 یو چه در فقر و تنگدستن انسان چه در توانگري و غنی بود( ع)و ائمه طاهرین ( ص)ر مطابق سیره و کالم پیامب

تجمل و بریز و بپاش بر  ،، عدول از حق و حدود خودیخواه ادهیزخدا باشد و از  يها نعمتبایستی قانع و راضی به 

که  آن گونهحذر باشد و هم براي نیازهاي آینده خود برنامه ریزي کند و هم به نیاز اطرافیان خود عنایت داشته باشد 

. (۰6۵، 193۰ ،دهابوالقاسم پاین)« بر شما باد به قناعت زیرا قناعت مالی است تمام نشدنی»: ندیفرما یم( ص)پیامبر 

خانوارها به واسطه درست مصرف کردن و به جا مصرف کردن  اقتصادنانچه فرهنگ قناعت در جامعه نهادینه شود چ

بهبود خواهد یافت و از اتالف سرمایه و به هم خوردن تعادل بازار اقتصادي نیز جلوگیري شده و توزیع عادالنه ثروت و 

و در  شود یمپس انداز، افزایش توان سرمایه گذاري و رشد و توسعه اقتصادي ممكن  ،درآمد بین اقشار مختلف جامعه

 .گردد یمیك کالم زمینه سالمت اقتصادي جامعه مهیا 

 :شكرگزاري

باشند و از دستوراتش تبعیت کنند و پس از  بردار فرمانخدا کسانی هستند که در مقابل او  مؤمنبندگان واقعی و 

الهی باعث ازدیاد و فزونی ثروت و  ي وعدهاین شكر گزاري طبق  شكرگزار او باشند که شیها نعمتبهره برداري از 

و شكر واقعی شكري است که انسان با قلب و زبان و اعمال خود بایستی به جا آورد  (7، ابراهیم)د نعمت خواهد ش

یعنی به خداي متعال ایمان داشته و راضی باشد به رضاي او، زبانش به حمد و سپاس او مشغول بوده و در عمل تقواي 

برکات آسمان و  کردند یمتقوي پیشه  و آوردند یمایمان  ها يآباداگر اهل شهرها و » دیفرما یمالهی پیشه کند که خداوند 

پس طبق سنت الهی به شرطی اقتصاد یك جامعه پر رونق، متعادل و سالم ( 36، اعراف)« میگشود یم ها آنزمین را بر 

 .و متقی داشته باشد مؤمنخواهد بود که آن جامعه مردمی شاکر و 
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  :پرداخت خمس و زکات

و مصارف خاصی براي آن مشخص ه پرداخت زکات را واجب کردبراي بعضی مشاغل و مكاسب خداوند متعال 

و ( 1۵9، توبه)ت فرموده اس شوند یمو پیامبر را امر به اخذ زکات از کسانی که مشمول پرداخت زکات ( 6۵، توبه)ه نمود

 و( 91، انفال) شدبا یم و ساداتساالنه افراد خمس را قرار داده که متعلق به پیامبر  مؤونههمین طور براي اموال مازاد بر 

شده  نیتأمجامعه  يها يازمندینواجب است پرداخت شود بخشی از  ها آناگر خمس و زکات توسط همه کسانی که بر 

 .ردیپذ یمو یك توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه صورت  شود یمو تا حدودي فقر و مشكالت اقتصادي مرتفع 

  :انفاق کردن و صدقه دادن

از جمله تكالیف اخالقی و اقتصادي در جامعه مسلمین که منجر به رفع فقر و توزیع متعادل ثروت در جامعه 

کردن است که در  انفاقاز طرق مختلف از جمله صدقه دادن و  ها آنرسیدگی به نیازمندان و فقرا و رفع حوایج  شود یم

شده و براي کسانی که مستحق دریافت  مسئله نیامتعدد و موکد به  يها سفارش( ع)ن قرآن کریم و روایات معصومی

این  نیمؤمناز جمله صفات  دیفرما یمخداوند ( 21۰و  177، بقره. )تعیین شده است ییها تیاولوصدقه و انفاق هستند 

امام علی ( 2۰و  29، معارج( )13، ذاریات) دهند یماست که از اموال خود سهمی را براي فقرا و محرومین اختصاص 

  هیچهمانا خداي سبحان روزي فقرا را در اموال سرمایه داران قرار داده است پس »: دیفرما یمنیز در این خصوص ( ع)

باز ( 1292، 196۵، علینقی فیض االسالم)« ...دکر  او ممانعت  حق  از دادن  توانگري  آنكهنماند مگر   گرسنه  فقیري

م نبی اکر( 971، 1931، محمد دشتی)« دینگاه دارایمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با زکات دادن »: دیفرما یم

داند همسایه او  آورد کسی که با شكم سیر بخوابد در حالی که می به خدا سوگند ایمان نمی»: چنین اعالن فرمود( ص)

 (172، 1939، میرمعزي نیحس دیس)« .کنارش گرسنه است

 :گیرینتیجه 

فی نفسه مذموم  ثروتنتیجه گرفت در تعالیم اسالمی مال و  توان یمانجام شده در این مقاله  يها بحثبا توجه به 

 ها انساننانكه خداوند متعال چ. دباش یممعاش و اداره زندگی فرد و اجتماع الزم و حیاتی  نیتأمو منفور نبوده بلكه براي 

نیز عالوه بر اینكه خودشان به کار ( ع)حضرات معصومین . را براي کسب مال حالل سفارش به کار و تالش نموده است

تا جایی  اند دادهکاري و فقر حذر  یو از ب اند نمودهمردم را نیز به کسب و کار حالل توصیه اکید  پرداختند یمو تالش 

همچنین کارگري را که براي کسب مال ( ۰63، 193۰، بوالقاسم پایندها) خواند یمکاسب را دوست خدا ( ص)که پیامبر 

را مانند حرمت خون او  مؤمنو حرمت مال  خواند یممانند مجاهد در راه خدا  کند یمکار  اش خانواده نیتأمجهت 

 . دینما یمدانسته و کسی که در راه دفاع از مالش کشته شود را شهید معرفی 

گفت اقتصاد اسالمی با نظام اقتصادي غربی همسو نیست چرا که در اقتصاد غربی اعتقاد بر  توان یم طور نیهم

هدف بوده، داشتن مال و  و ثروتمع مال ، جهاست آنکمبود سرمایه و امكانات بر روي زمین و رقابت بر سر تصاحب 
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 توان یم، براي کسب ثروت بیشتر به هر راهی شود یمثروت زیاد تضمین کننده خوشبختی و اعتبار فرد و جامعه دانسته 

متوسل شد و مهم افزایش ثروت و سرمایه در جامعه است نه توزیع عادالنه ثروت و درآمد بین همه افراد از این رو 

در  که یحالدر . شود یمشكل گیري نظام سرمایه داري و پیدایش فقر و فاصله طبقاتی در جوامع غربی به وفور دیده 

المی اعتقاد بر این است که نعمت و ثروت براي همه افراد بشر به مقدار کافی بر روي زمین وجود دارد و همه اقتصاد اس

و برخوردار باشند به شرط آنكه همه به حق و حقوق خود قانع بوده و بندگی خدا کنند، جمع مال و  مند بهره توانند یم

براي امتحان بشر و براي رشد و کمال اوست، کسب ثروت باید از  يا لهیوسثروت هدف نیست بلكه مال و ثروت 

حالل و قانونی باشد و در نهایت اقتصاد اسالمی به دنبال توزیع عادالنه ثروت و درآمد بین همه افراد جامعه و  يها راه

 .جهان است

واملی به شرح ذیل مختلف اقتصاد یعنی تولید، مبادالت و مصرف وجود ع يها حوزهمطابق قرآن و روایات در 

 :شود یمباعث تخریب و تباهی اقتصاد فرد و جامعه 

 حرام و مكاسبآزادي نامحدود، مالكیت خصوصی نامحدود، انحصارطلبی، مشاغل : در حوزه تولید

 ربا، گران فروشی و کم فروشی، تصرف در مال غیر به ناحق، احتكار کردن: در حوزه مبادالت

حرص و طمع و بخل، اشرافی گري و تجمل  ،(غیر عقال)ا دست کودکان و سفه سپردن اموال به: در حوزه مصرف

 گرایی، اسراف و تبذیر

مختلف اقتصاد  يها حوزهاز سالمت اقتصادي دانست که در آن جامعه در  مند بهرهرا  يا جامعه توان یمهمچنین 

 :معیارهاي زیر حاکم باشد

تولید کاال با کیفیت و ارائه )معاش حالل، انجام کارها به نحو صحیح  نیتأمتالش و کوشش براي : در حوزه تولید

  .اساس عقود اسالمیر استفاده از سرمایه دیگران و انجام کارهاي اقتصادي ب ،(خدمات مطلوب

و وفاي به عهد،  يدار امانتمعامله و تجارت با رضایت طرفین و رعایت نفع طرفین معامله، : در حوزه مبادالت

  .الحسنه قرضدادن 

 قناعت کردن، پرداخت خمس و زکات اموال، شكرگزاري، انفاق کردن و صدقه دادن: در حوزه مصرف
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 ثبازتاب کار و تالش در قرآن و احادی

 1ه مهین حاجی زاد

 2 يکاوه خضرو 

 :هچكید

شود که توان گفت که کار به هر گونه تالش مادي و معنوي، فكري و جسمی گفته میدر یك نگاه کلی می    

کند و آیات متعدد قرآن، مرتبه فعل عملَ و مشتقات آن را در قرآن ذکر می 92۵د خداوند حدو. دهدانسان انجام می

حی است که به معناي هر گونه تالش انسان براي بدست کار، اصطال. عقیده و ایمان را با کار قرین هم قرار داده است

شناسد، بلكه از کار به طور کلی سخن این مفهوم محدود از کار را نمی گاه چیهشود، اما اسالم آوردن قوت اطالق می

به دهد که هم شامل کار به معناي کار معنوي و هم شامل کار گوید و معنایی میانه از تفسیر کلمه کار بدست میمی

ي کار معنوي را وفور نعمت و ي روزي و کسب حالل را کار و تالش و نتیجهقرآن کریم الزمه. معناي کار مادي است

تحلیلی و با ارائه  یمقاله حاضر در صدد است تا به روش توصیف. کندداند، و در آیات متعددي بر آن تاکید میروزي می

اب آن در قرآن و فرهنگ اسالمی و احادیث نبوي، تصویر جامعی از این تعریفی از کار و تالش از دیدگاه قرآن و بازت

 .مفهوم را به خوانندگان ارائه دهد

 .فقر، احادیث، کار، اقتصاد، رزق و روزي ،قرآن کریم :هاکلید واژه

 .ناستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 .ندانشگاه تربیت مدرس تهرا دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات عربی. 2

 

 مقدمه -۰

قرآن به مثابه راهنماي زندگی انسان و روشنگر راه زندگی، کتابی است سراسر ارشاد و راهنمایی، خداوند در آیه 

براي شما از جانب خدا نور و  قطعاً). «قد جاءَ کَم من اهلل نورُ و کتابَ مبین یهدي به اهللُ»: فرماید سوره مائده می 1۰

زندگی انسان ابعاد گوناگونی دارد که هیچ بعدي از آن نیست مگر آنكه خداوند (. و کتابی روشنگر آمده است یروشنای

کار و عمل صالح نیز یكی از وجوه زندگی انسان است که در قرآن از آن . در آن مورد راه را به انسان نشان داده است

 .سخن رفته است
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-اسالم اعراب جاهلی به کار مشغول بودند، چوپانی، صید و نگهبانی از کاروانقبل از ظهور . کار قدمتی دیرینه دارد

شدند، براي مثال  ها حقیر شمرده می حتی در آن دوران نیز بعضی شغل( 92: 137۵بكر، . )دهاي تجاري شغل آنان بو

تواند دلیل اهمیت کار  ه میهمین اشار. کردند در بخش کشاورزي تحقیر می ها آنها، اهل مدینه را به دلیل اشتغال  قریشی

 (99: همان. )دحتی در دوران جاهلیت باش

پیامبر بزرگوار اسالم  .است گرفتهمعرفت و ایمان و کار قرار  بر اساس ها ارزشمحور همه در دین مبین اسالم 

اسالم با . کند درباره شغل، عمر، مال و عمل وي محاسبه می سؤالفرماید که خداوند در روز قیامت انسان را با  می

کند، زیرا اسالم دین زنده و جاودانی است که به  گیري و تنبلی شدیداً مخالف است و آن را مذمت می رهبانیّت و گوشه

زندگی مادي و معنوي را  نیتأمکند و هر دو را در کنار یكدیگر قرار داده است و  هاي دنیوي و اخروي توجه می جنبه

کسی که معیشت ). «من ال معاشَ له ال معادَ له»: سعادت اخروي قرار داده است، روایت شده است که نیتأمپایه و اساس 

 (1966:9قریشی، ( )نباشد، زندگی اخروي او نیز مختل خواهد بود نیتأمدنیوي او 

عباسی  متنبی شاعر مشهور عصر. اي اهمیت دارد که در شعر شاعران نیز انعكاس یافته است این موضوع به اندازه

قلَّ ما ˆلمَنا الدنی فال مجدَ فی»: گوید داند و می با اندکی مبالغه در بیت زیر مال و ثروت را با مجد و بزرگی مكمل هم می

در دنیا مجد و بزرگی براي کسی که مالش اندک باشد، نیست و در این دنیا براي ) «قلَّ مجدهُˆالدنیا لمَن و ال مالَ فی* له

 (1936: 997الفاخوري، ) (تاش اندک باشد، مال نیس کسی که مجد و بزرگی

و  گرا راستاسالم به زندگی انسان و فعالیت اقتصادي او دیدگاهی خاص دارد که در مجموع با دیدگاه مكاتب 

براي مثال ( 1337: 9قرضاوي، . )تدیدگاه اسالم، دیدگاهی مستقل و منحصر به فرد اس. دیگر مخالف است يگرا چپ

هاي اقتصادي که تنها با کار و تالش ممكن است را  شود که اسالم تقویت پایه انحصار در این مسئله آشكار مینمود این 

خداوند انسان را به خاطر سه هدف آفریده است و »: گویدراغب اصفهانی می. داند از اهداف اساسی شریعت اسالم می

. (193۵: 2۵3، قرضاوي)« .خالفت: عبادت، سوم: ادانی، دومعمران و آب: اول: کرد اگر این اهداف نبود، او را خلق نمی

و موظف است تا به عنوان یكی از اهداف ابتدایی و یا میانی، اقدام به آبادانی  مأمورانسان به عنوان خلیفه الهی بر زمین 

شما را از زمین ایجاد او ) (16/هود) «رض و استعمرکم فیهانشاکم من األأهو »: دیفرما یمخداوند در این باره . زمین کند

انسان در زمین، بدون تالش و  تیمأمورآبادي و آبادانی زمین به عنوان  (.کرد و خواست تا آن را آبادان و عمران کنید

هاي ها با کار و کوشش، زمین را به شكل کنونی آباد کرده و از امكانات و فرصتانسان. کوشش و کار امكان پذیر نیست

 .شوندمی مند بهرهپیش روي بشر 

اندیشمندان در آن، و به ویژه  يها تدبرگیرى از حاصل اهمیت بررسى متفكرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره

در مقاله به همین دلیل، . پوشیده نیست هیچ کسدر این خصوص، بر ( علیهم السالم)ت اهل بی يها افادهاستفاده از 
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و  از دیدگاه آیات قرآن کریمشناخت روشنی از کار و ارزش آن حاضر سعی بر آن است که به خوانندگان تعریف و 

 .احادیث ارائه شود

 و مشتقات آن در قرآن« عَمِلَ»فعل  -۸

تقوا و ایمان قرینی براي کار  ها آندر آیات متعددي از قرآن کریم از کار سخن به میان آمده است و در بسیاري از 

 (1333: 7خیاط، . )تبار در قرآن کریم آمده اس 6۵2و مشتقات آن « عَمِلَ»لفظ . اند قرار داده شده

 :شوند بندي می واژه درباره کار، بدین ترتیب در قرآن تقسیم 6۵2این  

 (137۵: 91، بكر. )تشصت آیه در قرآن کریم مربوط به کار آمده اس و صدیس -1

 تیمسئولوارد شده است و آن آیات متضمّن احكام کار و سنجش آن و « عَمِلَ»صد و نود آیه در مورد فعل  -2

 :گوییم تر بیان کنیم، می اگر بخواهیم به صورت جزئی و دقیق( 1966: 119قریشی، . )است کار فریککارگر و پاداش و 

عَمِلَ صالحاً من ذکرٍ أو انثی و هو ˆمَن»: بار در سخن حق تعالی در آیاتی این چنین آمده است 22« عَمِلَ»فعل  (الف

باشد، قطعاً او را با زندگی  مؤمنهر کس از زن یا مرد کار شایسته انجام دهد و ( )37/نحل)« مومنُ فلنُحیینَّهُ حیاتاً طیبّهً

 (مبخشی[ حقیقی]اي حیات  پاکیزه

یا نوح إنه لیس من أهلك، إنه عملُ »: در چنین آیاتی از سخن باري تعالی آمده استˆعَمَل)مصدر عَمِلَ بار  17 (ب

 (تکرداري ناشایسته اس[ داراي]و اي نوح، او در حقیقت از کسان تو نیست، ا. )96/هود («غیر صالحٍ

إنَّ ربی بما تعملون »: د متعال آمده استدر سخنانی این چنین از خداون« یعملون»و « تعملون»بار افعال  193 (پ

 (ددهید احاطه دار در حقیقت پروردگار من به آنچه انجام می. )(32/هود)« محیط

سوره  1۵9اند، براي مثال در آیه  أعمالهم، أعمال، عَمَلی، عَمَلُك، عَمَلُه، عَمَلُكم، آمده: بار کلماتی از قبیل 99۵ (ج

 (مردم آگاه گردانیم؟ نیکارتر انیزبگو آیا شما را از )« قُل هل ننبّئكم باألخسرینَ أعماالً»: خوانیم کهف می

و »: اند در سخنانی این چنین از خداوند سبحان آمدهت بار لفظ یعملُ، عملتم، عَمِلته، تعملُ، أعمل و عمل 27 (د

: 1333، خیاط. )دهیم سته کند، پاداشش را دو چندان میو کار شای..... . )(91/أحزاب)« تَعمل صالحاً نُؤتِها أجرَها مرَّتین

لفظ عمل که متضّمن معناي کار هستند، ز و باید بر این موارد آیات دیگري را نیز اضافه کنیم که با کلماتی غیر ا( 7-1۵

 .یصنعون، سیروا فی األرض، ابتغوا من فضل اهلل، استبقوا الخیرات: کنند مانند به کار و کوشش تشویق می

 دانشمندان علم اقتصاد و اسالم ،شناسان زبانتعریف کار از دیدگاه  -۹

است و گاهی به معناي فعل نیز آمده است که از عَمِلَ، عَمالً و جمع آن اعماالً گرفته « شغل»کار در لغت به معناي 

ر عبارت از آن فعلی است که کا: اند تر دانسته و گفته شناسان معناي آن را از معناي فعل محدودبعضی از زبان. شده است
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هر فعلی که با : راغب گفته است. کار آن است که به خدا نسبت داده نشود: اند بعضی نیز گفته. با مشقت همراه باشد

کار عبارت از حرکت تمام بدن یا قسمتی از آن است و گاهی : اي نیز معتقدندعده. اراده از حیوان صادر شود کار است

آوردن عملی چه از قبیل گفتار  به وجودگویند، بنابراین کار عبارت است از  باطنی نیز کار میهاي قلبی و به حرکت

هاي بدنی تناسب بیشتري دارد، شاید به  ولی مفهوم کار با فعالیت. باشد چه از قبیل اعمال بدن یا اعمال قلب( قول)

 (1333: 1۰ناصر الرزي، . )کار استهر عملی که از قبیل گفتار نباشد، : اند همین دلیل است که بعضی گفته

ي آن از مواد استفاده  کار یك عمل هوشمندانه است که انسان به وسیله»: گوید هنري ارفون در تعریف کار می

کند و رسالت  کار همان چیزي است که انسان را از حیوانات متمایز می اقتصادداناندر نگاه ( 1333: ۰9ارفون، )« کند می

 (1333: 17ناصر الرزي، . )ین است که یاد بگیریم چگونه کار کنیمما در زمین تنها ا

کار در شریعت اسالم ( 1333: 9۰خیاط، . )کند اسالم هر گونه عمل مشروع مادي و معنوي را کار محسوب می

م محتر»فقهاي اسالمی قاعده معروف . گیرد شود که در مقابل آن مال و پول قرار می گاهی به تالش و کوشش اطالق می

 (1966: 112قریشی، . )اند را بر همین مبنا، بنا کرده« بودن عمل مسلمان

دهد، چه مادي و چه معنوي، چه فكري و چه  بنابراین، مفهوم کلی کار هر گونه تالشی است که انسان انجام می

خالصه اینكه براي ماده کار و ریشه لفظ . چه مربوط به امور اخروي باشد ،جسمی باشد، چه مربوط به امور دنیایی

شود ولی مهم این است که کار به معناي شغل و  هاي لغت دیده می معانی بسیار و کاربردهاي فراوانی در قاموس( عَمِلَ)

 .پیشه است و معانی دیگر آن مجاز یا مشترک لفظی است

 روایاتکار و تالش از دیدگاه قرآن و  -4

براي آشنایی بیشتر با ارزشمندي و جایگاه کار و به جهت اهمیت موضوع، ما این بخش را به دو قسمت تقسیم 

اندازیم و سپس کار را در آیینه سنت و احادیث بزرگان  ایم، ابتدا نگاهی به انعكاس کار و تالش در قرآن کریم می کرده

 .کنیم بررسی می

 از دیدگاه قرآنش کار و تال 9-1

 ارزش و اهمیت کار از دیدگاه قرآن 9-1-1

گیرى از معارف آسمانى و یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهرهاز آیات قرآن کریم مستفاد است که دست

و با کمك  ها آنهاى هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب تفكّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و شاهراه

بشر در زندگى را برطرف  يفرا روهاى تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشكالت ختهقواى ادراکى، اندو

جهت دهى و سامان بخشى . اند دادهبخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص  و معیشتی امور اقتصادى. کرد

نیز باید به آنچه خالق  معیشتیبنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل . اقتصاد از این قضیه مستثنى نیست
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اى را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را انسان و زندگى نازل کرده است، مراجعه نمود، حیات طیّبه

 . نمود و به وسیله تفقّه و تعقّل و راه کارهاى الزم آن را به کار بستاز طریق وحى کشف 

تأکید کرده و هر نوع بهانه را   آیات متعددي در قرآن کریم وجود دارد که به کار تشویق و اهمیت آن را براي جامعه

و « عَمِلَ»بار واژه  6۵2بر اهمیت و ارزش کار همین بس که . کند دیگران رد می در مقابلبراي تنبلی و دست درازي 

 اهللِ یعلاالرضِ الّا  و ما من دابةٍ فی»: فرماید سوره هود می 6ي  خداوند در آیه. است  کریم آمده در قرآنمشتقات آن 

این  (تشود، مگر آنكه روزي او را خداوند خود بر عهده گرفته اس در روي زمین یافت نمی يا جنبندههیچ )« رزقها

آویز و توجیهی براي عدم پرداختن انسان به کار و تالش باشد بلكه خداوند همواره انسان را  سخن خداوند نباید دست

کند و این دعوت برهانی است به ارزشمندي کار در اسالم و نمود این دعوت در آیاتی این  دعوت می و تالشبه کار 

 :چنین از جانب خداوند آشكار است

چون ؛ و «فانتشروا فی األرضِ و ابتغوا من فضل اهلل ةُإذا قُضِیَتِ الصال»: فرماید سوره جمعه می 1۵خداوند در آیه 

 . زمین پراکنده شوید و فضل خدا را جویا شوید[ روي]نمازگزارده شد، در 

 الَّذِینَ» :دیفرما یمسوره توبه، در مقام ستایش از کار و تالش چنین  3۵و  73 يها هیآهمچنین قرآن کریم در 

 عَذابٌ لَهُمْ وَ مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَیَسْخَرُونَ جُهْدَهُمْ إِالَّ یَجِدُونَ ال الَّذِینَ وَ الصَّدَقاتِ فِی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْمُطَّوِّعِینَ یَلْمِزُونَ

 ال اللَّهُ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ ذلِكَ لَهُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ فَلَنْ مَرَّةً سَبْعِینَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ إِنْ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ ال أَوْ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ*   أَلِیم

کنند و کسانی که کسانی که مردم مؤمن را که در بذل صدقات گشاده دست هستند، نكوهش می)«  الْفاسِقِین الْقَوْمَ یَهْدِي

کند را مسخره می ها آنکنند، خداوند و کارشان مالك نیستند، مسخره میاشخاصی را که جز بازوانشان، یعنی جز کوشش 

طلب مغفرت کنی و چه نكنی و اگر هفتاد بار  ها آني پیامبر چه براي ا( تو؛ و عذاب دردناک خواهد چشاند ها آنو به 

فر ورزیدند و خداوند به خدا و رسولش ک ها آنرا نخواهم بخشید؛ زیرا که  ها آنهم براي آنان طلب آمرزش کنی، من 

 .کندفاسقان را هدایت نمی

را که مردمان  ها انسانخداوند، آن دسته از . در این دو آیه یك نكته قابل دقت و در عین حال تكان دهنده هست

کند و از هدایت خویش بی را فاسق معرفی می ها آندهد؛ کنند، هم ردیف کافران قرار میاهل کار و تالش را مسخره می

 .این، خود سندي است محكم براي دریافتن میزان اهمیت کار و کوشش نزد خداوند. دارد یمه بهر

کوشد، مساوي  اسالم جهاد کننده در راه دعوت به اسالم و کسی را که براي کسب روزي و فعالیت اقتصادي می

و )« ...االرضِ یبتغون من فضلِ اهلل فیو آخرون یضربون ... »: فرماید سوره مزمّل می 2۵خداوند در آیه . استدانسته 

الضرب فی االرضِ به معناي تالش و کوشش همراه با . (کنند و در پی روزي خدا هستند می[ سفر]اي دیگر در زمین  عده

چرا که . است به یكی از فطریات اسالم عمل کرده است و تالشاراده و قدرت است تا زمانی که مسلمان در حال کار 
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طري است و اسالم همیشه به تالش در راه این فطرت دعوت کرده است و این نشان دهنده ارزش کار و کار و تالش ف

 (29:1337، ؛ علی النجار93:137۵بكر، . )قداست آن از دیدگاه قرآن است

 دتولیکار و سازي زمینه  فراهم 9-1-2

. تولید مخلوق خداوند علیم و حكیم هستنداز دیدگاه قرآن کریم، تمامى کاینات از جمله انسان، منابع، و ابزارهاى 

باشد و مستقل از گیرى آن نیز مخلوق خداوند مىهاى تولیدى و فرایند شكلهمچنین هرگونه فعالیتى از جمله فعالیت

قرآن کریم اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نكته توجه دهد که از عوامل زمینه ساز . تواند تحقق یابداراده او نمى

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ »: فرماید سوره ملك می 1۰ هیدر آخداوند . گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه مخلوق اویند

فراخناي  او کسی است که زمین را براي شما رام گردانید پس در)« إِلَیْهِ الن شُورُ کُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَ

  .(تبخورید و رستاخیز به سوي اوس[ خدا]آن رهسپار شوید و از روزي 

مَا فِی الْأَرْضِ  سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَ وَ»: فرماید نهد و می سوره جاثیه بر انسان منت می 19  و نیز در آیه

الي این آیه دو  در البه. (و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد، همه از اوست ها آسمانآنچه را در ) «جَمِیعًا مِّنْهُ

قرار داده و زمینه کار و تالش  فرد منحصربهخداوند انسان را در عالم طبیعت موجودي  -1: شود مفهوم براي ما آشكار می

فرماید که طبیعت رام شده براي  کند و می خداوند بار دیگر به ارزش کار تاکید می -2را براي او فراهم ساخته است 

   (92:19۵2الكحلوت، . )کسب روزي نیازمند کار و کوشش انسان است

و ) (1۵/اعراف ) لَقَدْ مَكَّنَّاکُمْ فِی األَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَ»: فرمایدو در آیه دیگري می

 «(کنید چه کم سپاسگزارى مى[ اما]مین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم شما را در ز قطعاً

کند، ولى اراده خداوند نیز به آن تعلّق هرچند انسان با اراده خود کار مىکه  شود یماز آیات فوق چنین مستفاد 

هاى او مستند به خداوند باشد و بنابراین، فعالیتتواند مستقل و بى نیاز از خداوند متعال منشأ اثر  او نمى ت؛گرفته اس

 .متعال هستند

 کار و تالش مظهري از عبودیت 9-1-9

تواند گیرى از مواهب طبیعى براى تأمین معاش، مىهاى اقتصادى و مبادرت به بهرهاز دیدگاه قرآن کریم، فعالیت

هو الّذى جعل لكم »: آمده است« ملك»سوره  1۰در آیه . یك عمل عبادى و مظهرى از عبودیت خداوند متعال باشد

آن راه  يها شانهاو کسى است که زمین را رام کرد، بر ). «االرضَ ذلوال فامشوا فى مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور

 يادآوریدر این آیه مبارکه، پس از . (خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست يها يروزبروید و از 

به راستى، اگر تنها . گیرى از آن شده استدهى، ترغیب بلیغ به بهرهنهایت رام بودن زمین و آمادگى کامل آن براى بهره
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هاى اى قوى براى تالش زندهیبرانگ، بود یمهمین یك آیه براى ترغیب به پرداختن به طبیعت و استفاده از مواهب آن 

 .آمداقتصادى به شمار مى

اللّهُ الذى خلق السموات و االرض و »: دیفرما یمچنین  ،دارند آیه فوق که معنایى قریب بهیگري خداوند در آیات د

انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم و سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره و سخر لكم االنهار و 

آتیكم من کل ما سألتموه و ان تعدّوا نعمت اهلل ال تحصوها، سخّر لكم الشمس و القمر دائبین و سخّر لكم اللیل و النهار و 

و زمین را آفرید، و از آسمان، آبى نازل  ها آسمانخداوند همان کسى است که . )(99ـ92: ابراهیم)« انّ االنسان لظلومٌ کفار

مسخّر شما گردانید تا بر صفحه ها را بیرون آورد و کشتى( از زمین)را براى روزى شما ( ى مختلف) ها وهیمکرد و با آن، 

خدا را  يها نعمتاگر ؛ و هر چیزى که از او خواستید، به شما داد( نیز)دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را 

کلوا ممّا فى االرض حالال  هاالناسیایا »: نیز؛ و انسان، ستمگر و ناسپاس است. را شماره نتوانید کرد ها آنبشمارید، هرگز 

قل من حرّم زینة اللّه التى اخرج »: و نیز (داى مردم، از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه بخوری)( 163: بقره)« طیباً

 يها يو روز دهیخود آفرالهى را که براى بندگان  يها نتیزبگو چه کسى ) (91: اعراف)« لعباده و الطیّبات من الرزق

 (کرده است؟ را حرامپاکیزه 

کند، نه تنها خود را از زىّ عبودیت هاى اقتصادى مىاقدام به فعالیت آیاتاساس این ر روشن است انسانى که ب 

عبودیت را عینیت بخشیده  شئون، شأنى از کار و تالش، بلكه خرسند است که با امتثال امر الهى در حوزه ندیب ینمبیرون 

باشد که غفلت از  يا گونهالبته همان گونه که خود قرآن کریم متذکر شده است، نباید پرداختن به امور معیشتى به . است

یا ایها الذین آمنوا ال تلهكم اموالكم و ال اوالدکم عن ذکراهلل و من یفعل ذلك » .یاد خداوند متعال را به همراه داشته باشد

و ! ، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نكنددیا آوردهاى کسانى که ایمان ( )3: منافقون)« هم الخاسرون فاولئك

یا ایها الذین »د باطل نیازهاى معیشتى خود را تأمین کر يها راههمچنین نباید از . (کسانى که چنین کنند، زیان کارانند

، دیا آوردهاى کسانى که ایمان )( 23: نساء)« االّ ان تكون تجارة عن تراض منكمآمنوا ال تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل 

و باید مراقب  (نخورید، مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد( و از طرق نامشروع)اموال یكدیگر را به باطل 

کسانى که از بخل و ( )3: حشر) «و من یوق شحّ نفسه فاولئك هم المفلحون» بود تا رذیله بخل را از خود دور ساخت،

« آتوا الزکاة» .مالى واجب و مستحب دریغ نورزید يها پرداختو از  (د، رستگارانناند شدهحرص نفس خویش بازداشته 

، از آنچه به شما روزى دیا آوردهاى کسانى که ایمان ( )۰9: بقره)« یا ایها الذین آمنوا انفقوا ممّا رزقناکم»: نیز؛ و (99: بقره)

 (د، انفاق کنیمیا داده

تواند مظهرى از عبودیت خداوند متعال باشد، موجب منزوى شدن افكار و این نظر که عملیات اقتصادى مى 

به راستى که . دانندهاى اقتصادى و تحقق رفاه اجتماعى مىافرادى است که ایمان به خدا و تقیّد به دیانت را مانع فعالیت

م است و اگر مردم به طور جامع به رهنمودهاى قرآنى عمل کنند، از برقرارى اقتصاد سالم قرآن کریم هدایتگر سُبُل سال
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هاى ملهم از قرآن کریم چرا که آموزه د؛و تحقق رشد اقتصادى همراه با عدالت، کرامت و نورانیت برخوردار خواهند ش

صونیت از آفات زیان بارى خواهد بود تالش و از سوى دیگر، سبب م کار و از یك سو، سبب پیدایش انگیزه مثبت براى

 .که همواره در راه تحقق تولید و توزیع بهینه پیش روى جوامع هستند

 کار و تالش براي کسب روزي 9-1-9

تر و بهتر به نتیجه ارکان هر کار، هدف آن است؛ هر کاري با شناخت هدف شروع شود سریع نیتر مهمیكی از 

براي تحقّق این هدف، یكسري . انسان، تكامل در پرتو نیل به قرب الهی است در نگرش اسالم، هدف نهایی. رسد یم

شود و از سوي دیگر،  فرد مسلمان تلقّی میش کار و تالهاي  گردد که از یكسو، به عنوان انگیزه اهداف میانی مطرح می

 .یكی از این اهداف میانی کسب رزق و روزي است .مقدمه نیل به هدف نهایی است

کسی که به دنبال روزي برود و با سعی و تالش خود را مشمول . آوردن روزي در گرو کار و تالش استبدست 

بر ارزش کار در اسالم همین بس که در سنت . کندرحمت خداوند گرداند، استحقاق استفاده از روزي خداوند را پیدا می

« یعمل مثقالَ ذرّةٍ خیراً یَرَه ˆفَمَن»: فرماید راف میسوره اع 17۵خداوندي کارگر و بیكار یكسان نیستند، خداوند در آیه 

  .(آن را خواهد دید[ نتیجه]اي نیكی کند  ذره وزن همپس هر کس )

ها، آن است که در هیچ زمانی از زندگی خود، از کار و تالش باز نایستند، انسان  از تأکیدات مهم اسالم به انسان 

به  -که بخشی از آن، تالش براي تأمین نیازهاي اقتصادي و معیشتی است -هاي مختلف زندگی همواره باید در عرصه

دینی، هم از جهت فردي به صالح دست  ي جامعهزحماتی، ها و  کند تا در پرتو چنین تالش کارصورت جدي و مستمر 

ي از آیات به جستجوي روزي و طلب از فضل خداوند ا مجموعه. یابد و هم از جهت اجتماعی به اهداف خود نایل شود

مهم در  ي نكتهرود،  هاي تولیدي به شمار می هاي بارز جستجو از فضل خداوند، فعالیت یكی از شیوه .کند امر می

ها است، نه تنها خشكی بلكه سراسر زمین و آسمان قلمرو  ي این فعالیت هاي تولیدي براي گسترش روزي، دامنه فعالیت

هاي  آن، آیات تسخیر زمین، آسمان و دریا است، تا بشر بتواند از همه نعمت ي نمونههاي تولیدي بشر هست،  فعالیت

تواند  آوري الزم نمی ر آسمان و زمین، دریا و کشتی، این است که بشر بدون فني نهفته در تسخی نكته. مند شود الهی بهره

هاي آن بدون تولید ابزارهاي الزم  مند شدن از نعمت مند گردد، پس تصرف در آسمان و زمین و بهره ها بهره از این نعمت

ي تولید نیز  سازي زمینهفراهم هاي نوین میسر نیست، در واقع تشویق به تولید، ترغیب به آوري و وسایل مدرن و فن

ما ( )12/اسراء)« النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ هَیآجَعَلْنَا  اللَّیْلِ وَ يَ هیآالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا  جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ وَ». هست

ي روز را  ي شب را محو کردیم و نشانه م سپس نشانهوحید و عظمت خود قرار دادیت( ي شب و روز را دو نشانه

 ي واژهبعضی از آیات . (و به تالش زندگی برخیزید)فضل پروردگارتان را بطلبید ( در پرتو آن)بخش ساختیم تا  روشنی

 .کنند ابتغاء از فضل الهی را ندارند، ولی به جستجوي روزي سفارش می
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اي که انسان آگاه نباید از آن غافل بماند آن است که همواره به یاد داشته باشیم که جهان مادي و متعلقات اما نكته

آنچه نزد شماست از بین )« ما عندکم ینفدوُ ما عنداهلل باقٍ»: دیفرما یمسوره نحل  36آن فانی هستند، خداوند در آیه 

است انسان را که به دنیا دلبستگی نداشته باشد، بلكه سعی کند چه زیبنده . (رود و آنچه نزد خداست جاویدان است می

اسالم نیز بین تالش در راه زندگی مادي و معنوي و . همواره توازن بین تالش براي زندگی مادي و معنوي را نگاه دارد

سخن حق چه زیباست . کند عمل در راه تهذیب نفس و بدست آوردن مواهب روحی و زندگی معنوي، تعادل برقرار می

و )« ...و ال تَنسَ نصیبكَ من الدّنیا ةابتغ فیما ءَاتئكَ اهلل الدّار اآلخر و»: فرماید سوره قصص می 77که در آیه  آنگاهتعالی 

 !(با آنچه خدایت داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنیا فراموش مكن

زندگی معاشی نموده و به طور کلی از  نیتأمآري اسالم همچنان که راضی نیست انسان تمام نیروي خود را صرف 

یاد خدا غافل بماند، راضی نیست که انسان تنها متوجه دنیاي دیگر شود و زندگی مادي خود را مختل نماید، بلكه از 

اي دنیاي خود تالش کند و هم آخرت خود را فراموش دیدگاه اسالم آن کاري ارزشمند است که در آن انسان هم بر

 . ننماید

 کار و تالش از دیدگاه احادیث  9-2 

داند که خداوند به وسیله آن ، قبول ندارد و بی نیازي را نعمتی میبخشد یماسالم دیدگاهی را که به فقر قداست 

ز طرفی ا( 19 :1337قرضاوي، . )به خدا پناه بردداند که باید از شر آن نهد و فقر را مصیبتی میبه بندگانش منت می

سوره  92خداوند در آیه . بردي کار ارزش انسان را باال میارزشمند می شمارد و به وسیلها که اسالم کار ر میدان یم

م معاش آن را در زندگی دینایشان تقسی [وسایل]ما ) «نحن قسمنا بیهنم معیشتهم فی الحیاه الدنیا» :دیفرما یمزخرف 

 (میا کرده

نیز  ها آناز آنجا که پیامبران و ائمه نیز از مفهوم آیه فوق مستثنی نیستند، پس این آیه حاکی از آن است که 

و محققان راستین که تنها  فقهاائمه معصومین و  (92: 1331البهی، ). زندگی مادي خود بودند نیتأمخودشان مسوول 

محافظین متن حقیقى مكتب اسالم بودند، پدیده کار و اهمیت و ارزش حیاتى آن را در اشكال حدیث و فقه و اخالق و 

در کتب احادیث روایات بسیاري وجود دارد که مردم را به کار و کوشش  .کردند عمل و رفتار عینى خودشان گوشزد مى

اي از مفهوم کار تاکید کرده باشند ولی نهایت هدف است هر یك از این احادیث به گوشهاگر چه ممكن . کنددعوت می

 . تائید ارزشمندي کار در اسالم است ها آن

 :کنیمدر اینجا ذکر می میا افزودهما قسمتی از آن احادیث را با اوصافی که بر آن 

 کار شرافت است   9-2-1
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اگر انسان طنابی را  :کار هر چند هم موهون باشد، باز موجب شرافت و کرامت است، در احادیث آمده است 

. ددیگران دراز نمای يبه سوبگذارد و هیزم را با پشت بر آن بكشد، بهتر از آن است که دست نیاز  سر کوهبردارد و 

درآمد، درآمدي است که  نیتر شرافتمندانه»: فرمایدمی( ص)و نیز پیامبر اکرم  (117: 1966قریشی،  ؛99 :1333خیاط، )

 (1۵ :1339مهدي السعید،  ؛97 :137۵بكر، ). «مرد خودش آن را بدست آورد

هاي بلند شرافت به همت)« الشَّرفُ بِالهِمَم العَالِیه البِالرمَمِ البَالِیه»: ندیفرما یمنیز در این خصوص ( ع) یحضرت عل

 (97: 1966، آمدي( )هپوسید يها استخواناست نه به 

 .دانداسالم کار را نوعی جهاد در راه خدا می 9-2-2

اینكه در منطق پیشوایان عالم تشیع، کار براى تنظیم معاش، با اهمیت حیاتى تلقى شده حتى گاهى جهاد در راه 

روایت است  السالم هیعلبه عنوان نمونه از امام صادق . دخدا معرفى شده است، اصلى است که هیچ گونه تردیدى ندار

مانند کسى  ،کوشد کسى که براى معاش عائله خود مى( )۰/33: 196۰کلینی، )« الكادّ لعیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه»: که

جلّ ما یكفّ به الّذى یطلب من فضل اللّه عزّ و »: نیز در حدیث دیگري آمده است و ؛(کند است که در راه خدا جهاد مى

جوید، داراى پاداشى  اش، از فضل الهى مى کسى که براى کفاف معاش عائله) «عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل اللّه

 (17/67: 19۵3، یحر عامل) (تاز پاداش مجاهد در راه خداس تر بزرگ

اسالم پاداش . است ها عبادت، از بهترین دهد یمانجام  اش خانوادهي زندگی خود و تالشی که مسلمان در راه اداره

را قبل از نام مجاهدین ذکر کرده و در  ها آنکارگران را از جهاد کارگران در راه خدا برتر دانسته است، قرآن کریم نیز نام 

 «... وو آخرون یضربون فی األرض یبتغون من فصل اهلل و آخرون یقاتلون فی سبیل اهلل... » :فرمایدسوره مزمل می 2۵آیه 

 (دنمایندیگر نیز در راه خدا پیكار می [گروهی]در پی روزي خدا هستند و  [و] کنند یمدیگر در زمین سفر  [اي عده]و )

کسی که براي ( )39/929: 19۵9مجلسی، )« الساعی علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل»: فرمایدمی( ص)پیامبر خدا 

 (دشوراه خدا محسوب میاش تالش کند، همانند مجاهد در خانواده

 کار عبادت است 9-2-9

 .اسالم کوشش براي کسب روزي و خدمت به جامعه و رشد آن را از برترین اقسام عبادت به شمار آورده است

جزء است که نه  عبادت ده)« مِنْها فی طَلَبِ الْحَاللِةٌ اَجْزاءٍ تِسْعَـةَ عَشَرَةُ اَلْعِبادَ»: فرماینددر این زمینه می( ص)م پیامبر اکر

و نیز از آن حضرت است که ( 19/12 :19۵3نوري، ( )تجزء آن در کار و تالش براي به دست آوردن روزي حالل اس

« المَعِیشَهِ لَبِإنَّ مِنَ الذ نُوبِ ذُنُوباً ال یُكَفِّرُها صَالهٌ وَ ال صَدَقَهٌ، قِیلَ یا رسولَ اهللِ فَما یُكَفِّرُها قالَ الهُمُومُ فی طَ»: ندیفرما یم

پس چه چیز ! سؤال شد یا رسول اهلل. شوند ینمبعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده ). (19 /19: همان)

 (تجدیت و تالش در طلب معیش: موجب آمرزش آن است؟ فرمود
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ر کسی در پی خستگی ه« من أمسی کاالً من عمل یدیه أمسی مغفوراً له»: فرمایددر حدیث دیگري می( ص)پیامبر 

 ( 1۵۵/2: 19۵9مجلسی، . )تاس سر آوردهناشی از کار خویش روز را به شب برساند، آن روز را بخشوده به 

طَاعَة اهلل سُبحانَه »: ندیفرما یمکند و در این زمینه معرفی می خداوندنیز کار را نوعی عبادت و بندگی ( ع) یامام عل

به طاعت خداي سبحان دست نیابد مگر کسی که تالش کند و نهایت )« .واستَفرَغ الجَهد ال یَحُوزها إالّ مَن بَذل الجِدّ

 (6۵۵3 :1966آمدي، ) .(کوشش خود را به کار گیرد

  .کردندپیامبران هم کار می 9-2-9

بوده  بینیم که هیچ پیامبري برانگیخته نشد مگر اینكه کارگر و زحمتكشمی میندازیبي پیامبران اگر نگاهی به سیره

ي خوبی هستی، تو بنده داوودوحی فرستاد که اي ( ع) داوودخداوند به حضرت » :فرمایدمی( ع)حضرت علی . است

از شنیدن این وحی چهل  داوود، حضرت یینما یمارتزاق  المال تیبکنی و از ولی چه حیف که با دست خود کار نمی

مانند موم  داوودنرم شود، از آن به بعد آهن در دست  داوودروز گریه کرد آن گاه خداوند به آهن الهام نمود که براي 

  (122 :1966قریشی، ) «ساخت یمبود و هر روز زرهی از آهن 

ندق بیش از سایر مسلمانان کار پیامبر اسالم خود به کار چوپانی اشتغال داشت و در بناي مسجد مدینه و کندن خ

 ( 11 :19۰3 ،تحریر ئتیه). کردمی

الحسن بن علىّ بن حمزة عن ابیه رأیت ابا الحسن »: این روایت در منابع معتبر اسالمى مكرر نقل شده است

فقال  رض له قد استنقعت قدماه فی العرق، فقلت له جعلت فداک این الرّجال؟أیعمل فى  (السالم هیعلموسى بن جعفر )

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم  :فقال ؟من هو: یا علىّ قد عمل بالید من هو خیر منىّ فى ارضه و من ابى فقلت له

وصیاء و المؤمنین و آبائى علیهم السّالم کلّهم کانوا قد عملوا بأیدیهم و هو من عمل النّبیّین و المرسلین و األریامو 

کند که ابو الحسن موسى بن جعفر  از پدرش نقل مى حمزهحسن بن على بن ) (۰/7۰ :196۰کلینی، )« الصّالحین

کجا  ،فدایت شوم :به او عرض کردم .کرد و پاهایش عرق کرده بود را دیدم که در زمینى که داشت کار مى السالم هیعل

رض ع. دکر با دست خود کار مىکه  ،بود کسى بهتر از من و پدرم ،اى على :فرمود ؟هستند مردانى که به شما کمك کنند

. اند همه آنان با دستشان کار کرده ،منین و پدرانم علیهم السالمؤالمریامو  ص( رسول خدا :فرمود ؟چه کسى بود :کردم

  کار سیرت پیامبران و مرسلین و اوصیاء و نیكوکاران بوده است

ازار غلیظ یعمل فی حایط و العرق یتصابّ عن  قال رأیت ابا عبد اللّه و بیده مسحاة و علیه» :ابو عمرو الشّیبانى

: همان) «.انّى احبّ ان یتأذّى الرّجل بحّر الشّمس فى طلب المعیشة :ظهره فقلت جعلت فداک اعطنى اکفك فقال لی

کننده زمین به دست و لنگ ضخیمى  وسیله صاف که یحالرا دیدم در ع  (امام صادق :گوید ابو عمرو شیبانى مى( )۰/67

وسیله را به من بدهید تا  ،فدایت شوم :ریخت، عرض کردم کرد و عرق از پشتش مى به کمر، در باغى که داشت، کار مى

 .فتدیبمن دوست دارم مرد در گرماى آفتاب در تحصیل معاش، به مشقت : به من فرمود. بدهمکار شما را انجام 
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ادیث بسیاري از پیامبران روایت شده است که دال بر ارزش و اهمیت کار هستند، خصوصاً در در هر صورت اح

روایت شده است که پیامبر مردي از انصار . گذاشترابطه با کار دستی پیامبر به صاحبان چنین مشاغلی بسیار احترام می

این ورم پرسید، آن مرد گفت که این اثر آن  پیامبر از علت ،را دید که در اثر کار دستش زیر شده و ورم برداشته است

این دستی است که آتش آن را لمس » :کند، پیامبر فرمودکار می اش خانوادهمعاش  نیتأمبیلی است که با آن براي 

: 137۵بكر، )« .این دستی است، که خدا و رسول خدا آن را دوست دارند» :و در روایتی آمده است، که فرمودند« کند ینم

93) 

 کار و فعالیت زمینه ساز بی نیازی و رهایی از فقر  -5

تعریف  گونه نیادکتر خیاط فقر را . شایسته است که قبل از پرداختن به این موضوع، تعریفی از فقر ارائه دهیم

 «حد قوت بوده و فقیر به این معنا کسی است که چیزي ندارد نیتر کمفقر به معناي عدم در اختیار داشتن » :کند یم

خداوند در قرآن . کند میکید أرفع فقر به عنوان هدف مهم دینی ت برو  داند یماسالم فقر را مصیبت . (2۵ :1333 ،خیاط)

و  نهد یمسوره ضحی به خاطر نجات پیامبر از فقر و سرگردانی و یتیم بودن وي بر او منت  3تا  6کریم و در آیات 

مگر نه تو را یتیم یافت، پس پناه داد و )« فهدي و وجدک عائالً فأغنیالم یجدک یتیماً فآوي و وجدک ضاال »: دیفرما یم

 (36 :2۵۵2 ،الغزالی)( ؟پس هدایت کرد و تو را سرگشته یافت و بی نیاز گردانید ،تو را سر گشته، یافت

 اسالم برعلیه فقر اعالن جنگ کرده است و این به خاطر خطري است که فقر براي عقیده، اخالق و سلوک انسانی

هاي روحی و جسمی در سطوح فردي و  فقر ریشه انواع فساد و تباهی است که ناآرامی. (97: 1337 ،قرضاوي. )ددار

إنَّ الفَقرَ مَذَلَّةٌ لِلنَّفسِ، مَدهَشَةٌ لِلعَقلِ، »: فرمایندالسالم در این خصوص می امام علی علیه. شود اجتماعی از آن زاییده می

 (ههر آینه فقر، خواري جان است و مایه سرگشتگی عقل و فراهم آورنده اندو( )9923: 1966آمدي، )« جالِبٌ لِلهُمومِ

برد، همانند طوفانی که در  هاي جامعه دینی است که ثبات آن را از میان می ، فقر تهدیدي جدّي براي ارزشنسانیبد

هاي فقر،  اما آیا در بیان مفسده. (1/119: 193۰محمدي ري شهري، . )دهاي خشك را به هوا بپراکَن روزي بادخیز، علف

کادَ الفَقرُ »: شود که فرمود آله یافت می  و  علیه  اهلل  کالمی رساتر از احادیث شریف، از جمله گفتارهاي رسول امین صلی

 (.نزدیك است که فقر به کفر بینجامد)( 2/9۵7 ،196۰ ،کلینی)« أن یكونَ کُفراً

هاي زندگی  کنند که هر کس نیازمندي مجموع، بر این حقیقت داللت میاحادیث با این مضمون بسیارند و در 

دهد و جهان  اش را نیز از کف می اش را برطرف نكند و از پسِ تأمین دنیاي خویش برنیاید، زندگانی معنوي مادّي

 .کند آخرتش را هم تأمین نمی

داشتند و به ایشان  می بر حذربزرگ فقر این در حالی است که راهبران این دین و امامان پاک، مردم را از بالي 

بردند و از آن  کردند که در ورطه واپس ماندگی اقتصادي نیفتند؛ و خود، از مصیبت فقر به خداوند پناه می تأکید می

 (1۵7/ 1: 193۰محمدي ري شهري، . )دجُستن بزرگِ برتر یاري می
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دید که اسالم چگونه با فقر و بی نیاز پیكار باید  ،مخالف فقر و نداري است داًیشدحال که روشن شد اسالم 

 ؟و راه حل آن براي رهایی از این پدیده شوم چیست کند یم

خواهد تا می ها آنکند و از نیازي معرفی کرده و مردم را به کار تشویق میساز بیاسالم، کار و فعالیت را زمینه

ي منفی زندگی، یعنی هاآن بهره برداري نماید و از جنبههاي مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایاي جنبه

فرماید که خداوند زمین را رام شما گردانید، پس در سوره ملك می 1۰در آیه . گیري و تنبلی و سستی اجتناب کنندگوشه

 (116 :1966قریشی، . )دفراخناي آن رهسپار شوید و از روزي خدا بخوری

کند و این عامل منوط به هاي اصلی اقتصاد است در کار انسان نمود پیدا میعنصر اصلی تولید که یكی از پایه

آزادي کامل در عمل است و چون بی نیازي انسان با کار و تولید بیشتر گره  اش الزمهاختیار انسان است و این اختیار 

بدین ترتیب، . (۰۵ :133۵دان، عبدالفتاح حم)نیازي است توان گفت تشویق به تولیدِ بیشتر، به معناي بیخورده است می

 61خداوند در آیه . کار اولین سالح در مبارزه با فقر و جلب ثروت است و عامل اصلی آبادانی زمین کارگران است

یا قوم اعبدوا اهلل مالكم من اله غیره هو أنشأکم فی األرض و استعمرکم » :دیفرما یمسوره هود از زبان حضرت صالح 

اي قوم من خدا را بپرستید براي شما هیچ معبودي جز او نیست او شما را در زمین پدید آورد و از شما خواست ) «فیها

 (دتا در آن به آبادانی بپردازی

بنابراین، کار و تالش است که باعث زدایش چهره فقر و نیاز از روي زمین است و درهاي کار به روي انسان باز 

آري، . گذارد که دشوار باشد مگر زمانی که مصلحت جامعه این را بخواهدعهده انسان نمیاست و اسالم هرگز کاري به 

 . ي نیكان و بزرگان و تربیت یافتگان مكتب قرآن استکار و تالش یگانه گمشده

  گیری نتیجه -6

 :توان به نتایج زیر دست یافتي حاضر میاز مباحث مطرح شده در مقاله

بینیم که بوده است، اگر می ها تمدنها و تالش عامل تداوم و پایداري حكومتدر طول تاریخ، همواره کار و  -1

امروزه تمدن اسالم با همان طراوت و روند قبل در مسیر پیشرفت است، این امر مدیون توجه زیاد اسالم به کار و تالش 

الل را بیان کرده و نیز هاي درآمد حهاي پیشرفت را مشخص کرده است، راهو عمران و آبادانی است، اسالم شاخص

کار و کوشش در این دین از نظر ارزیابى به حد نصاب رسیده، بنابراین، . هاي نامشروع درآمد را نیز توضیح داده استراه

ترین  قرآن که اساسى. مطرح نماید ،است دادههیچ مكتب و متفكرى نخواهد توانست فوق ارزشى را که اسالم به کار 

 .را روى معرفت و ایمان و کار قرار داده است ها ارزشمنابع دین اسالم است، محور همه 

-افراد جامعه با هم مساوي هستند اگر می ،در نظر اسالم. هاستاسالم دین مساوات و برابري و کرامت انسان -2

راي رسیدن به مفهوم تقدیس کار در اسالم، معنایی زند در وبینیم که پیامبرِ یك تمدن عظیم به دست کارگري بوسه می

 .ها در تمدن اسالمی استشود و آن برابري انسانشگفت برایمان آشكار می
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اقتصادي واضح  هاي بخشتالش اسالم در ایجاد هماهنگی میان کار و تالش و اخالق و عمل صالح در تمام  -9

اساس امیال نفسانی خود عمل نماید و با نادیده گرفتن اصول اخالقی  رتواند افسار گسیخته و باست فرد مسلمان نمی

 .هاي اقتصادي بر موازین اخالقی پایبند باشدیك فرد مسلمان باید در تمام جنبه. بیندیشدتنها و تنها به سود خود 

در نظر  دهد، بلكه همواره حد تعادل بین آن دو رااسالم هرگز زندگی مادي را بر زندگی معنوي ترجیح نمی -9

بینیم که در آیات متعددي از قران کریم عمل صالح با تقوا و ایمان معرفی شده است، دلیلی بر همین گیرد، اگر میمی

کننده مصالح دنیا و آخرت  تأمیناز دیدگاه اسالم کاري ارزشمند است که . ادعاست که اسالم دینِ دنیا و آخرت است

 .انسان باشد

 

 فهرست منابع و مأخذ

 قرآن کریم 

 .و در الكلم، دفتر تبلیغات قم غررالحكم ،(1966)د بدالواحع ،آمدي

 .پاریس، عویدان، الطبعه الثانیه -فلسفه العمل، ترجمه عادل العلوا، بیروت ،(1333)ارفون، هنري 

 .قاهره، الجعیه العامه لشون المطابع االمیریه ،عالقات العمل فی االسالم ،(137۵)بكر، عبد الرحمن  

 .االسالم و االقتصاد، القاهره، مكتبه و هبه، الطبعه الثانیه ،(1331)البهی، محمد 

 .، قم، مؤسسه آل البیتعهیالش وسائل ،(19۵3)ن حر عاملی، محمد بن حس

 .التنمیه و الرفاه من منظور اسالمی، دار السالم للطباعه و النشر و التوزیع، الطبعه االولی ،(1333)خیاط، عبد العزیر 

 .نظره االسالم للعمل و اثره فی التنمیه، دارالسالم للطباعه و النثر و التوزیع، الطبعه االولی ،(1333)خیاط، عبدالعزیز 

 .منهج القران فی االقتصاد، جمیعه الدعوه االسالمیه العالمیه ،(133۵)عبدالفتاح حمدان، زیدان 

 .ت، المجلس الوطنی للثقاقه و الفنون و االداباالسالم و االقتصاد، کوی ،(1337)علی النجار، عبدالهادي 

 .االسالم و االوضاع االقتصادیه، دارنهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع ،(2۵۵2)الغزالی، محمد 

 .تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمه عبدالحمید آیتی، انتشارات توس، چاپ هفتم ،(1936)الفاخوري، حنا 

ها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمی، ترجمه عبدالعزیز سلیمی، انتشارات نقش ارزش ،(193۵)قرضاوي، یوسف 

 .احسان، چاپ اول

 .مشكله الفقر و کیف عالجها االسالم، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه السابعه ،(1337)قرضاوي، یوسف 
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چاپ  ،االسالمیهکار و حقوق کارگر، ترجمه ادیب الري و محصل یزدي، دارالكتب  ،(1966)قریشی، شریف 

 .چهارم

 .الكافی، تهران، دار الكتب االسالمیة ،(196۰)ب کلینی، محمد بن یعقو

 .االسالم و الثروه، صحیفه الدعوه االسالمیه( 19۵2)الكحلوت، عبدالعزیر 

 .بیروت، مؤسسه الوفاء، بحاراالنوار (19۵9. )رمحمد باق مجلسی،

 .نشر دارالحدیث، توسعه اقتصادي بر پایه قرآن و حدیث، قم ،(193۰)محمدي ري شهري، محمد 

 .مفهوم العمل و أحكامه العامه فی االسالم، بغداد، مؤسسه الثقافة العالمیه. (1339)ق مهدي السعید، صاد

 .مفهوم العمل فی االسالم و اثره فی التربیه االسالمیه، الشارقه، دائره الثقافه و االعالم ،(1333)ناصر الرزي، حمید 

 .مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت ،(19۵3)ث نوري، محد

 .اقتصاد اسالمی، موسسه مكاتباتی اسالم شناسی ،(19۰3)تحریریه  ئتیه
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 ثحدی معیارهای اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و

 1 یاسماعیل خارستان

 2 یفاطمه سیفو 

 :چكیده

مورد بررسی قرار  معیارهاي اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث ،در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادي

و منابع دست دوم ع ( رآن کریم و آثار مربوط و منتسب به معصومینق)ل جامعه آماري کلیه منابع دست او .تگرفته اس

اینترنتی و  يها تیسااست که در نشریات و ع ( اسالمی و احادیث و روایات و اقوال منقول از معصومیننابع غنی م)

و نمونه گیري به شیوه هدفمند انجام شده و بر این  باشد یمو تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود  ها پژوهش

حاصل از پژوهش مورد  يها افتهیبرداري بوده و  ابزار پژوهش نیز فیش .تاستفاده گردیده اس الذکر فوقاساس از منابع 

 :عبارتند از ها افتهی نیتر عمدهه تحلیل قرار گرفته است ک

 .دباش یم معیار 3ـ معیارهاي اقتصاد سالم که شامل 

 .تروش اس 1۰ایجاد اقتصاد سالم که شامل  يها روشـ 

 .سالمقتصاد ا دیث،ح قرآن کریم، :کلمات کلیدی

 .یکارشناس ارشد مدیریت فرهنگ. 2      .تتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیکارشناس ارشد . 1

 

 :مقدمه

جامعه باید بنیه اقتصادى سالمى داشته باشد، . به غیر قائم ریغعیب و  اقتصاد سالم یعنى اقتصاد قائم به ذات و بى

اش  مبتال به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند یك مریض کم خون و یا مریضى که دستگاه قلب و جهاز دمویّه

 (9۵۰: ، ص2۵ ، ج1971مطهرى، . )دخراب است همیشه مریض خواهد بو

ز ا. ابدی یمکه ارتباط تنگاتنگ و استواري با معنویت  شود یمیین تعریف و تب يا گونهاقتصاد در نگرش اسالمی به 

و حتی اهداف اقتصاد  ها روشو  ها وهیشو تفاوت محسوسی با  شود یماین رو، اقتصاد اسالمی داراي هویت خاص 

را سبب  ییها تفاوتبلكه  ابدی یمبنابراین سخن گفتن از اقتصاد اسالمی نه تنها معنا و مفهوم . کند یمغیراسالمی پیدا 

 .اقتصادي خود را نشان دهد يها تیفعالدر حوزه عمل اقتصادي و  ستیبا یمکه  شود یم
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تواند  گیري از مواهب طبیعی براي تأمین معاش، مى هاي اقتصادي و مبادرت به بهره از دیدگاه قرآن کریم، فعالیت

هو الّذي جعل لكم »: آمده است« ملك»سوره  1۰در آیه . یك عمل عبادي و مظهري از عبودیت خداوند متعال باشد

هاي آن راه  او کسی است که زمین را رام کرد، بر شانه ؛«االرضَ ذلوالً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور

 . هاي خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوي اوست بروید و از روزى

دهی، ترغیب بلیغ به  وري نهایت رام بودن زمین و آمادگی کامل آن براي بهرهدآدر این آیه مبارکه، پس از یا  

به راستی، اگر تنها همین یك آیه براي ترغیب به پرداختن به طبیعت و استفاده از مواهب آن . گیري از آن شده است بهره

 . آمد هاي اقتصادي به شمار مى اي قوي براي تالش بود، بر انگیزنده مى

اقدام به ( به آن دارندنزدیك و آیات دیگري که معنایی )اساس این آیه کریمه ر سانی که بروشن است ان

بیند، بلكه خرسند است که با امتثال امر الهی در  کند، نه تنها خود را از زىّ عبودیت بیرون نمى هاي اقتصادي مى فعالیت

گونه که خود قرآن کریم متذکر  البته همان. ستعبودیت را عینیت بخشیده ا شئونهاي اقتصادي، شأنی از  حوزه فعالیت

یا ». )داي باشد که غفلت از یاد خداوند متعال را به همراه داشته باش شده است، نباید پرداختن به امور معیشتی به گونه

 یه، آمنافقونوره س( «الذین آمنوا ال تلهكم اموالكم و ال اوالدکم عن ذکراهلل و من یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ها يا

. کارانند و کسانی که چنین کنند، زیان! اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نكند ؛ اي کسانی که ایمان آورده3

یا ایها الذین آمنوا ال تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل االّ »)د هاي باطل نیازهاي معیشتی خود را تأمین کر همچنین نباید از راه

و از )اید، اموال یكدیگر را به باطل  ؛ اي کسانی که ایمان آورده23 یه، آنساءوره س( «تجارة عن تراض منكم ان تكون

باید مراقب بود تا رذیله بخل را از خود دور ؛ و تجارتی با رضایت شما انجام گیرد نكهیانخورید، مگر ( طرق نامشروع

کسانی که از بخل و حرص نفس خویش  3 یه، آحشرره وس( «و من یوق شحّ نفسه فاولئك هم المفلحون»)، ساخت

  .هاي مالی واجب و مستحب دریغ نورزید از پرداخت؛ و اند، رستگارانند بازداشته شده

اجتماعشان  تیحفظ موجود يو برا دهد یمبه مسلمانان  یسوره نساء فرمان آماده باش دائم 71 هیخداوند در آ

 يخطر ها آن هیو از ناح دیشو ریمبادا غافلگ د،یبا کمال دقت مراقب دشمن باش ،دیا آورده مانیکه ا یکسان يا»: دیفرما یم

در »و  دیمختلف استفاده کن يها كیتاکتو  ها روشمقابله با دشمن از  يکه برا دهد یمسپس دستور « .به شما برسد

به تمام  يدستور جامع و همه جانبه ا هیآ نیا« .دیدفع دشمن حرکت کن يبه صورت اجتماع، برا ایمتعدد  يها دسته

؛ و دائماً مراقب باشند شیخو يخود و دفاع از مرزها تیحفظ امن يکه برا دهد یممسلمانان، در همه قرون و اعصار 

 يسوره نساء برا 1۵2 هیخداوند در آ یحكومت کند و حت ها آندائم بر اجتماع  به طور يو معنو يآماده باش ماد كنوعی

جز  يزیچ نیو ا کند یم عیجنگ، موقع نماز از دشمن غفلت نكنند دستور نماز خوف را تشر دانیآنكه مسلمانان در م

 .ستین ها زمانو  ها مكاندر همه  يداریو ب ياریتوجه دادن مسلمانان به دشمن و لزوم هوش
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اهمیتی که اقتصاد سالم در رشد و پیشرفت انسان در همه ابعاد مادي و معنوي دارد پژوهشگر به دنبال این  لیبه دل

استخراج ( ع)از دیدگاه قرآن کریم و احادیث ائمه م ایجاد اقتصاد سالم و معیارهاي اقتصاد سال يها روشاست تا با 

 .قالل و عزت جامعه ارایه نمایدنموده و پیشنهاداتی را با استفاده از این تحقیق براي است

 :پیشینه تحقیق

معیارهاي اینترنتی انجام شد، تحقیقی با عنوان  يها تیسا، مقاالت و ها نامهبا جستجویی که در نشریات، پایان 

ایجاد  يها روشمعیارها و ه در برخی تحقیقات به صورت موردي ب. یافته نشد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث

که ارتباط بیشتري با  ها آناقتصاد سالم آن هم به صورت غیر مستقیم پرداخته شده است، که ما در اینجا به دو مورد از 

 .میکن یماین تحقیق دارد، اشاره 

تحلیلی پیرامون مبانی و مفاهیم الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي در نظام »در رساله خود با عنوان ( 1971)ا آزاد دان

الگوهاي رشد و توسعه اقتصاد اسالمی در تمام ابعاد، اعم از ماهیت، جایگاه به این نتیجه رسید که « اقتصاد اسالمی

انسان، نقش عوامل تولید، عامل قدرت اقتصادي، مكانیسم روابط و نیروهاي تولیدي، روابط مصرف و تولید، برنامه 

رفاه  نیتأمعترین فرمول پیشرفت حیات اقتصادي بشر را در راه ریزي، سیستم توزیع درآمد و نقش دولت، بهترین و جام

 .دهند یمفردي و اجتماعی ارائه 

به این نتیجه رسید  «بررسی وضعیت اقتصادي مسلمانان در صدر اسالم»در رساله خود با عنوان ( 1963)ر طرفدا 

از طریق استحكام و تقویت روابط اجتماعی و به طور غیر مستقیم آثاري  نكهیبر اعالوه ( ص)م سیاست پیامبر اکرکه 

جاري حكومت در جهت مقابله قهر  يها استیس، از طریق گذاشت یمدر زندگی مادي مردم بر جاي  يا ارزندهایجابی 

با استفاده از ( ص)م رهمچنین پیامبر اک. نمود یمآمیز با کفر، درآمدهایی را به عنوان غنیمت جنگی براي مسلمانان فراهم 

مستقیم در از میان برداشتن فقر و تهیدستی و بهبود وضع مادي  به طوراختیارات شرعی و حكومتی که در دست داشتند 

میان فقرا و  ءیفتوزیع درآمدهاي عمومی حاصل از منابع مهم نظیر خمس، زکات، اموال  که مسلمانان تالش فرمودند

 . تهاس تالشمستحقین، از جمله این 

در شناخت ( ع) نیمعصوم اتیو روا ثیقرآن و احاد فیشر اتیاست که استفاده از آ نیا دییفرض مورد تأ

و با بهره گیري از معیارها مؤثر باشد اقتصاد سالم و معیارهاي اقتصاد سالم  يها روشمعیارهاي اقتصاد سالم و ایجاد 

یافتن  به دنبالاین تحقیق . جامعه اسالمی ما از یك اقتصاد سالم برخوردار شده و به تعالی و پیشرفت رهنمون سازد

 :پاسخ سؤاالت زیر است

 معیارهاي اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند؟ـ 1

 کدامند؟ ایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث يها روشـ 2
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  پژوهش روش

 .است ياسناد لیپژوهش حاضر از نوع تحل روش

 قیو نمونه و ابزار تحق جامعه

غنی  منابع)م و منابع دست دو ع( قرآن کریم و احادیث و روایات معصومین) یمنابع اصلشامل  قیتحق جامعه

 ینترنتیا يها تیساو  اتیاست که در نشر و دیگر بزرگان دینی ع( اسالمی و احادیث و روایات از منقول از معصومین

 .باشد یمموجود  قیمرتبط با موضوع تحق قاتیو تحق ها پژوهشو  یمذهب

منابع مرتبط با  ریانتخاب و سپس سا منابع اصلیاساس ابتدا  نیهدفمند انجام شده و بر ا وهیبه ش يریگ نمونه

 .استفاده شده است ها آننظر قرار گرفته و از د مور  ،موضوع

 .باشد یم يبردار شیف ،ها داده يگردآور يپژوهش برا نیمورد استفاده در ا ابزار

  پژوهش یها افتهی

 :پژوهش اول سؤال یبررس

 معیارهاي اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند؟ـ 1 

 معنوي و اخالقی يها ارزشتحكیم 

از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب  اش ياقتصاداسالم در رسیدن به همه اهداف 

همراه با پیاده شدن اقتصاد اسالمی از اهداف مكتب اسالم  ها ارزشزیرا تحقق این . شود ینماخالقی، خارج  يها ارزش

ندارد از کسی حق . این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بكوشد. است

یا ایها الذین أمنوا ال »: دیفرما یمقرآن . وادار نماید يا معاملهحرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به  يها راه

اموالتان را در میان خود  دیا آوردهاي کسانی که ایمان ... تاکلوا اموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض منكم 

 (23 هیآ،نساءسوره ). «ید مگر این که داد و ستدي از روي رضایت شما باشدبه باطل نخور

 خودکفایی و اقتدار اقتصادي

این  ییخودکفامقصود از . یكی دیگر از معیارهاي اقتصاد سالم ایجاد خودکفایی و رسیدن به اقتدار اقتصادي است

. خود را در حد باالیی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کاال از خارج نباشد يها يازمندیناست که جامعه بتواند 

کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل  نیتأمالبته ممكن است ترجیح دهد بعضی از نیازهاي خود را از خارج 

در این صورت با . امكانات خود را در راه مفیدتري به کار گیرد تواند یم، این جامعه ها آنو با وارد کردن  شود یمبیشتر 

که  يا جامعهدر این تعریف، بیان شده که . خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت الزم براي تولید آن کاال در دارد
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کشوري به تولیدات  زیرا ممكن است. خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست يها يازمندین نیتأمتوانایی 

در این حال آن کشور خودکفا نیست، در خودکفایی، توانمندي و . داشته باشد يا رانهیفقداخلی اکتفا کند ولی وضعیت 

. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممكن نیست. اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ایستاده است

کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علی سوقه یعجب »: دیفرما یم( ص)مبر اسالم به پیا مؤمنانقرآن مجید درباره 

او را تقویت کرده و در نتیجه آن ( ها شاخهاین )است که شاخ و بال بیرون آورده و  يا دانهمانند . الزراع لیفظ بهم الكفار

خدا آنان را قوي )را به شگفتی واداشته است گیاه درشت شده، تا آنكه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز 

مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان ( 23 هی، آفتحسوره . )«تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد ،(کرده

باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار  قطعاً. به شكوه و عظمتی است که دشمنان اسالم تاب تحمل آن را ندارند

 .نظامی و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگی باشد

 مقابله با جرم و جنایت

از جرم و جنایت، ناشی از فقر و تنگدستی است؛ چرا که فقر و تنگدستی، به دین و ایمان  يا مالحظهبخش قابل 

امام . شود یمو باعث کدورت و دشمنی  ردیگ یمو قدرت تشخیص را از او  زداندا یم، عقل را از کار زند یمانسان لطمه 

از فقر به خدا پناه ببر؛ چرا که فقر، . من از تهی دستی بر تو هراسانم! اي فرزندم»: دیفرما یمخطاب به فرزندش ( ع)علی 

 (913حكمت ، 1963، شهیدي)« و عامل دشمنی است کند یمدین انسان را ناقص و عقل را سرگردان 

و گاه به خاطر عدم مهارت  دهد یاست که روح بشر را آزار م یمال ازیفقر و ن  دهیپد ،یآدم یزندگ ماتیاز نامال

و به  دارد یاست بازم  يبه سعادت و رستگار دنیکه رس شانیفطر ریرا از مس ها آنفقر  ده،یپد نیها در مقابله با ا انسان

 .دهد یسوق م یخطرات مهلك يسو

 .شده است حیبه خطرات فقر تصر یتیروا در

 (993 ص ،1977، يشهر يرمحمدي )« کُفراً كونَیکادَ الفَقْرُ انْ »: رمودف( ص)م اسال امبریپ

 (است که فقر به کفر انجامد كینزد)

 عمران و آبادانی 

مردم را به  نیز قرآن آیات. است مران و آبادي زمین و تأمین نیازهاي مادّي انسان، عیكی از معیارهاي اقتصاد سالم 

او است که شما را ( 61 یه، آهودسوره )هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ االْءَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها : دیفرما یمآباد کردن زمین فراخوانده و 

 .از زمین آفرید و آبادي آن را به شما واگذاشت



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

351 

 

س خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این پ :دیفرما یمدرباره این آیه  (ع) یعل امامحضرت 

و امثال آن، که خداوند براي تأمین زندگانی بشر قرار  ها وهیم، مانند حبوب و دیآ یمبه سبب آنچه از زمین بیرون  یآبادان

 ( 66 6۰ص  ،19ج  ق، 1919، نوري. )دزندگانی آنان را قوام بخشت داده اس

هُوَ أَنشَأکم مِنَ االرضِ وَ »: دیفرما یمخداوند در قرآن کریم . مردم آباد کردن زمین است يها تیمسئولیكی از 

 .اوست که شما را زمین آفرید، و آبادي آن را به شما واگذاشت( 61یه ، آسوره هود)« استعمر کم فیها

سوره  ،61آیه )ق عباد آمده است با استناد به آیه فو معاشدر بیان مطالبی که در قرآن کریم درباره ( ع)امام علی 

خلق و اسباب آن در قرآن ذکر شده، پس به تحقیق  معاشاما آنچه درباره : دیفرما یمبه این مسئولیت اشاره کرده و ( هود

ارت و جه اجاره، وجه تج، ووجه اشاره، وجه عمارت: خداوند سبحان به پنج وجه این امور را به ما اعالم کرده است

اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادي آن را به شما »: اما وجه عمارت پس این قول خداوند است... وجه صدقات 

، دیرو یمپس خداوند به ما اعالم کرد که قوم ثمود را به عمارت زمین امر کرد تا به سبب آنچه که از زمین « .واگذاشت

. شود یمتأمین  ها آنی که خداوند متعال براي معاش خلق قرار داده است، زندگی و مانند آن، از چیزهای ها وهیماز دانه و 

 (97، ص 3۵ ق، ج 19۵9، مجلسی)

 عدم وابستگی اقتصادياستقالل و

معناي . معیارهاي اقتصاد سالم این است که باعث استقالل و عدم وابستگی اقتصادي شود نیتر مهمیكی از  

کند و نیازي به وارد  نیتأمخودکفایی به این است که یك جامعه همه نیازهاي خود را . استقالل غیر خودکفایی است

اما استقالل اعم از این است یك جامعه مستقل اقتصادي ممكن است احتیاج به وارد . کردن کاال از خارج نداشته باشد

نیاز تكیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن  این نیتأمما ، اکردن برخی کاالها داشته باشد

اما خودکفایی بیش . ستاند یمو تولیدات دیگران را  دهند یمنیست، بلكه در روابطی سالم، برخی از محصوالت خود را 

 دهد یمکند، گرچه ترجیح  نیتأمهمه نیازهاي خود را هر چند بار هزینه بیشتر  تواند یماز این است یك جامعه خودکفا 

 .براي بهتر استفاده کردن از امكانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کاالها را از بیرون وارد کند

در که  شود یماز اطالق برخی از آیات و الزمه برخی دیگر، لزوم استقالل اقتصادي فهمیده : استقالل در آیات قرآن

راه  مؤمنانخداوند هرگز براي کافران بر . و لن یجعل اهلل للكافرین علی المومنین سبیال». شود یماشاره  ها آنبه  لیذ

 (191 هی، آنساءسوره ). «تسلطی قرار نداده است

 توسعه و رشد

. ایجاد توسعه و رشد است ،معیارهاي اقتصاد سالم که در آیات و روایات فراوان بدان اشاره شده استیكی از 

: نقل شده است( ص)اسالم بر فراگیري معلومات و افزایش اطالعات مسلمین سفارش اکید دارد، تا آنجا که از پیامبر 
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: به این معنی که براي اندوختن دانش محدودیت زمانی نباید شناخت و نیز آمده است. «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»

بدین معنی که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش ( 177، ص 1، ج ق 19۵9، مجلسی. )«بالصیناطلبوا العلم ولو »

، 7۰، ج ق 19۵9، مجلسی. )«اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج»: باید ناچیز شمرده شود هم چنین آمده است

شد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها که مفاد آن این است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته با( 277ص 

را باید بر خویش هموار کرد و هیچ مشكلی نباید مانع افزایش دانش مسلمانان  ها یسخت، این ها قلبو ریختن خون 

  .شود

و شهرها و تعطیل نگذاردن اراضی تاکید فراوان دارد که از عوامل مهم رشد تولید  ها نیزماسالم بر آباد کردن 

 .باشد یم

خدا شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن . هو أنشاکم من االرض و استعمرکم فیها»: دیفرما یمقرآن 

من کان له ارض فیزرعها و اال فلیؤدها اخاه : نقل شده است که فرموده( ص)هم چنین در روایتی از پیامبر اکرم « گماشت

این روایت بیانگر  و ردینگنه به برادرش بدهد و از او اجاره ر رد و گو ال یؤاجرها ایاه، هر که زمینی دارد آن را به کا

به مالك اشتر یكی از وظایف استاندار را ( ع) نیرالمؤمنیامدر عهدنامه . است( ص)اقتصادي پیامبر  يها استیسیكی از 

عدوها و استصالح اهلها  جبایه خراجها، و جهاد»: دیفرما یمو  دهد یموي قرار  تیمأمورعمران و آبادي شهرهاي منطقه 

جمع آوري مالیات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صالح آوردن : و عماره بالدها، وظایف استاندار عبارت است از

و لیكن نظرک فی عماره »: دیفرما یمو نیز به او ( ۰33ص  99ج  ،ق 19۵9، مجلسی). «اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن

باید نظرت درباره آباد کردن زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات . استجالب الخراجاالرض ابلغ من نظرک فی 

 (6۵6ص  99ج  ،ق 19۵9، مجلسی. )«باشد

 از بین بردن فقر

. ریشه کن کردن فقر است( ع)ن یكی از معیارهاي اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و احادیث و روایات معصومی

هاي غیر مادي ریشه  سببو  ردیگ یممادي مورد توجه قرار  يها سببدر نظام اقتصادي مبتنی بر جهان بینی مادي، تنها 

برخوردار  يا ژهیوغیر مادي از اهمیت  يها سببدر حالی که در نظام اقتصادي اسالم . شود یمکن شدن فقر را انكار 

دقه دادن را سبب از میان رفتن فقر ، صردار نیك، کعواملی مانند کمك خواستن از خداوند( ع)ائمه معصوم . است

 (93، ص 9، ج 1939محمدي ري شهري، . )اند دانسته

دین داري و معنویت، بقا و عزت، سربلندي، . ساده و بی اهمیت یا کم اهمیت نیست يا مسئلهمسئله اقتصاد، 

بستگی دارد به  يا جامعهو سازندگی هر  يشور آورو اقدام، عفت و اخالق، هنر و فرهنگ، امید و تكاپو و  حماسه

گوناگون  يها شعبه، در ها نسلچگونگی نظام اقتصادي آن جامعه، حتی باید اعتراف کرد که بروز شایسته نبوغ و استعداد 

در جو سالم اقتصادي است که یك . جوّ اقتصادي سالم علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر
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درست بیندیشد و یك جراح، عمل دقیق خود را به خوبی انجام دهد و یك هنرمند، بیافریند و یك  تواند یممتفكر 

اذا اقبلت الدنیا علی انسان »: دیفرما یمدر حدیثی ( ع)ا امام رض (299 -299، ص 193۰حكیمی، ... )داخالقی، تربیت کن

دیگران را  يها یكینه انسانی روي آورد، ب[ ییو دارا]ا اعطته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنی

، صدوق) .«ردیگ یماز او [ هم]خودش را  يها یكین،[و او فقیر شود]و هرگاه به کسی پشت کند  دهد یمبه او [ نیز]

 (19۵، ص 2 ، جق 19۵9

 رفاه عمومی

توسعه و رشد الزم را فراهم کرده باشد، به دنبال  يا جامعه، یعنی اگر شود یمرفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل 

که نظام اقتصادي  دیآ یماز مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست . دیآ یمآن رفاه نیز به وجود 

، بلكه در صدد داند ینمکار خداوند را تمام شده  ها آن نیتأم اسالم تنها در صدد رفع نیازهاي ضروري بشر نیست و با

قل من حرم ». بهره گیرد ها آنبی شماري را در اختیار انسان قرار داده که از  يها نعمتخداوند . رفاه بشر است نیتأم

بیرون آورده ( از زمین)بگو چه کسی زینت خداوند را که براي بندگانش . زینه اهلل التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق

همانا »: دیفرما یمنیز در وصف متقین ( ع) نیرالمؤمنیامو ( 92 هی، آاعرافسوره )« پاک را حرام کرده است؟ يها يروزو 

متقین بهره دنیاي نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریك شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریك 

، شوند یم مند بهرهاز دنیا به آن گونه که مترفین . در دنیا به بهترین نوع مسكن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. نشدند

سپس از آن با توشه کافی و تجارب سودمند . اند برگرفته، داشتند یماستفاده کردند و از آن چیزي را که جابران متكبر بر 

چه نیكوست . نعم المال الصالح للعبد الصالح:«نقل شده است که فرمود( ع)هم چنین در روایتی از معصوم . بیرون رفتند

 (62، ص 7۵، ج ق 19۵9 ،مجلسی. )مال شایسته براي بنده شایسته

 نیکفار بر مسلم لیسب ینف

یكی دیگر از معیارهاي اقتصاد سالم این است که مانع از نفوذ و تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور گردد، تسلط 

 .آورد یمبیگانگان بر اقتصاد زمینه سلطه همه جانبه را فراهم 

این هدف هنگامى میسر است که ملت . نداشته باشدخواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ  اسالم مى

مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، و اال نیازمندى مالزم است با اسارت و 

 (9۵۰: ، ص2۵ ، ج1971مطهرى، . )دبردگى ولو آنكه اسم بردگى در کار نباش

مَنْ شِئْتَ تَكُنْ   مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اسیرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظیرَهُ، احْسِنْ الى  احْتَجْ الى» :فرماید مى (ع)على امام 

گردى با او برابر خواهى  هر کهشوى اسیر او خواهى بود؛ بى نیاز از  هر کهمحتاج . (۰39ص  ،2، ج ی تا، بآمدي)« امیرَهُ

 .هى فرمانرواى او خواهى شدرا مورد نیكى و احسان خود قرار د هر کهشد؛ و 
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چقدر جهالت و حماقت . آقاست  خواه اوّلى برده و دومىا اگر ملتى کمك خواست و ملتى دیگر کمك داد خواه ن

این یك . و نفهمد اقتصاد مستقل، از شرایط حیات ملى است ابدیدر ناست که آدمى ارزش سالمت بنیه اقتصادى را 

گیرد و این جهت ناشى از جنبه همه جانبه  همواره روش وسط و معتدل را پیش مىطلب دیگر اینكه اسالم م. بمطل

 (9۵۰، ص 2۵ ، ج1971، مطهرى. )تبودن اسالم اس

 یبر مسلمانان و حكومت اسالم یدر جوامع اسالم يوجوب توسعه اقتصاد لیسب یاساس از قاعده نف نیا بر

 .گردد یماستنباط 

 :بررسی سؤال دوم پژوهش

 ایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث کدامند؟ يها روش -2

 پرداخت خمس و زکات -

در اسالم . ایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث، پرداخت خمس و زکات است يها روشیكی از 

به عالوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله . کند یمپرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام 

از اموال آنان زکات ... خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها». آورد یمپاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار 

که از  کند یمهم چنین به انفال کنندگان سفارش . (1۵9 هی، آتوبهسوره )« بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن

، دیرس ینمهرگز به نیكی . لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون». دست یابید« نیكی»بهترین اموال خود انفاق کنید تا به 

 (32 هی، آآل عمرانسوره ). «مگر آنكه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید

و یكى از  گذرد یماز زکات  مردم نیازى معیشتى در روایات متعددى بر این نكته تأکید شده است که مسیر بى

 .ینوایان و فقیران شود، بتهیدستان اصلى تشریع زکات آن است که رفع نیاز از يها علت

بقى مسلم فقیراً محتاجاً و الستغنى بما فَرَضَ اهلل  و لو انّ الناس ادّوا زکاة اموالهم ما»: دیفرما یم (ع)ق امام صاد 

گر مردم زکات اموال خود را بدهند هیچ مسلمان فقیر و نیازمندى باقى ا (9، ص ق 1919 ،صدوق)« ...عزوجل له

 .نیاز خواهند شد و در پرتو فریضه الهى زکات بى نخواهد ماند

، این است که چنین دیآ یممجموعه آیات و روایات رسیده درباره زکات و حكمت تشریع آن به دست ز آنچه ا»

زندگی به صورتی فراگیر است که در  يها عرصههدف خود، براي از بین بردن فقر و عوارض آن از  نیتر مهمقانونی، در 

و همه  شود ینمو دیگر در آن، بیچاره و نیازمندي مشاهده  ابدی یمنتیجه آن، سیماي جامعه از فقر به بی نیازي تحول 

ادت دادن مردم به بخشیدن و انفاق کردن است براي ع يا عمدههمچنین، زکات، وسیله . اهل ایمان و داراي عزت هستند

نباید از نظر دور داشت که . شود که در راه دین خدا از بذل جان خود نیز مضایقه نكندر تا آنجا که این امر، بدان منج

 میان قرب به خدا و عبادت او در نماز و میان بخشیدن مال براي برانداختن فقر و بیچارگی از جامعه اسالمی، ارتباطی
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از این رو، . باشد ینماست که اجزاي آن از یكدیگر منفصل  يا یزندگپس زندگی اسالمی، . نیرومند و استوار وجود دارد

. «شود یمو ایمان و یقین، با پرداخت زکات شناخته  ابدی یمو زکات، با نماز به درگاه خدا راه  شود یمنماز با زکات قبول 

 .(967ص ، 1967 ،حكیمی)

 وقت و فرصتاستفاده از  -

و مغتنم  ها فرصتایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث، استفاده صحیح از  يها روشیكی دیگر از 

قرار گرفته  تیو عنا دیمورد تأک یبه نحو قابل توجه یارزش وقت و زمان و عمر در فرهنگ اسالم. شمردن وقت است

است که در صورت از دست رفتن، دوباره به دست نخواهد  یسانان هیسرما نیو ارزشمندتر نیعمر و زمان بهتر. است

و مطلوب از آن  نهیاستفاده به نیمچنها و ه زمان و فرصت گاهیو جا تیقرآن بر اهم اتیو آ یاسالم اتیدر روا. آمد

عمر انسان را با  سنجند، یها را با سال م بر خالف فرهنگ عامه که عمر انسان( ع) یامام عل. فراوان شده است دیتأک

إنّ عمرک عدد أنفاسك » دهد؛ یاو را نشان م یزندگ هیو سرما یعمر انسان تیحساس ن،یو ا سنجند یاو م يها تعداد نفس

ها را  نفس نیتوست و ا يها عمر تو، شماره نفس( 91۵۰ ثیحد، 1۰3، ص ی تا، بيآمد) «هایتحص بیرق هایو عل

 .کند یشمارش م ینگهبان

است که از زمان و عمر خود کمال استفاده  نیور ا ها و جوامع بهره انسان يها یژگیاز و یكی م،یقرآن کر دگاهیاز د

اصل نظم و انضباط در جان و روان آنان . کنند یم يزیر ، برنامهبها گران هیسرما نیاز ا حیاستفاده صح يبرا. ندینما یرا م

 ،یسست ،يکه در آن لحظه، سهل انگار ستین يا لحظه چیه. دارند يا برنامه، یهر لحظه و هر آن يبرا. است دهیدوان شهیر

در  یوقت ،یهر عمل يدارند و برا تیریمد شیور بر عمر خو مؤمنان بهره. بگستراند هیبر آنان سا... و  یحوصلگ یب ،یتنبل

معاشرت با برادران و  يرا برا یکار و معاش و ساعت يرا برا یمناجات با خداوند، ساعت يرا برا یساعت رند؛یگ ینظر م

 يور حد بهره نیهمه اعمالشان را با عنصر اخالص، به باالتر؛ و سالم حاتیحالل و تفر يها لذت يبرا زین یساعت

 .رسانند یم

 مراقبت از ثروت عمومی -

وظیفه هر اجتماع سالم که خواهان برخورداري از اقتصادي سالم و پررونق باشد، حفاظت و مراقبت  نیتر يضرور

 .(۰یه ، آنساءه سور. )تملی اس يها هیسرماجدّي از اموال عمومی و 

مادّي یك جامعه که خداوند آن را مایه حیات و قوام  يها هیسرماتمامی امكانات و ( ثروت عمومى)مقصود از 

 ریو ساو مراتع، پرندگان، معادن  ها جنگلو سایر منابع آبی و آبزیان،  ها رودخانهاجتماع قرار داده است؛ از قبیل دریاها، 

 ندیآ یماصلی یك ملّت و ضامن بقاي آن به حساب  يها هیسرمادر حقیقت  ها نیامردم که  المال تیبمنابع ثروت ملّی و 

اقتصادي جامعه دارند، حفاظت و استفاده صحیح از آن، اجتماع را به سوي رفاه و غناي  اتیبر حو با تأثیر مستقیمی که 
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؛ در حالی که کاهش و فرسایش آن، بنیه اقتصادي کشور را سست و آن را به طرف نابودي و برد یممادّي پیش 

 .خواهد کشاند اضمحالل

 ریاز اسراف و تبذ زیو پره یحفظ اعتدال در زندگ -

 ریاز اسراف و تبذ زیو پره یاعتدال در زندگایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث،  يها روش از یكی

دو،  نیا انیبلكه در م ورزند؛ یو بُخل نم کنند یاسراف نم کنند، یم نهیکه چون هز آنانند[ خدا نیبندگان راست]و »: است

 (.67 هی، آسوره فرقان). «رندیگ یم شیراه اعتدال را پ

ج  ،ق 19۵3، ابن منظور)بار در قرآن به کار رفته، مفهومى گسترده دارد  29و مشتقات آن که جمعاً « اسراف»واژه 

، ج 1972، یطبرس) ؛ردیگ یمو هرگونه تجاوز از حدّ اعتدال و گرایش به افراط یا تفریط را در بر  (29۰ – 299، ص 6

 (132، ص ۰

در لغت به معناى تباه ( 27 26یه ، آاسراءسوره )ه و مشتقاتش که سه بار و در دو آیه متوالى آمد« تبذیر»واژه 

که از دور ریختن یا پاشیدن بذر در مكانى نامساعد و به روشى  (.139، ص 2۵ ، جق 1911، رازى)ساختن اموال است 

میشه با نوعى پاشیدگى، بى نظمى و ه( 119 119ق، ص  19۵9راغب اصفهانی، )نادرست به استعاره گرفته شده، 

 (293، ص 1، ج 1916، مصطفوى. )تهمراه اس یبرنامگ یب

در نزد  یخرج کردن چیه»: دیفرما یم( ص)ا مهم است که رسول خد يبه قدر ،یزندگ يها نهیاعتدال در هز تیرعا

در  زیقرآن ن (.933۵ص ، 1۵، ج 1977، محمدي ري شهري). «همراه باشد يرو انهیکه با م ستیتر از آن ن خدا، محبوب

در هر دو حال،  هک ،يبگشا كبارهیبُخل به گردن ببند و نه به سخاوت،  يرا از رو شینه دست خو»: دیفرما یمورد م نیا

 (23 هیآسوره اسراء، ). «نشست یو حسرت خورده خواه مالمت زده

که  کند یمقرآن بیان . در آیات قرآنی براي بیان مفهوم اعتدال و میانه روي در مصرف، واژه قوام به کار رفته است

سوره  19۰ و 99به آیه  توان یماز جمله این آیات . باشد یمو نیز امت اسالمی، امتی است که بر اعتدال و قوام  مؤمن

و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و : دیفرما یمخداوند در آیه اخیر . سوره فرقان اشاره کرد 67سوره مائده و  3نساء و نیز آیه 

بلكه میان این دو، راه  ورزند ینمو خست  کنند ینماسراف  کنند یملم یقتروا و کان بین ذلك قواما؛ و آنان که چون هزینه 

 .اعتدال را برمی گزینند

 :ندیفرما یم( ع)امام على 

 .السرافَ مُقتَصِدا وَاذکُر فِى الیَومِ غَدا وَأَمسِك مِنَ المالِ بِقَدرِ ضَرورَتِكَ وَقَدِّمِ الفَضلَ لِیَومِ حاجَتِكَ فَدَعِ

دار و اضافى آن  گیر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه روى در پیش را رها کن و میانه اسراف

 (21 ، نامه1963، شهیدي. )تپیش فرس( قیامت) ات يازمندینرا براى روز 
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هاي منع اسراف، ایجاد توانایی بر تحمل فقر و  از حكمت .هاي متعددي دارد از اسراف در امور مادي حكمت منع

چه آنكه اگر شخصی با وجود فقر مالی، مصرف درست نداشته باشد، احتیاج او . نیازهایی است که آدمی با آن روبروست

 .دشو نیازي می شود، در حالی که مصرف درست باعث ثروت و بی تر می بیشتر شده و راه فرار از فشار روانی آن تنگ

 کار و تالش -

دعوت قرآن به  ازر. تار و تالش اس، کایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث يها روشیكی دیگر از 

گردد و با تالش و کوشش، هم به  رهیچ یمال ازیاست که انسان با تالش و کوشش بر فقر و ن نیا يتالش و کوشش برا

و  ریفق یوقت یحفظ کند، چه آنكه آدم یو اجنب گانهیرا در برابر ب شیخو یانسان تیبرسد و هم هو يماد عیامكانات وس

نوع رفتار در واقع وارد شدن  نیدراز کند و روشن است که ا گانهیب شیرا پ شیخو ازیاست دست ن ریمحتاج باشد، ناگز

 .شخص مؤمن است یانسان تیلطمه به هو

 .شده است قیتالش و کوشش دعوت و تشو لهیبه وس یهم بر غلبه نمودن بر فقر مال اتیروا در

 :دیفرما یم( ع)د امام سجا

العاجل  لین هیارضه، طلباً لما ف یحوا ف سریرزقه، و  یال تسببوآیمن فضله، و ل هیف بتغوایخلق لهم النهار مبصرا ل و

 .همیاخر یو درک االجل ف اهم،یمن دن

راه یابند و در زمین  اش يروزآنان روشنی بخش آفرید تا در آن، از بخشش خداوند بهره گیرند و به  يرا برا روز

موسوي . )ددر جهان واپسین ره پوین( سعادت يها توشه)به دستاوردهاي کنونی این جهان و دریافت  یابی دستاو، براي 

 ( 7۰، ص 1933 ،گرمارودي

  :رمودف( ع)ق صاد امام

 (93 ص 12ق، ج  19۵3، یحر عامل)« .طلبونهایو  هایف رکضونیفان آبائنا کانوا  شكمیطلب معا یف التكسلوا»

 .کردند یو آن را طلب م دندیدو یراه م نیپدران ما در ا رایز د؛ینكن یتنبل يروز لیتحص در

از آیات و روایات . منشأ حق تلقی شود تواند ینمبی تردید کاري که از نظر اقتصادي مفید نیست ارزش ندارد و 

 .که کار، منشأ پیدایش حق سهم بري است شود یمبسیار چنان استنباط 

و فرد تالشگر  رود یماز جهاد به شمار  يا شعبهنیازهاي خانواده  نیتأمکار و کوشش براي ( ع)از دیدگاه امام رضا 

 :دیفرما یماز این رو . به عنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر از آن شناخته شده است

از  تر بزرگ، داراي پاداشی رود یمو به دنبال کسب مال  کند یمکسی که براي رفع نیازمندي خانواده کار و تالش 

 (33ص  ۰، ج 1969کلینی، . )تمجاهد در راه خداوند اس
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 قناعت کردن

 .باشد یم، قناعت کردن اند کردهذکر  را آنایجاد اقتصاد سالم که روایات زیادي نیز  يها روشاز دیگر 

و بلكه  یاخالق لیرذا ياریاز بس يریشگیموجب پ گرید يرا به دنبال دارد، و از سو يآثار فراوان و سودمند قناعت

 .واقع شده است بیو ترغ قیمورد تشو بسیاراسالم  یاساس در نظام اخالق نیبر هم. گردد یم یحقوق میجرا

 :دیفرما یم ( ع)امام رضا 

 اپرستانیدر برابر دن یو بندگ یو آسوده شدن از زحمت فزون خواه يو ارجمند يدار شتنیخوباعث  قناعت،

که از مردمان  يبزرگوار ایکه خواهان مزد آخرت است،  يا شهیپعبادت  ای: دیمایراه قناعت را جز دو کس، نپ. است

 (6، ح 993، ص 73 ق، ج 1936، مجلسی. )دکن یم يدور هیفروما

 :اند فرمودهنیز على  امام

 .اقْتَصَرَ عَلى بُلْغَةِ الْكَفافِ فَقَدِ انْتَظَـمَ الرّاحَةَ وَ تَبَوَّاَ خَفْضَ الدَّعَةِ مَنِ

رسد و در آسودگى و رفاه منزل  قناعت کند، به آسایش و نظم مى کند، یاى که او را کفایت م کس به اندازه هر

 (971، حكمت 1963، شهیدي. )دگیر مى

 رباخواريتحریم 

سرمایه بدون  يریکارگ بهرمایه دار با س. تایجاد یك اقتصاد سالم تحریم ربا خواري اس يها روشیكی دیگر از 

 . سازد یمو گروه زیادي را تهیدست  اندوزد یم ها ثروتکار، و استفاده از بهره پول، 

تحریم الربا، انما نهی اهلل عزوجل عنه، لما فیه من فساد  علة»: فرمود علت حرام بودن ربا را چنین( ع) امام رضا

و ثمن االخر باطال، فبیع الربا و شرائه وکس   ان ثمن الدرهم درهماً، کاالموال، الن االنسان اذا اشتري الدرهم بالدرهمین

کما حظرعلی السفیه ان یدفع  حرم اهلل تبارک و تعالی الربا لعله فساداالموال، فعلی کل حال علی المشتري و علی البایع

 «(9۵6ص  ،2ج  ،19۵7، یقوچان  يطارد ع)...  الیه ماله لما یتخوف علیه من افساده

خداوند عزوجل از ربا نهی کرد چون مایه تباهی اموال است، زیرا انسان اگر یك  :این است کهعلت تحریم ربا 

( و بدون حق)، و بهاي درهم دیگر باطل بیشتر نیستدرهم یك  ،بهاي درهم[ در حقیقت]درهم را به دو درهم بخرد، 

اوند متعال ربا را است، پس خرید و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خریدار زیان و کمبود دارد، پس خد

ون بیم تباهی آن ، چاموال خود را در دست گیرند خردان یبکه منع کرد نان چ. گردد یمیرا اموال تباه ، زممنوع اعالم کرد

 .رود یماموال 
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 انفاق

، اند کردهایجاد اقتصاد سالم که قرآن کریم و احادیث و روایات به فراوانی آن را ذکر  يها روش نیتر مهمیكی از 

 .باشد یمانفاق 

در اهمیت انفاق همین بس که در قرآن مجید . شود هاي مالی و غیرمالی می به مفهوم وسیع خود شامل انفاق انفاق

 .آیه به این موضوع اختصاص یافته است 13۵بیش از 

چیز از قل شده است که هنگام انفاق دو چیز از طرف خداست و دو ن( ع)ق از امام صاد انیالب مجمع ریتفس در

آنچه از ؛ و آنچه از جانب خداست، یكی آمرزش گناهان و دیگري وسعت و فزونی اموال است. ناحیه شیطان است

منظور از مغفرت، آمرزش گناهان  براینبنا. طرف شیطان است یكی وعده فقر و تهیدستی و دیگر امر به فحشاء است

مكارم . )ها در پرتو انفاق است ت، زیاد شدن سرمایهاست و منظور از فضل همان طور که از ابن عباس نقل شده اس

 (2۰2ص ، 2 ، ج1979، شیرازي

در  ها ثروتاگر انفاق به فراموشی سپرده شود و . شود یمانفاق به طور کلی سبب نجات از مفاسد کشنده اجتماعی 

دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان، اکثریتی محروم و بینوا وجود داشته باشد، دیري نخواهد گذشت که 

بنابراین، انفاق، قبل از . انفجار عظیمی در جامعه به وجود آمده، اموال و دارایی ثروتمندان نیز در آتش آن خواهد سوخت

مكارم ). ثروتمندان خواهد بود؛ زیرا تعدیل ثروت حافظ ثروت استآن که به حال محرومان، مفید باشد، به نفع 

 (93. ، ص2ج  ،1979، شیرازي

گردند و  مند بهرهکه همه از مواهب اقتصادي  شود یمانجام  يا جامعهبی گمان گردش سرمایه زمانی به درستی در 

 .کسانی که به عللی ناتوان از کسب درآمد و جلب منفعت هستند نیز از مواهب آن استفاده کنند

اگر افرادي در جامعه به هر علتی ناتوان از . شود یماز این رو، مسئله انفاق در کنار تولید و افزایش سرمایه مطرح 

و در نهایت امنیت اقتصادي با مشكل دچار خواهد  شود یماز رزق و روزي شوند جامعه دچار بحران متعدد  يمند بهره

راي دست یابی به امنیت اقتصادي و امور دیگر انفاق و واگذاري بخشی از سرمایه به افراد نیازمند راهكاري است ب. دش

 .کند یمکه قرآن بیان 

 الحسنه قرض

ر روایات د. دباش یم الحسنه قرضایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و احادیث  يها روشیكی از 

 .صدقه معرفی شده استز برتر ا الحسنه قرض

وَ اغْتَنِم مَنِ اسْتَقَرضَكَ فی حالِ غناک لِیَجْعَلَ قضَاءَهُ لك فی : فرمود( ع)به فرزندش امام حسن ( ع)حضرت علی 

 (91نامه  1979، شهیدي)ك یوم عُسْرَتِ
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از تو قرض خواست،  ات يازیناگر کسی در حال بی : فرمود (ع)ر وصیت به فرزندشان امام حسن د( ع)امام علی 

 .آن را غنیمت بشمار تا اینكه در روز تنگدستی و احتیاج، او نیز قرض تو را جبران نماید

أجرَه بحساب الصّدقة حتی ما من مُومنٍ اقرَضَ مومناً یلتمسُ به وجه اهلل االّحسب اهلل له » :دیفرما یم( ع)امام صادق 

 (99، ص 9، ج ق 1919، کلینی)« یرجع الیه ماله

به  را آننیست که به خاطر خدا به مؤمن دیگر قرض دهد، جز آنكه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن  یمؤمنهیچ 

 .حساب وي ثبت کند تا زمانی که آن مال به او باز گردد

 وقف عام

اشخاص کم در میان جامعه و در هاي پیشگیري و درمان فقر  راهایجاد اقتصاد سالم و از  يها روشاز دیگر  یكی

که بشود از منافع  ي لهیهر وس؛ خانه زمین، باغ و لیاز قبتواند اموال و دارایی خود را  انسان می. باشد می وقف عاممد  درآ

کار خانه کرده و آن را به و درسه، بیمارستان ثروتش را صرف ساختن م نكهیال، یا یآن بهره برداري کرد مثل اتومب

وقف، . قرار دهد تا دولت اسالمی در جهت نیاز مستمندان و مصالح جامعه مسلمین به مصرف برساند وقف عامصورت 

 :آمده است که فرمود (ع)ق فضیلت و پاداش بسیار دارد، چنانكه در روایت صحیحی از امام صاد

ةُ هُدًى بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّلَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ »

اشی بعد از فوت یچ پاده( 1، ح ۰6 ، ص7ج  ،ق 1919، کلینی)« سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ

پس آن ( صدقه جاریه)د اي که در زمان حیات خود به جریان انداخته باش رسد مگر سه خصلت؛ صدقه مردي به او نمی

رسد، و سنت و رویش نیكوئی که در زمان حیات خود انجام داده باشد  صدقه بعد از مرگش نیز جاري است و به او می

 .فرزند صالحی که از براي او طلب مغفرت نماید که بعد از فوت او نیز به آن عمل شود، یا

 

 تعاون و همكاري

مددکاري و تعاون در . باشد یمعاون و همكاري ، تدر قرآن کریم و احادیثم ایجاد اقتصاد سال يها روشاز دیگر 

قرآن کریم نیز قانون تعاون و مددکاري . اند خواندههمه تعالیم آسمانی آمده است و همه رهبران الهی مردم را بدان فرا 

و در راه نیكی کردن به یكدیگر و  ؛و تعاونوا علی البر و التقوي: دیفرما یماجتماعی را با صراحت اعالم کرده است و 

 (2یه ، آسوره مائده. )دپرهیزگاري همكاري کنی

 :فرموده است( ع) امام علی نیرالمؤمنیام

بینوایان مسلمان را در زندگی ؛ (196 ص 2، ج ق 1919طوسی، ... )معیشتكمالمسلمین اشرکوهم فی ا قرف. ..

 .شریك خویش سازید
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ر شده از راه حالل و منبع پاک به دست آمده باشد و گ دهیبخش خواهد بود که اموال بخش جهینت یزمان يكوکارین

 ( 6۰6، ص 2ج  ،1972، طبرسی. )نخواهد داشت یدر پ يا بهرهصاحب احسان سود و  ينه برا

 :ندیفرما یمنیز ( ع)امام رضا 

  ص ،1  ج ق، 19۵9، صدوق) شود نمى  با تقوا محسوب ،ننماید  و احسان  رسیدگى  خویشاوندانش  به یاگر کس

2۰3) 

مادي و معنوي بشر در آن پیش بینی شده، توجه خاصی  يها يازمندیناسالم به عنوان یك آیین جامع، که تمام 

و تأمین  ياریهماز این رو، در آیات و روایات، بر تعاون و . نسبت به فقرا و محرومان جامعه مبذول داشته است

شواهد فراوانی  ،(ع)ر گذشته از این، در سیره عملی پیامبر و ائمّه اطها. نیازمندان جامعه سفارش شده است يها يازمندین

 .میابی یمدر اقدام به دستگیري از فقرا و محرومان جامعه 

 صدقه دادن

ایجاد اقتصاد سالم است که در آیات قرآن کریم و احادیث و روایات نیز به آن اشاره  يها روشصدقه دادن یكی از 

خاص نبوده بلكه محرومین جامعه با برخورداري از  يا عدهثروت جامعه تنها در دست  شود یمصدقه باعث . شده است

 .آن از توان اقتصادي الزم براي ادامه زندگی برخوردار باشند

در روایتی از امام . اند کردهآثار دنیوي و اخروي صدقه، مردم را بدین کار تشویق بیان ضمن   آیات و روایات بسیار،

حر )« دَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ عَنْ سَبْعِینَ مِیتَةَ السَّوْءِالْبِر  وَ الصَّ»: آمده است که فرمود (ع)ر باق

 يو گرفتارو هفتاد بال  شود یعمر مبرند و باعث افزایش  را از بین میر نیكویی و صدقه، فق (967 ق، ص 1937، عاملی

 .کند را برطرف می

  شود بزرگ  خدا انجام  براى  صادقانه  که  زیرا هر کار کوچكى ،باشد  هرچند کم  بده  صدقه: ندیفرما یم( ع)امام رضا 

 (هـ ق 1937، یحر عامل)  است

  نسبى  تمكن  مردم  عموم  که  در زمانى). مدهی  را صدقه  ارزشى  نباید چیز کم. اعتنا باشد  قابل  و احسان  باید لطف

 192، ص 1۵9ق، ج . ه 19۵9 ،جلسیم( کرد  ندهبس  خرما دادن  دارند نباید به

 انصاف

مردم ( ع)و ائمه اطهار ( ص)م سول اکرر. دباش یماقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث انصاف  يها روشاز دیگر 

 .اند نمودهمؤمن حقیقی معرفی  يها نشانهو منصف بودن را یكی از  کردند یمرا به انصاف دعوت 

 :ندیفرما یمنبی مكرم اسالم 
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کس به نیازمند کمك  هر؛ (97 ص ،ق 19۵9، صدوق)ا واسَى الفَقیرَ وَأَنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ فَذلِكَ المُؤمِنُ حَقّ مَن

 .مالى کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسى مؤمن حقیقى است

 :ندیفرما یمخدا در جاي دیگر رسول 

عَلى أَهلِ بَلدَةٍ أَنتَ فیها وَأَرادَ أَن ه األُمَّةَ وَارحَمهُم فَإِذا کُنتَ کَذلِكَ وَ غَضِبَ اللّالنّاسَ مِن نَفسِكَ وَانصَحِ  أَنصِفِ»

 (بِظُلمٍ وَأَهلُها مُصلِحونَ رىکانَ رَبُّكَ لِیُهلِكَ القُ و ما: )تَعالىه یُنزِلَ عَلَیهِمُ العَذابَ نَظَرَ إِلَیكَ فَرَحِمَهُم بِكَ، یَقولُ اللّ

 «(9۰7 ، ص1932، طبرسی)

مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودى و خداوند بر مردم  با

کند و به خاطر تو  برى خشم گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مى که تو در آن به سر مى يا يآباد

بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش ( هرگز)تو  رو پروردگا»ماید فر خداى متعال مى. کند به آن مردم رحم مى

 .«درستكارند، به ستمى هالک کند

 :ندیفرما یمنیز در خصوص انصاف ( ع)امام علی 

 .بیند کس با انصاف باشد انصاف مى هر؛ (17، ح 233، ص 3۰ج  ق، 19۵9، مجلسی)ف اَنـْصَفَ اُنـْصِ مَنْ

 اصالح ثروت

 .نمودند یمرا در توجه به ثروت خود سفارش  مؤمنان( ع)ائمه اطهار 

  :دیفرما یم( ع)امام على 

فراوان، دشمن مؤمنان و  ثروت؛ (93ق، ص  19۵9، اسكافی)ن کَثْرَةَ الْمالِ عَدُوٌّ لِلْمُؤْمِنینَ و یَعْسُوبُ الْمُنافِقی إنَّ

 .پیشواى منافقان است

 :اند فرمودهنیز ( ع)امام صادق 

السالم یا مُوسى ال تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمالِ وَ ال تَدَعْ ذِکْرى عَلى کُلِّ حالٍ فَاِنَّ کَثْرَةَ  عَزَّوَجَلَّ اِلى مُوسى علیهه اللّ اَوْحَى

السالم وحى  لیهعزّوجلّ به موسى ع خداى؛ (2739، ح 1969 نده،یپا)ب الْمالِ تُنْسِى الذ نوبَ وَ اِنَّ تَرْکَ ذِکرى یُقْسِى الْقُلو

به زیادى ثروت شاد مشو و در هیچ حالى مرا فراموش مكن، زیرا با زیادى ثروت گناهان فراموش ! اى موسى: کرد

 .آورد شود و از یاد بردن من قساوت قلب مى مى

 کسب حالل و پرهیز از حرام خواري

 .دیگر ایجاد اقتصاد سالم کسب حالل و پرهیز از حرام خواري است يها روشاز 
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رَغِبتَ فِى المَكارِمِ فَاجتَنِبِ  إذا :ندیفرما یمایشان . دانند یمرا سبب بزرگواري افراد  ها حرامدوري از ( ع)امام على 

 .دورى کن ها حرامهستى از  ها يبزرگوارخواهان مكارم و  اگر؛ (173، خطبه 1963، شهیدي)م المَحارِ

 :دیفرما یمآن امام همام . دانند یمباعث مصرف آن در راه غیر حق  ،کسب مال از راه حرام( ع)امام على از نظر 

کس مالى را از راه  هر؛ (3339ح ، 933ص ، ۰ج  ،ی تا، بيآمد)ه یَكتَسِب ماالً مِن غَیرِ حِلِّهِ یَصرِفهُ فى غَیرِ حَقِّ مَن

 .غیر حالل بدست آوَرَد، آن را در راه غیر حق مصرف خواهد نمود

 ایجاد اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث يها روشو م معیارهاي اقتصاد سال

 ها روش معیارها

 معنوي و اخالقی يها ارزشتحكیم  -1

 خودکفایی و اقتدار اقتصادي -2

 اقتصادياستقالل و عدم وابستگی  -9

 مقابله با جرم و جنایت -9

 عمران و آبادانی -۰

 توسعه و رشد -6

 رفاه عمومی -7

 نفی سبیل کفار بر مسلمین -3

 از بین بردن فقر -3

 

 پرداخت خمس و زکات -1

 کار و تالش -2

 قناعت کردن -9

 تعاون و همكاري -9

 حفظ اعتدال در زندگی و پرهیز از اسراف و تبذیر -۰

 وقت و فرصت استفاده از -6

 میانه روي و پرهیز از اسراف و تبذیر -7

 تحریم رباخواري -3

 انفاق -3

 اصالح ثروت -1۵

 انصاف -11

 کسب حالل و پرهیز از حرام خواري -12

 صدقه دادن -19

 الحسنه قرض -19

 وقف عام -1۰
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  :نتیجه گیری

 ياقتصاد يرو، استقالل و برتر نیاز ا. نفوذ و سلطه کفار است يها راهاز  یكی یشك اقتصاد جوامع اسالم بدون

آنچه مسلم است . است نیو قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلم لیسب ینف يها راه نیتر مهماز  یكی یجامعه اسالم

 .است یسالم و رو به رشد اسالم ياز نظام اقتصاد يارو برخورد يدر گرو توسعه اقتصاد ياقتصاد ياستقالل و برتر

نظامی در ن چنی. کند یمنظام اقتصادي سالم زمینه را براي حرکت جامعه اسالمی به سمت عبودیت خداوند فراهم 

است که انسان را به هدف کلی آفرینش نزدیك ساخته و بر این اساس عدالت اقتصادي از اهمیت خاصی  ییها هدفپی 

 .برخوردار است

بخشی اقتصاد از این  دهی و سامان جهت. اند امور اقتصادي بخش مهمی از زندگی انسان را به خود اختصاص داده

( ع)ر قرآن کریم و ائمه اطهابنابراین، براي یافتن خطوط کلی در مسائل اقتصادي نیز باید به آنچه . قضیه مستثنی نیست

  .، مراجعه نموداند کردهایجاد اقتصاد سالم معرفی  يها روشاز در خصوص توجه به معیارها اقتصاد سالم و بهره گیري 

 1۰ نیهمچن. معیار براي اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کریم و حدیث استنتاج و استخراج گردید 3در این تحقیق 

شده  استنتاج و استخراج( ع)ن روش براي ایجاد اقتصاد سالم بر اساس آیات قرآن کریم و روایات و احادیث معصومی

هر چند این تحقیق کامل و جامع . شود یم نظر صرفدیگر  يها روشبه دلیل محدودیت از معرفی معیارها و . است

اقتصاد اصیل اسالمی  توان یم ها آنکه با بهره گیري از . ارایه گردید ها روشمعیارها و  نیتر شاخصو  نیتر مهمنیست اما 

 .را در جامعه پیاده ساخت و راه را براي هدف نهایی که قرب الهی است، هموار ساخت

 :پیشنهادات

 :پیشنهادات نظري

 .مبانی اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن، حدیث و نظرات بزرگان دینی بررسی شود -1

 .ی شوداهداف اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن، حدیث و نظرات بزرگان دینی بررس -2

 .بررسی تطبیقی معیارهاي اقتصاد سالم با مدل اقتصادي که اکنون در جامعه وجود دارد، انجام شود -9

 :پیشنهادات کاربردي

استخراج شده از این تحقیق مدل اقتصادي را بر پایه این  يها روشاقتصاد دانان با بهره گیري از معیارها و  -1

 .ترسیم نمایند ها روشمعیارها و با بهره گیري از این 

تحصیلی دانش آموزان را با اقتصاد سالم و معیارهاي این اقتصاد با بهره گیري  يها دورهآموزش و پرورش در  -2

 .ایجاد اقتصاد سالم آشنا سازند يها روشاز 
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 یاقتصاد اسالم یها یژگیوبررسی 

  1 یزهرا دهداري ابراهیم

 2 يلیدا مهدوو 

 9د سارا تابش نژاو 

  :چكیده

او براي پوشیدن و  شود ینمکرامت و شرف انسان در تولید و مصرف خالصه و در اقتصاد اسالمی مقام و موقعیت 

خوراک از لوازم و خفتن آفریده نشده است هرچند براي رسیدن به هدف واالي انسانی پوشاک و  دنینوشخوردن و 

زندگی و ضروریات حیات او است اما او باید به مسائل زندگی و معاش از دید وسیله بنگرد نه از دید یك هدف، خود 

برده کسی مباش خدا تو را »: دیفرما یم( ع) یامام عل. ثروت خدمتگزار او باشدرا خادم و بنده ثروت نسازد بلكه مال و 

  .«دیآفرآزاد 

 :کند یمکه دارد قران از او با این جمله یاد  يا ارادهشعور و قدرت انتخاب و و انسان به خاطر علم 

 .«ما انسان را گرامی داشتیم و او را بر خشكی و دریا مسلط ساختیم»

شخصیت او را در  تواند ینممكرمتی قائل است و و براي او چنین مقام  نگرد یماسالمی که از چنین دید به انسان 

اقتصادي  توان ینممادي خالصه کند، از چنین مكتبی  یستیبهزدر  ،در تولید و توزیع، در اشباع غرایز حیوانی ،اقتصاد

زیرا در هردو مكتب انسان به صورت یك جاندار تولید و  کند یمیب انتظار داشت که کاپیتالیسم و سوسیالیسم آن را تعق

اقتصاد  يها یژگیودر این مقاله به معرفی . دیگر او را نادیده گرفته نشده است يها جنبهمصرف کننده تلقی گردیده و 

 .میپرداز یماسالمی 

 .دعلم اقتصا –مصرف  –ثروت و سرمایه  –اقتصاد اسالمی  :کلمات کلیدی

 .رگروه کامپیوت ،دزفولواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی. 1

 .حقوقگروه دزفول،  واحد ،دانشگاه آزاد اسالمی. 2

 .دزفول، گروه حقوقواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی. 9
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 :همقدم

 لزوم آموختن علم اقتصاد برای انسان مسلمان

او اندک بود، و  يازهایو ننیاز به آموزش علم اقتصاد روشن است زیرا انسان تا روزي که زندگی ساده داشت 

یازي به چنین آموزش نداشت، ولی از روزي که ن را برطرف سازد،و نیازهاي ا توانست یمجنگل به آسانی  يها فراورده

ت، و هر روزهاي قبلی او افزوده شد در چنین شرایطی اجتماعی گشت، و شهرنشینی را برگزید، نیازهاي او فزونی گرف

البته باید . بیشتر قدرت پیدا کند دیبر تول و حتمی درآمد، تا با کار کمتر، يامر ضرورعلم اقتصاد براي او به صورت یك 

نیازهاي  ها آناو نیست بلكه یك قسمت از  یعیطب ازین ،گذارد یمتوجه کرد که تمام آنچه که امروز بشر به آن نام نیاز 

نیازهاي طبیعی است و هرگز  ،قسمت اعظم اي نیازها کرد کهآز بشر است ولی باید تصدیق و کاذب و نتیجه حرص 

و ، و روشنایی و مسكنخود را از آن جدا سازد، و در پوشاک و خوراک،  تواند ینمنگر و کاردان  ندهیو آبشر اندیشمند 

ایجاد نكند زیرا تنوع طلبی  یدگرگون فیو کدر قیافه زندگی از کم و ورزد و تفریح و شادي همانند گذشته اکتفا  یگرم

تر ا و روح افز تر ریدل پذ يها چهرهاو پیوسته خواهان زندگی در . گردانی از یكنواختی جز طبیعت انسان است يو رو

... » : ، به خاطر همین تنوع طلبی بشر است که قوم بنی اسرائیل از ادامه زندگی یكنواخت شكایت کرده و گفتندباشد یم

              ...»99  میکن ینمبر یك نوع غذا صبر ا م»؛». 

 عنایت ویژه اسالم به اقتصاد

شما و  سازد یمعنایت آیین اسالم را نسبت به اقتصاد روشن  ،فقه اسالمیو بررسی آیات و روایات و احادیث 

 : دیآوراین مطلب را از توجه به امور یادشده در زیر به دست  دیتوان یم

 :تمال یک ودیعه الهی اس

 نی؛ و در اکه از جانب خدا در اختیار بشر قرار گرفته است کند یمال را یك ودیعه الهی معرفی م قران، اتیآبرخی از 

» : یاد شده در زیر توجه فرمایید هیآمورد به دو                  »99 

 .«خداوند شما را نماینده خویش در آن ساخته انفاق کنید آنچهز ا»

                                                 

 6۰/بقره  - 99

 7/حدید - 99
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«  …          ...»9۰  که خداوند به شما بخشیده است در اختیار بردگان  یاز مال»؛

 .«.بگذارید

دوم خدا مالك مال معرفی شده است، اگر مال  هیدر آنخست مال ودیعه خدا و بشر نماینده او در روي زمین، و  هیدر آ

به خاطر چنین  شود ینممال خدا معرفی  ایو ، هرگز به عنوان ودیعه الهی بود یمو ثروت، یك پدیده زشت و نامرغوبی 

 :دیفرما یمو  کند یمیاد « خیر»ثروت دارد قرآن از آن به لفظ و موقعیتی که مال 

«                                              

       »96 

از خود به جا گذارده باشید درباره آن ( مالی)ي شما تكلیف است که هرگاه مرگ یكی از شما زا فراگرفت اگر خیرر ب»

 .«کنیدسفارش  كانیو نزدبه والدین 

 گرانیبر دپرهیزگاري و وسیله کسب آخرت و دوري از ستم  ي هیمابه خاطر همین است مال دنیا در احادیث اسالمی 

 .معرفی شده است

 .«.بی نیازي وسیله خوبی براي تقواست»: دیفرما یم« ص» یگرام برامیپ

 .«.دنیا کمك خوبی براي آخرت است»: دیفرما یمو امام صادق 

 .«.را به گناه وادار سازدو را از ستم باز دارد بهتر است فقري است که تو بی نیازي که ت»: دیفرما یمو نیز 

 انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم

« انسان کامل» يها یژگیوانسان اقتصادي مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی  يها یژگیوبهترین روش براي شناسایی 

و ه نقصانی را به همراه داشت كیهر انسان کامل، انسان نمونه واالیی است که عناصر الزم براي انسانیت که فقدان . است

. از عناصر مزبور را در درجه باالیی از خلوص دارا باشد كیهر ، نیابر ، داشته و در افزودن اندازد یموي را از تمامیت 

ذهنی را  يها ساختهادعا کرد که انسان کامل، یك نوع انتزاعی است که الگویی به دست آمده از  تواند یمبدین ترتیب 

ذهنی، ما به ازاي خارجی دارد و حتی یافتن این ما به ازاهاي عینی و عملیاتی، سبب  يها ساخته؛ البته این دهد یمنشان 

 .شود یماطمینان و تایید الگوي مزبور 

                                                 

 99/نور - 9۰

 13۵/ بقره  - 96
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 97.میابی یمکه بنگریم، رد پایی از انسان کامل را  ها و مذهب ها نییآ ،یو فلسفنظام فكري  ها، فرهنگاز  كیهر به 

الدین عربی اندلسی طایی به کار  یمحا نخستین با در قرن هفتم هجري اصطالح انسان کامل در ادبیات اسالمی ر

 93.برد

به  ها انساناز  يا عدهنسوب شدن م .است« عبادالرحمن»، کند یممفهوم انسان کامل اشاره ر قرآنی که ب يها واژهیكی از 

 .آورد یمخاصی دارد که سزاواري این نسبت را به ارمغان  يها یژگیوخداوند، نشان از 

رآن کریم در اضافه مزبور نوعی ق از آن جا که رحمن اسم خاص خداوند است، اند شدهمفسران مدعی  ،افزودن بر این

 يها یژگیوبه تبیین  ،گیري این واژهر به بعد، با به کا 69سوره فرقان آیه . 93نظر داشته استر تخصیص و تفصیل را د

انسان کامل یعنی رفتارهاي  يها جنبهان اقتصادي فقط یكی از از ان جا که در الگوي انس. انسان کامل پرداخته است

 .مزبور پرداخته شود يها یژگیواست، ضرورتی ندارد که به تمام ر اقتصادي وي مدنظ

: پردازد یمویژگی رفتارهاي اقتصادي وي  نیتر مهمانسان کامل، به  يها یژگیواز سوره فرقان در ادامه بیان  67آیه 

                               ۰۵  آنان که چگونه هزینه کنند، نه و »؛

 .«.اسراف کنند و نه تنگ گیرند و میان این دو به راه اعتدال باشند

مسیري باطل و ر خرج کردن د« اسراف» و ۰1نه معناي هزینه کردن و مصرف مال براي نیازهاي خود با دیگراب «انفاق»

واژه در آیه پیشین که به ویژگی انسان  نیتر مهم.۰2نیز معناي خرج نكردن و تنگ گیري دارد« اقترار»بی فایده است و 

                                                 

عقالنیت ابزاري به » و« نفع طلبی» رسیماي انسان کامل از دیدگاه مكاتب در انسان اقتصادي نظام سرمایه داري با توجه به دو عنص - 97

  .توضوح ردپاي نظریه مكتب برخورداري از انسان کامل را می توان یاف

 .2۵ ص انسان کامل،: مرتضی مطهري: ک .ر 93

منهج الصادقین فی : ، مالفتح اهلل کاشانی231 ص ،9 ج ،(تفسیرحسینی)تفسیرمواهب علیه : کمال الدین حسینی واعظ کاشفی :  ک .ر 93

 .916 ص ،6 ج الزام المخالفین،

 67/فرقان  - ۰۵

 ص ،19 ج ،(منتخب تفاسیر معتبر) نتفسیرآسا: حمدجوادنجفیم ،انوار درخشان در تفسیر قرآن: سیدمحمدحسینی الهمدانی : ک .ر ۰1

263. 

توان به این در فرهنگ اسالمی می « اقترار»و« سرافا «ه، براي آشنایی بین دو واز936 ص، 6 جتفسیر عاملی، : ابراهیم عاملی: ک .ر ۰2

 تکه از حق منع کند، پس تنگ گرفته اس رس به تحقیق اسراف کرده و ه÷کند،  اهرکس در غیرحق عط :استناد کرد( ص)روایت پیامبراکرم 

 (.97اب ب ،261 ص ،666 جبحاراالنوار، : باقر مجلسی دمحم)
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چنان که در روایات از آن با عبارات ۰9به معناي میانه روي است؛« قوام»اقتصادي مطلوب از دیدگاه اسالم اشاره دارد، 

درباره علت استفاده از واژه قوام براي اعتدال، گفته شده است که دو حالت . تفسیر شده است« التوسط»یا « ۰9العدل»

 .افراط و تفریط با تمایل به مرز میانه روي استقامت خواهند یافت

 آزادی اقتصادی

ي ها تیفعالدر انواع  تواند یم ز دیدگاه اسالم،ا ر فرد،ه .ستا «آزادي اقتصادي»، یكی از مبانی اقتصادي اسالم

نابراین، هر چند اصل اولی در زمینه فعالیت اقتصادي از ب .ارد شودو ه شرط رعایت حدود و مقررات اسالمی،ب اقتصادي،

لی این آزادي، براي رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعی، محدود به حدود الهی شده و زادي است،آ دیدگاه اسالم،

 تواند یمو  ابدی یم، زیرا آدمی در پرتو آزادي به رشد مطلوب خود دست باشد یمو عقالنی  منطقی کامالًاین امر ؛ و است

 .استعدادهاي خود را، چنان که یابد، به ظهور برساند

تنها به حاصل عاجل کار  شود یمبه دلیل ناتوانی بشر در تشخیص مصالح واقعی خود و آزمندي و طمع او که باعث 

ضوابط شرعی جهت داده نشود، و ي هدایت الهی  لهیوسآن غفلت کند، اگر آزادي او به  خود بیندیشد و از اثر آجل

، اتیمعنو از شتریبي جز نابودي امكانات سعادت واقعی و تالش براي سلطه بر دیگران، و بی توجهی هر چه ا جهینت

خالفت و آن را مضر به حال جامعه به کلی با آزادي اقتصادي م  از این رو اسالم، نه مانند سوسیالیسم؛ و نخواهد داشت

بلكه به . مینه فساد و تباهی آدمی را فراهم کرده استز دانسته و نه مانند سرمایه داري با طرح آزادي بدون قید و شرط،

ي براي صالح و ا لهیوسو از آن  زند یمو آن را صیقل  کند یم هیتصفتعبیر شهید صدر راهی میانه را پیموده که آزادي را 

  ۰۰.سازد یمخیر انسانیت 

است که بیشتر مطرح  دهیرس یمي واضح به نظر ا گونهي قوانین شرع به  ر محدودهآزادي اقتصادي افراد، د مسئله

با این همه اگر . اند کردهکنندگان این مطلب، دلیلی براي آن از اسالم جستجو نكرده و به وضوح و روشنی آن بسنده 

 :به آیات زیر اشاره نماییم میتوان یمچند از قرآن کریم را به عنوان شاهد بر این مطلب ذکر کنیم، بخواهیم آیاتی 

                                           
؛  56

 .«.داشتید در روي زمین منتشر شوید و بجویید از فضل پروردگاروقتی نماز را بپا »

                                                 

  29۵ ص، 1۰ ج ،المیزان:محمدحسین طباطبایی : ک .ر ۰9

 .97، باب26۵ص ،66 جبحاراالنوار، : ، محمدباقرمجلسی116 ص ،2 ج تفسیر قمی،: بن ابراهیم القمی علی « العدل» مالقوا ۰9

 .233سیدمحمدباقرصدر، اقتصادنا، ص ۰۰

 1۵جمعه، ۰6
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در این آیه به تالش براي کسب معاش اشاره، بلكه ترغیب شده است که اي انسان براي کسب و کار و به دست 

به عنوان دلیل بر پذیرش  توان یماین آیه را . آوردن معاش حرکت کن، بدون آن که ذکري از محدودیت به میان آید

 .از سوي اسالم مطرح کرد دیو تولزادي انسان در زمینه کار آ

 :به نظیر این آیه تمسك کرد توان یمي مصرف، براي اثبات آزادي افراد از دیدگاه اسالم  نهیزماما در 

                        57  از روزي حالل و طیبی که خداوند به »؛

 .«.دیپرست یمشما روزي داده است، بخورید و نعمت الهی را شكر کنید، اگر او را 

و اختصاص به خوردن  شود یمي خدادادي ها نعمتدر آیه اکل رزق و روزي الهی که شامل تمام انواع بهره برداري از 

 .و بلعیدن ندارند، مجاز شمرده شده است

ي اقتصادي آزاد گذارده و در بعضی موارد او ها تیفعالاینكه انسان را نسبت به  نیدر عاسالم  داشت کهید توجه البته با

را به آن ترغیب کرده و حتی تالش در راه کسب معاش را عبادت و کشته شدن در راه حفظ و کسب مال را شهادت 

تو را از هدف  ،دا تالش و کوشش براي کسب مالشمرده است، همواره به انسان گوشزد کرده است که اي انسان مبا

: دیفرما یمقرآن ؛ لذا اصلی خلقت غافل کند                            

                         ۰3  را از ذکر  ها آنفروش  و دیخرمردانی که تجارت و »؛

 .«.کند ینمخداوند غافل 

، مورد مدح و ستایش قرار کند ینمرا از ذکر و یاد خداوند غافل  ها آني اقتصادي ها تیفعالیی که ها انساندر این آیه 

 .تصادي مطلوب خداوند متعادل نیستي اقها تیفعالي تجارت و فرو رفتن در  به واسطهپس غفلت از یاد خدا . اند گرفته

ي قوانین و تشریعات آن شریعت است، چرا که اعطاي آزادي مطلق با  طهیحآزادي در هر قانون و شریعت، محدود به 

بر افزودن . رو، آزادي اقتصادي در اسالم محدود به حدود قوانین اسالمی است نیاز ا. ي منافات داردقانون گذاراصل 

ي اقتصادي افراد را ها تیفعال ،براي حفظ مصالح عمومی، یا هر مصلحت اهم دیگري تواند یمنیز  ، حكومت اسالمینیا

 :شود یمي اقتصادي از دو جهت محدود ها تیفعالآزادي ؛ بنابراین محدود کند

 .ي اسالمی، یعنی احكام و عناصر ثابت دینی هیاولقوانین و تشریعات : الف

                                                 

 119نحل،  ۰7

 97نور ۰3
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 .و مكانعناصر متغیر وابسته به زمان و عنی احكام ی مسلمین و حكومت اسالمی،مقررات موضوعه توسط ولی امر :ب

 غربو تفاوت مكتب اقتصادی اسالم 

 توجه جدی به دنیا و مسائل مادی

معنوي خود به مسائل مادي نیز توجه جدي  يها ارزشجامعه براي رسیدن به توسعه باید همراه به حفظ اعتقادات و 

می  ها ملتسربلندي در میان سایر و کسب عزت و باشد، از این رو رسیدن به استقالل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی ه داشت

 .برنامه ریزي کرده و با آینده نگري و همتی بلند و تالشی خستگی ناپذیر در این راه قدم بگذارد ها نهیزمبایت براي همه 

اب کلیسا در قرون وسطا راه اول را به کلی کنار بگذارد؛ زیرا دنیاي غرب به علت عملكرد نادرست و غیرمعقول ارب

به صورت  عمالً کردند یمدران روحانی کلیسا از آیین تحریف شده مسیحیت ترویج ÷معنوي و اخالقی که  يها ارزش

 ها آنقی و غیر منط زیآمدرآمد و چنین محتوایی همراه با رفتار خشونت  یافتگی توسعهمانعی مهم براي پیشرفت عملی و 

این گونه مطالب را به  ها آناز این رو . اعتقادات مذهبی گردیدو  ها ارزشبا دانشمندان و محققان باعث بیزاري عموم از 

با تالشی پی گیر در زمینه دوم قدم نهادن، و این سنت الهی است که اگر کسی براي این دنیا  صرفاًکلی کنار گذاشتند و 

الهی نداشته باشد و در نتیجه از  شهیاندگرچه .)۰3رساند یمرا به مقصود خود و د اهم تالش و هم کوشش کند خداون

از برخورد غیرمسئوالنه همراه با کوته بینی و تنگ نظري و  ها یغربدر این راستا (. و مقامات اخروي محروم بماند پاداش

 .مسامحه کاري نسبت به مسایل مادي و دنیایی پرهیز کردند

معقول به دنیا و با افزایش سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به اهداف بلند مدت و راه رسیدن به آن، البته با نگاه 

مدهاي نامطلوب آن که اکنون کشورهاي اپویندگان این راه به هدف توسعه مطلوب و ایده آل خود خواهند رسید و از پی

 ...د در امان خواهند مان اند گشتهپیشرفته صنعتی به ان دچار 

 شناخت و تدبیر امور اقتصادی شیوه

 ازاین است که دست یابی به زندگی شایسته و سالم در گرو بهره گیري  شود یمآیات قران کریم استفاده  ازآنچه 

خطوط کلی و شاه راهاي هدایت را از وحی گرفته و در چارچوب این اصول با . معارف آسمانی، تفكر و تعقل است

را یكی  ها مجهول، ها معلومبه کمك . تجربی خود را افزایش دهند يها اندوخته کی،کمك از مواهب الهی و قواي ادرا

 .کنند یمرا روشن و مشكالت را رفع  ها یكیتارحل، ا فرا روي بشر در زندگی ر يها ابهامپس از دیگري کشف، 

شی اقتصاد از این جهت دهی و سامان بخ. اقتصادي، بخش مهمی از زندگی انسان را به خود اختصاص داده استر امو

قضیه مستثنا نیست؛ بنابراین براي یافتن اصول اساسی در مسائل اقتصادي نیز باید به آنچه که خالق انسان و زندگی نازل 

                                                 

 2۵شوري ۰3
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شناسایی، مسیرهاي منتهی به او را از طریق وحی، کشف و راه  کرده یمعرفکه او  يا بهیطحیات . راجعه کردم کرده،

 .چاره کرد ،عقل در چارچوب وحیکارهاي الزم را با تفقه و ت

که اقتصاد اسالمی مبتنی بر وحی و  کند یماختالف اساسی بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد کالسیك همین جا بروز 

 ها بحرانو در مواجهه با  رود یمخطا پیش و اقتصاد کالسیك بر اندیشه بشري استوار است؛ در نتیجه بر اساس آزمون 

 .کشد یمو از اصول پذیرفته خویش دست  کند یممرتب خود را تعدیل 

رسیدن به  يها راهحقایق هستی واقف و  بهانسان را  ،در آیات متعددي یادآوري شده است که ره آوردهاي وحی

. «6۵بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است»این کتاب . اندینما یمرستگاري را به او 

و به فرمان خود از  کند یمسالمت هدایت  يها راهبه  کنند یمن، کسانی که از خشنودي او پیروي خداوند به برکت آ»

 ،که دعوتش دیگو یمرآن کریم به صراحت ق«61کند یمرا به راه راست، رهبري  ها آنو  برد یمبه سوي روشنایی  ها یكیتار

 .به سوي حیات و زندگی مادي و معنوي است

 : تعبیر در این باره این آیه قرآنی است نیتر جامعو  نیتر کوتاه

  .«استجیبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم»

 .«.بخشد یمکه شما را حیات  خواند یمدعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید که شما را به سوي چیزي »

 اهداف اقتصادی اسالمی

تنها به استقرار عقیده در مسلمانان و انجام  هاسالم یك نظام معنوي صرف نیست ک :( خودکفایی)استقالل اقتصادی 

خود را به پایان یافته بداند، بلكه اسالم یك روش عملی واقعی براي زندگی  تیمأمورامور فردي دینی اکتفا کند و 

به مقابله بر  یفرهنگشرافتمندانه، همراه با عزت و اقتدار جامعه و امت است و با هرگونه سلطه سیاسی، اقتصادي و 

، سلطه اقتصادي است و سلطه گردد یمبدترین نوع سلطه بیگانگان که زمینه ساز سلطه سیاسی و فرهنگی . 62زدیخ یم

در دنیاي . اساسی عاجز باشد يها کاال نیتأمکه اقتصاد آن از لحاظ تولید و  افكند یمسایه  يا جامعهاقتصادي آنگاه بر 

کشاورزي و  يها بخشاقتصادي در صورتی ممكن خواهد بود که با سرمایه گذاري در  يها قدرتامروز رهایی از سلطه 

 .صنعتی، تولید در این دو بخش به حدي رشد یابد که جامعه را از واردات این گونه کاالها بی نیاز سازد

                                                 

 33نحل، 6۵

 16مائده، 61

هرگز خداوند هـیچ راهـی را بـراي حاکمیـت و سـلطه کفـار بـر مومنـان قـرار نـداده           .ولن یجعل اهلل للكافرین علی المومنین سبیال  62

 (191نسا)است
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آنان عزت و سرافرازي  البته جامعه اسالمی و امت مسلمانان، همواره باید به این مسئله توجه داشته باشند که دین براي

حذر ر مختلف بیگانگان و کفار است، ب يها سلطهسستی و عقب افتادگی که زمینه ساز ز آنان را او خواسته است 

 69.دارد یم

همیشه مالزم با ذلت و اسارت است  ،از کفار و خودکفایی مسلمانان است، زیرا نیاز ياقتصاد ياز لوازم ایمان؛ بی نیاز

ز این رو مسلمانان موظفند براي ا.69زیز و سربلند زندگی کند باید خود را از نیاز به دیگران برهاندو ملتی که بخواهد ع

، دیگشا یمحفظ اعتبار و حیثیت جامعه اسالمی، از هرگونه عملی که را نفوذ کفار و بیگانگان را براي تسلط بر مسلمانان 

 نیتأمراه نفوذ آنان،  نیتر بزرگسیاست ببندند، و از آن جا که نفوذ آنان را باتدبیر و  يها راهخودداري کنند و از پیش، 

اقتصادي است، اعمال سیاست اقتصادي خودکفایی و همیاري و مشارکت تمامی اقشار جامعه در قطع  يها يازمندین

مسلمانان  6۰.امت اسالمی است يها تیمسوول نیتر مهماصولی دارد و از  يریتأث نفوذي آنان، يها راهوابستگی و بستن 

برسند، به این معنی که توان رفع نیازهاي خود را، دست کم در سطح  ییخودکفااقتصادي به  يها يزیرباید با برنامه 

بر ا جا بنر سطح مطلوب از رفاه براي افراد جامعه داشته باشند؛ به طوري که ه نیتأمتولیدات حیاتی و استراتژیك با 

اقتصادي برقرار کردند، از موضع قدرت برخورد کنند و بی آنكه تحت سلطه آنان مصالحی با بیگانگان، روابط سیاسی و 

از آن جا که اکنون در دنیا چنان تحولی به وجود آمده که همه کارها بر محور . آنان تفوق و برتري یابندر گیرند، بر قرا

دانش و تكنولوژي سامان  و نظام زندگی بر اساس علم استوار مس شود و همه شئون حیات بشري با چرخد یمعلم 

 ییخودکفاو رسیدن به استقالل و  گردد یمتكنیك آسان و مشكلی در زندگی با کلید علم و چیز دشوار ر ه و ،ابدی یم

از تكالیف فردي و اجتماعی به فراگیري علوم و تكنولوژي پیشرفته  يکلی انجام بسیار به طورهمراه با اقتدار اقتصادي و 

باشند، و حتی براي دفاع از خود به  گانگانیبروز وابسته است، بی تردید تا زمانی که مسلمانان نیازمند دانش و تكنیك 

                                                 

شما مسلمانان نه سستی منید و نه محزون باشید و تـا وقتـی ایمـان داشـته باشـید،      . والتهنوا وال تحزنوا وانتم االعلون ان کنتم مومنین 69

 (193/آل عمران.)کفار برتر وآنان پیروز خواهید بود همیشه از

 .به هرکس نیازمند باشی، اسیر او خواهی شد و از هرکس بی نیازي بجویی، امیر و حاکم او خواهی شد(: ع)امام علی 69

پس از آنچه در  اگر خواسته باشی تمام  عزت دنیا را داشته باشی،: حضرت لقمان براي فرزندش چنین وصیت کرد که(: ع)امام صادق 6۰

دست مردم است چشم بپوش؛ زیرا پیامبران و اولیاء خداکه به مقام هاي عالی رسیدند تنها بـا قطـع طمـع موفـق بـه دسـتیابی مقامـات عالیـه         

 (6/232میزان الحكمة .)شدند

 .موفقیت و پیروزي، موجب عزت است هاي راهشناخت  و  درک(: ع)امام علی
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و  رندیگ یماي آنان تصمیم و دیگران به اکراه و یا اجبار، بر مانند یمآورند، براي همیشه در حاشیه و دشمنان ر يها سالح

 66.دهند یمآنان را همانند برده و اسیري که هیچ اختیاري از خود ندارد، آلت دست خود قرار 

 .به همه این امور نیازمند به سرمایه گذاري است یابی دست

 صول و راهبردهای توسعها

 توسعه اقتصادي، هدف یا وسیله؟

 تواند یمامروزه کسی مخالف توسعه به معناي بهبود وضع رفاه اقتصادي نیست؛ ولی سوال این است که آیا رفاه مادي 

 منتهاي تالش انسان و هدف نهایی او باشد؟

دنبال مسائلی از این قبیل باشیم که هدف آفرینش چیست؟ به دنبال چه باشیم و تعریف خوش  زیچاگر قبل از هر 

 تواند ینمنسان و جایگاه آدمی در نظام خلقت را براي خود حل کنیم، درمی یابیم که توسعه اقتصادي بختی و سعادت ا

هدف نهایی و اصیل انسان در این جهان باشد و در یك نظام اسالمی اساس رشد و توسعه به طور مطلق، هدف نهایی 

سیدن انسان به فضایل و مكارم اخالقی و ابزاري است که اگر در راه رو نیست بلكه هدفی متوسط است؛ یعنی وسیله 

 ،رفاه مادي انسان در حدي معقول نیتأمپیمودن مسیر قرب الی اهلل به کار گرفته شود، پذیرفتنی است؛ به این معنا که 

 .براي هدف مذکور باشد يا مقدمه

 : دیفرما یمخداوند متعال در قرآن کریم 

                                       

               
67

        

 .«سپاس گزار به درگاه الهی باشید( با استفاده صحیح و به جا)ساخت تا  مند بهره زهیپاک يها نعمت راخداوند شما »

الهی امري  يها نعمتنیازهاي مادي و بهره مندي از  نیتأمبر اساس آیات و روایاتی از این قبیل، از دیدگاه اسالم  

انسانی جهت داد هدف  براي رسیدن به تكامل معنوي بشر و کسب فضایل يا لهیوسالزم و مطلوب است، اما باید آن را 

 .است« لعلكم تشكرون»

                                                 

مال خلیلیان، سازگاري مفـاهیم فرهنگـی اسـالمی بـا توسـعه اقتصـادي ، مجلـه دانشـگاه اسـالمی،          علی اکبر عرب مازیار و محمدج 66

 .3، ص (1976تابستان)،2شماره

67 - hkthg / 26 
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طور عام و توسعه اقتصادي به خصوص، وضعیتی مطلوب است که در آن، امكانات مادي و  بهخالصه این که، توسعه 

آن، ظلم و بهره کشی، ر است که د «يا فاضلهمدینه »و این همان  شود یمو کمال براي افراد جامعه فراهم د تسهیالت رش

. کنند یممخالف فطرت و تكامل جامعه وجود ندارد و همه امور به سوي کمال مطلق حرکت  يها دهیپدر جهالت و سای

 .کشوري را یافت که به توسعه کامل و همه جانبه رسیده باشد توان ینمبه این ترتیب، در دنیاي امروز 

 مقام واالی انسان در اسالم

او براي پوشیدن و  شود ینمکرامت و شرف انسان در تولید و مصرف خالصه و در اقتصاد اسالمی مقام و موقعیت 

خوراک از لوازم و خفتن آفریده نشده است هرچند براي رسیدن به هدف واالي انسانی پوشاک و  دنینوشخوردن و 

هدف، خود  زندگی و ضروریات حیات او است اما او باید به مسائل زندگی و معاش از دید وسیله بنگرد نه از دید یك

 .را خادم و بنده ثروت نسازد بلكه مال و ثروت خدمتگزار او باشد

 :دیفرما یم( ع) یامام عل

 63« برده کسی مباش خدا تو را آزاد آفرید»

 يها خواهشبرده هوا و هوس و  تر یکلبدترین بردگی این است که انسان برده مال و ثروت، جاه و مقام و به عبارت  

جز اینكه راهی  کند یمگردد که صبحگاهان دیده از خواب باز  يا جنبندهحساب نشده نفس انسانی باشد و بسان آن 

در کرامت انسان همین بس که قرآن  63(«همها علفها» (ع) به تعبیر امام علی و. )چراگاه گردد هدف دیگر ي نداشته باشد

 :دیفرما یمو  داند یماو را تنها نماینده خدا در روي 

                                              

                                 7۵ 

 .«.منیآفر یمزمین جانشینی  يآنگاه که خدا به فرشتگان گفت در رو »

از چنین کرامتی برخوردارند  ها انساناین تنها آدم ابوالبشر نیست که جانشین خدا در روي زمین بود بلكه مجموعه 

 : ندیفرما یمچنان که 

                                                 

 .91نهج البالغه،صبحی صالح،نامه  63

 «.جز شكم همی دیگر ندارد».9۰نهج البالغه،صبحی صالح،نامه  63

 9۵،بقره 7۵
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                  71 

 .«زمین قرار داد يروبر  ینانیجانشاو شما را آفرید و نمایندگان و »

سلطه او بر زمین و آنچه در و جانشینی انسان در روي زمین از جانب خدا منحصر به عمران و آبادي آن و حاکمیت 

لم و قدرت، از ع .بعد دیگري دارد که همان تخلق به صفات و اخالق الهی است بهلكه ب .گردد ینمآن هست خالصه 

و تعهد آفرین است  زا تیمسئولکه  گر انتخاباده نافذ و از نظر اسالم به خاطر داشتن شعور و ار... عطوفت و مرهمت و

را یاراي پذیرش آن بار و لیاقت و شایستگی حمل آن  ها کوهکه آسمان و زمین و  یدر حال باشد یمحامل بار امانت الهی 

 :دیفرما یمرا نداشتند چنانكه قرآن 

                                         

               72  عرضه  ها کوهرا بر آسمان و زمین و ( مسئولیت و تكلیف)ما امانت » ؛

 .«...دوش کشید آن هراس داشتند اما انسان آن را برز از حمل ان ابا کردند و ا ها آنداشتیم، 

 :کند یمکه دارد قران از او با این جمله یاد  يا ارادهشعور و قدرت انتخاب و و انسان به خاطر علم  

                                             

        79  ما انسان را گرامی داشتیم و او را بر خشكی و دریا مسلط ساختیم»؛». 

شخصیت او را در  تواند ینممكرمتی قائل است و و براي او چنین مقام  نگرد یماسالمی که از چنین دید به انسان 

اقتصادي  توان ینممادي خالصه کند، از چنین مكتبی  یستیبهزدر  ،در تولید و توزیع، در اشباع غرایز حیوانی ،اقتصاد

زیرا در هردو مكتب انسان به صورت یك جاندار تولید و  کند یمانتظار داشت که کاپیتالیسم و سوسیالیسم آن را تعقیب 

 .دیگر او را نادیده گرفته نشده است يها جنبهمصرف کننده تلقی گردیده و 

                                                 

 16۰ ،انعام 71

 72 ،احزاب 72

  7۵اسراء  79
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دن اقتصاد به بسیاري از جوامع توحیدي رخنه کرده و نویسندگانی را تحت تأثیر قرار امروز اندیشه زیر بنا بو متأسفانه 

هدف بشر قرن بیستم را « اقتصاد پل ساموئلین»داده است تا جایی که یكی از نویسندگان معاصر در مقدمه خود بر کتاب 

 .میآور یمن را در اینجا ینك عین عبارت ایشاا ،داند یمتأمین حداکثر نتیجه اقتصادي در حداقل مدت ممكن 

، هدف عمومی تر آسودهزندگی  نیتأمثروت، به دست آوردن سطح معیشتی باالتر، و  تر عادالنهتولید بیشتر، توزیع »

و اقتصادي  يها هدفقواي مادي و معنوي افراد بشر و منابع کره زمین براي رسیدن به . جوامع عمومی جهان است

 .«.با حداکثر سرعت ممكن تجهیز شده است ملی يها برنامهاجتماعی و اجراي 

 رفتارها یگذار ارزشمبانی 

حداکثر کننده بهره مندي هاي مادي، معنوي و »با توجه به مبانی فلسفی اسالم، الگوي انسان اقتصادي به صورت 

شدن این تعریف و نیز تعیین جایگاه مبانی ارزشی اسالم در تعریف  تر روشنبراي . معرفی شد« آخرتی با بهترین ترکیب

 .استفاده کرد توان یمانسان اقتصادي مطلوب، از جدول ذیل 

 فقدان= ۵وجود                 = 1      

 آخرتی معنوي مادي بهره مندي ها

 ۵ ۵ ۵ لذت گریز مطلق .1

 ۵ ۵ 1 مادي گرا .2

 1 ۵ ۵ دنیا گریز مطلق .9

 1 1 ۵ باطن گرادنیا گریز  .9

 ۵ 1 ۵ دنیا گریز تخیلی .۰

 1 ۵ 1 دنیا گراي تخیلی .6

 ۵ 1 1 آخرت گریز تخیلی .7

 1 1 1 لذت گراي مطلق .3
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مطرح شده در جدول،  يها حالتکه تمام  پردازد یمبه تبیین رفتارهاي اقتصادي انسان  يامبانی فلسفی اسالم به گونه 

وره س 21تا  13آیاتی که بر غیر واقعی بودن حالت اول تصریح دارد، آیات از جمله . ردیگ یمغیر از حالت اول را در بر 

با . بر می شمارد« حرص شدید»به معناي « هلوع»ویژگی آفرینش انسان را  نیتر مهمست در این آیات، یكی از ا 79جمعار

که نزد قران کریم، هلوع کسی است که هنگام برخورد با نامالیمات بسیار جزع  شود یمتوجه به آیات بعد مشخص 

 .، از انفاق به دیگران می پرهیزدرسد یمو چون به خیري  کند یم

از این عبارت، غیر واقعی بودن مورد اول از جدول و نیز تطبیق تعریف ارائه شده براي الگوي  توان یمبه راحتی  

مزبور هنگام بروز  يها گروهدر واقع اگر در مرحله رفتارشناسی، از تمام . وارد را استخراج کردانسان اقتصادي بر دیگر م

 این رفتار چرا تحقق یافته؟: رفتار اقتصادي پرسیده شود

 منشأبا بهترین ترکیب؛ البته  ها يمندبراي حداکثر کردن بهره : پاسخ مشترکی داشته باشند توانند یم ها آنهمگی 

تفاوت . است که بر مبانی ارزشی هر گروه مبتنی است« هترین ترکیبب»در تفسیر خاص هر گروه در تعیین  ها آناختالف 

 ها آنمبانی فلسفی مطرح شده، آن است که  ي مرحلهاساسی الگوي مزبور با آنچه درباره الگوي انسان اقتصادي غرب در 

که جنبه گرایش مادي در آن لحاظ شده، برمی گردانند؛  در جهان بینی خود تمام رفتارهاي انسان را به طبیعت یا غریزه

این در حالی است که جهان بینی اسالم، رفتارهاي انسان را از . اند کردهرا در الگوي خود القا  ییسوبه همین جهت یك 

نتیجه در این مرحله آن است که الگوي معرفی شده  نیتر مهم. داند یمناشی  ،آفرینش خاص وي که امري دوسویه است

الگوي انسان  که یحالاز سوي مبانی فلسفی اسالم قدرت تحلیل تمام رفتارهاي اقتصادي انسان واقعی را دارد؛ در 

 .گذرد یم ها آناقتصادي غرب، بسیاري از رفتارها را مبهم گذاشته یا با توجیهات نقدآمیزي از 

 

 :نتیجه گیری 

این غیر . جامعه است اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي دینی در يها شهیاندرابطه اعتقادات، افكار و  ،اقتصادو ین رابطه د

اعتقاد به حساب و و مالكیت اصلی خداوند بر بشر و اموال در دست او، د اعتقاد به خدا و معا. ي اخالق است مسئلهاز 

است؛ یعنی ( انسان محوري)تصادسرمایه داري، مبتنی بر اومانیسم قا .مؤثر است مؤمنانو قیامت، در رفتارهاي اقتصادي 

به عدم وجود خدا باشد، بلكه این تفكر معتقد است  قائلاین اقتصاد  ضرورتاًانسان را جاي خدا نشانده است؛ نه این که 

ت خدا بسته است و دس(: یداهلل مغلوله: )دیگو یمدیگر کاري به این جهان نداد و  ،خدایی که این جهان را خلق کرده

 .هاست انسانکارها در دست  ي همه

                                                 

به یقین که انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است، هنگامی که بدي به او رسد، بی تابی می کند، هنگامی که خوبی به او می »  79

 «.رسد، مانع دیگران می شود، به او بخل می ورزد
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 ي فلسفهدر . امر و نهی ندارد ها انسان، ولی براي کند یماومانیسم قائل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره 

خدا هست؛ خالق هم هست؛ ولی جهان را . به ربوبیت خداوند اعتقاد؛ یعنی عدم ندیگو یمغرب به این اعتقاد دئیسم 

تلنگري به آ زد و جهان به چرخش افتاد؛ دیگر نیازي به کنترل او نیست، چرا که این جهان اتوماتیك وار در و آفرید 

اثر . است این به معناي عدم ربوبیت خداوند؛ و حال گردش است؛ بنابراین جهان در ادامه گردش خود نیاز به خدا ندارد

( ع) ییروان حضرت موسپبه ارشادات  پاسخقارون در . انجام دهید دیخواه یماین اعتقاد این است که در زندگی هرچه 

 :گفت

                                           

                              7۰  علم خود ا را ب ها ثروتمن این ... » ؛

 .«...ام آوردهبه دست 

. چه کنم؛ و این نفی کامل ربوبیت خداوند است ها آنکه با  دانم یمیعنی حال که با علم خود به آن رسیدم، خودم 

 .لیبرالیسم مبتنی بر دئیسم است

دستورهاي الهی حرکت  چارچوبدارد؛ زیرا ما مسلمانان در  ریتأثپس اعتقاد به خداوند در چگونگی وضع اقتصادي 

 .میکن یم

 : خالصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد

 اقتصاد و اخالق دینی ي رابطه .1

 فقهو اقتصاد  ي رابطه .2

 اقتصاد و اعتقادات کالمی ي رابطه .9

 

 

 

 

                                                 

  73/قصص - 7۰

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

381 

 

 

 :منابع 

 .، تهران(ارائه شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام)اقتصاد اسالمی مقاله منتشر نشده  1973،شیخی، عبدالمجید -

 .، جهاد سازندگی مشهد(مترجم)، اقتصاد ما، سید محمد کاظم موسوي 196۵صدر، شهید سید محمد باقر،  -

 .، مرکز نشر دانشگاه تهران(مترجم)، نظریه اقتصاد فرد، محمود روز بهان 1966،فرگوسن -

 .، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، موسسه فرهنگی رسا، تهران1976قره باغیان، مرتضی،  -

 .تهران ، چاپ ششم1976، اقتصاد، انتشارات دانشگاه تهران 19۰3،منتظر ظهور، محمود -

، دانشكده عالمه (مترجم)، اقتصاد کالن، حمید رضا برادران شرکاء و علی پارسائیان 1979،منكیو، گریگوري -

 .، تهران31طباطبایی، شماره 

 1972، تهران، نشر نی، «درباره فلسفه علم االجتماع ییها درس»سروش، عبدالكریم،  -

، پاییز 11نژاد، فصلنامه برنامه و توسعه، دوره دوم، شماره  ، ترجمه موسی غنی«عملكرد اقتصادي در طول زمان» -

1979 

، ترجمه شهیندخت خوارزمی، انتشارات احیاي کتاب، «نخستین انقالب جهانی»کینگ، الكساندر و برتراند اشنایدر،  -

1979 

 1973نشر نی،  آزاد ارمكی، تهران، رضا غالم، ترجمه «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادي»نورث، داگالس،  -

 197۰آزاد ارمكی، تهران، نشر نی،  رضا غالم، ترجمه «الگوهاي نظري رقیب در اقتصاد توسعه»هانت، دایانا،  -
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 ثاز دیدگاه قرآن و حدی اقتصادی پیشرفتر سرمایه مذهبی د نقش

  1ز ایوب سرافرا

 2 یسیاوش پورطهماسبو 

 9 یوحدت انامو 

 :چكیده

توجه داشته و براي تمامی شئون آن برنامه ن یك دین جامع باید به تمامی جوانب زندگی انسا دین اسالم به عنوان

دانشمندان مسلمان، از دستورات و مكتب . زندگی بشري معیشت و اقتصاد است يها جنبه نیتر مهمیكی از . داشته باشد

توجه  ها انسانالم به جوانب اجتماعی زندگی که در اس گونه همان. برند یماقتصادي اسالم با عنوان اقتصاد اسالمی نام 

 .اجتماعی توجه داشته باشد يها نظاماقتصاد اسالمی نیز باید به ، خاصی شده است

این دو عامل موجب بهبود اعتماد به نفس از طریق توجه کمتر به . شود مذهب موجب رشد معنویت و اخالق می

ها و در نهایت کیفیت و کمیت تولید  ها، ابتكارات، نوآوري موجب افزایش توانایی ر،اعتماد به نفس بیشت. شود مادیات می

اخالق نیز این . شود موجب بهبود رفتارهاي اجتماعی و برخورد با سایر افراد جامعه می س،همچنین اعتماد به نف. شود می

رفاه و  ه،یجه کارایی افراد جامعشود ساختارهاي اجتماعی و خانوادگی تقویت شود و در نتاثر را دارد و موجب می

 .توسعه افزایش یابد

شود روحیه نوع دوستی، حمایت و کمك به دیگران، همكاري و  وجود سرمایه دینی و مذهبی فردي موجب می

شود افراد در جهت کمك به دیگران و حمایت مالی  این امر موجب می. در افراد افزایش یابد ها نیاتعاون عمومی و نظیر 

این . شوددي از افراد کم درآمد تالش کنند و در نتیجه موجب کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی و عدالت میو اقتصا

 .شود انجام می ها نیاالحسنه و مانند  ، زکات، صدقات، مشارکت، همیاري، قرضها هبهها از طریق  کمك

 .يپیشرفت اقتصاد -سرمایه مذهبی -اسالم -اقتصاد :کلیدی یها واژه

 .رواحد بیله سوا -علمی دانشگاه آزاد اسالمی ئتیهعضو . 1

 .رواحد بیله سوا -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی. 9  .رواحد بیله سوا -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی. 2
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 مقدمه

تنها مبانی  در اسالم نه. است( عبودیت خداوند)ها به قلّه کمال  اسالم دین هدایت، و هدف آن رساندن انسان

و تبیین وضعیت موجود بیان شده؛ بلكه وضعیت مطلوب و اصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود هاي وصف  روش

تواند فقط وصف و تبیین وضع موجود باشد؛ بلكه وصف هدف چنین دینی نمی. به وضعیت مطلوب نیز بیان شده است

 .اي الزم براي حرکت به سمت وضع مطلوب استو تبیین وضع موجود مقدمه

سالمی نیز که یكی از علوم اسالمی است هدف آن فقط وصف و تبیین وضع موجود نیست؛ بلكه سه علم اقتصاد ا

وصف و تبیین وضعیت موجود، وصف و تبیین وضعیت مطلوب، بیان : شود هدف و رسالت مهم براي آن تصور می

به  کلّی به طور اندتو یم« اقتصاد اسالمیعلم » صطالح؛ ااصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

اقتصادي سروکار  هاي تصمیمزیر شاخه از علم اقتصاد که با سیستم اقتصادي اسالمی و تأثیر آن بر متغیّرها و  صورت

دهد  می اي است که به ما اجازه وسیلهتئوري اقتصادي  ،شود جا که به تئوري اقتصادي مربوط می تا آن. جویز شودت، دارد

براي تبدیل   هاي مناسب اسالمی درک کنیم و سیاست يچارچوب سیستم اقتصاددر  ااقتصادي مردان و زنان ر اکنشتا و

به این مسیر پیشرفت . پیشنهاد کنیم ها را در حوزه زندگی مسلمان ،«باید»ترسیم کردن یا براي چگونه « باید»به « هست»

 (.197۰، کهف) شود یمگفته 

در دو دسته از علل و عوامل مادي و معنوي  ستیبا یماز نظر قرآن عوامل رشد اقتصادي و پیشرفت تمدنی را 

زمین  ،(61و نیز جن آیه  21تا  ۵1و نوح آیه  2۰هود آیه )عوامل مادي اموري چون آب مناسب و فراوان . جست

که در کنار عوامل  باشد یم( ۰1ملك آیه ) و کار و تالش بر زمین( ۰1و سبا آیه  3۰اعراف آیه )مناسب و مرغوب 

، ایمان و معرفت به خدا و حكمت آفرینش (211و نحل آیه  621بقره آیه )معنوي چون امنیت و آرامش اجتماعی 

و  63اعراف آیه  و 66مائده آیه )تقوا و مراعات حدود الهی و عدم تجاوز به حق و حقوق دیگران ( 63اعراف آیه )

و ( 7و طالق آیه  39و سبا آیه  39و روم آیه  276بقره آیه )انفاق و کمك و یاري به ناتوانان ( 9 و 2طالق آیات 

و ( 61جن آیه )استقامت بر دین و باورهاي دینی که مدیریت اصلی بشر را براي رستگاري و کمال به عهده دارد 

تضمین کننده رشد و  تواند یم( 21تا  ۵1 و نوح آیات 2۰ و 9هود آیه )استغفار و توبه از کارهاي زشت و نابهنجار 

 .شكوفایی اقتصادي و تمدنی باشد

رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادي به ویژه توزیع و معامالت بازرگانی، شرط دست یابی ( ع)ب از نظر شعی

آن  بر این اساس( ۰9و اسراء آیه  63و  ۰3هود آیات )ت جوامع به خیر و سعادت جمعی و شكوفایی تمدنی اس

 .تأکید داشت ها وهیشحضرت براي اصالح وضعیت اقتصادي جامعه، بر لزوم اصالح وضعیت معامالت و تغییر 
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 :ضرورت وجود اقتصاد اسالمی

که یك مكتب جامع همچون اسالم باید به آن توجه داشته باشد، مسائل اقتصادي و معیشتی  ییها جنبهیكی دیگر از 

اقتصاددانان مسلمان از این برنامه . داشته باشد يا برنامهباید براي امور اقتصادي پیروان خود  لذا، باشد یمپیروانش 

یك مشترک لفظی است که داراي ابعاد « اقتصاد اسالمی»واژه یا ترکیب  .برند یماقتصادي با نام اقتصاد اسالمی نام 

که  ییها شیگراینی و فكري بر اساس بینش و و متفكران مرتبط با این حوزه د نظران صاحبهر یك از . مختلفی است

 . اند اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده داشته

 بسیاري از متفكران و اقتصاددانان اسالمی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسالمی

 .سیستم اقتصادي اسالم اختصاص داشته استهاي مدون در این رشته به بیان مكتب و  اند و از این رو اغلب نوشته بوده

تصور  توان ینمکه  يا گونهبه  شود یماین گونه است که ارتباط استوار و مستحكم میان اقتصاد و معنویت برقرار 

کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادي باشد، بلكه همان اندازه که مسائل اعتقادي و اصالح آن از اهمیت 

این اساس در تفسیر اسالمی از اقتصاد همانند دیگر ر ب. باشد یمبرخوردار است، مسایل اقتصادي نیز داراي اهمیت 

 ردیگ یمسیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوي به عنوان یك نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار  يها حوزه، چون ها حوزه

 .(1936، عزتی)

 199سوره بقره و  2۵1به آیات  توان یماز جمله . اند دادهآیات بسیاري به این ارتباط استوار و مستحكم توجه 

 77و در آیه  کند یمسوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادي اسالم اشاره 

 .شود یمابزارهاي اقتصادي براي تحصیل امور معنوي و آخرتی  يریکارگ بهسوره قصص خواهان 

واالي معنوي بر امور اقتصادي صرف تاکید  يها ارزشسوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و  29شگفت آن که آیه 

که از نظر اسالم، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلكه الزم است که در همه امور اقتصادي،  دارد یمکرده و بیان 

 يمند بهرهسوره صف بر نقش  12تا  1۵در حقیقت این آیه و آیات دیگري چون . اصول معنوي مدنظر قرار گیرد

که حوزه مسائل اقتصادي را بر  خواهد یمو از مدیران کشوري و رهبران امت  کند یماقتصادي در امور معنوي تاکید 

در حقیقت با . دایره امور معنوي قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزي و طراحی اقتصادي خود را سامان بخشند

میان دو حوزه امور معنوي و مادي و یا اخروي و دنیوي نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را  توان یماین شیوه است که 

این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادي خود را به عنوان یك اصل مسلم نشان . مالی قرار داددر مسیر ک

 .دهد یم
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 اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

کاد : که میا دهیشناین مطلب را بارها . برخوردار است يا ژهیواقتصاد در بینش و نگرش اسالمی از جایگاه و اهمیت 

الفقر کفرا؛ نزدیك است که فقر، آدمی را به کفر بكشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امكانات به معناي عدم برخورداري 

کفر به معناي پوشاندن و . آدمی یا جامعه را به سوي کمال سوق دهد تواند یمشخص یا جامعه از نعمتی است که 

فقر و نداري، . که انسان نتواند به شناخت و باوري درست نسبت به چیزي یا کسی برسد دهد یمناسپاسی، زمانی رخ 

تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و  آورد یمزمینه بسیار مناسبی را فراهم 

ز این رو در تحلیل ا. دمالی را درک نكنکه در نقص و کاستی بماند و ک سازد یمنداري بر وي فشار مضاعفی را وارد 

الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه  يها نعمتقرآنی، برخورداري انسان یا جامعه از 

زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سالمت امور اقتصادي و دست ( 1۰سبا آیه . )است

 (36تا  39و هود آیات  3۰اعراف آیه . )تیابی به نعمت و ثروت اس

از . به معناي آن است که مایه قوام خود را یافته باشد يا جامعهت هر شخص و از نظر اسالم و قرآن، اقتصاد و ثرو

از ثروت خویش چگونه  دانند ینمسوره نساء از واگذاري آن به دست نااهالن و سفیهانی که  ۰این رو خداوند در آیه 

 (.1973، میرمعزي) دارد یمحذر ر استفاده کنند ب

که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون  اند داشتهپیامبران الهی همواره این مأموریت را 

و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصالح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي اصالح اعتقادات ( ع)ب حضرت شعی

اعراف ). مردم بپردازند و حتی براي هدایت و اصالح الگوهاي اقتصادي خود زمام مدیریت اقتصادي را در دست گیرند

 (۰۰تا  97و نیز یوسف آیات  139تا  177و شعراء آیات  3۰آیه 

دریافت که مسئله اقتصادي در کنار مسائل اعتقادي از چنان اهمیتی  توان یماز همان آیات نخست سوره بقره 

در . اهد بودمهم، ایمانی کامل و مایه رستگاري و فالح انسان نخو مسئلهبرخوردار است که ایمان منهاي اصالح این دو 

کنار اصالح اعتقادات، به ر د ستیبا یماگر بخواهد به رستگاري و سعادت دست یابد  يا جامعهحقیقت هرکسی یا هر 

 .اصالح مسئله اقتصادي بپردازد

 ارتباط عقیده با سیستم اقتصاد اسالمی

مسلم در اقتصاد  به طوراگر براي مسلمانان دستورات شارع مقدس در ارتباط با عوامل موثر بر اقتصاد تبیین شود 

ارتباط عقیده با سیستم اقتصاد اسالمی ... »: دیگو یمر بسزایی خواهد داشت محمد باقر صد ریتأثکشورهاي اسالمی 

بنابراین نیروي ضمانت اجرا و جنبه ایمان معنوي . یستم رنگ اعتقادي و ارزشی ذاتی به خود بگیردس« که شود یمباعث 

در چهار و خصوصیاتی است که اقتصاد اسالمی را از نظر عقیده اساسی که بر آن پی ریزي شده است   و اطمینان روحی،
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که آن را  شود یمبه همین علت وقتی شناخت ما نسبت به اقتصاد اسالمی کامل . کند یمآمده مشخص د چوب آن به وجو

 (979 :19۰۵صدر، )بررسی کنیم د بر اساس عقیده و مقدار اثري که عقیده در تكوین آن دار

در پیشرفت اقتصادي اثر دارد بیان  یبه خوبکه ن بر این اساس در این بخش تعدادي از آیات و احادیث معصومی

 .در پیشرفت اقتصادي کشورهاي مسلمان موثر باشد ها آنترویج و عمل به  استت، و امید شده اس

 انفاق-1

 .دهد یمهمانا خداوند مردم را به عدل و نیكو کاري فرمان ؛ (3۵سوره نحل آیه )« ان اهلل یامر بالعدل و االحسان»

اقتصادي تغذیه، مسكن،  يها ينابرابرتوسعه از جمله تعدیل  يها شاخصعمل به این دستور الهی روي بسیاري از 

 . موثر است... پوشاک و

در اموالشان براي فقرا ( پرهیزکاران)و ؛ (13سوره ذاریات، آیه )« المحروم الذین فی اموالهم حق معلوم، للسائل و و»

 دارند یمو محرومین حقی منظور 

 . شود یم... مفاد این آیه نیز باعث بهبود شاخص تغذیه، مسكن، پوشاک و ياجرا

مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله ماه حبه، و اهلل یضاعف لمن »

است که از یك دانه  يا دانهبمانند  کنند یممالشان را در راه خدا انفاق  آنان کهمثل ؛ (261بقره )« یشاء و اهلل واسع علیم

هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند هر که را بخواهد از این مقدار نیز بیفزاید زیرا خداوند 

 .داراي رحمت بی منتهاست و به همه چیز احاطه دارد

تعداد آیات . پیشرفت موثر است ياه شاخصو بهبود بسیاري از  ها ينابرابراین آیه نیز مانند آیات فوق در تعدیل 

 .در قرآن مجید زیاد است لذا براي رعایت اختصار به همین چند آیه اکتفا شده است زکاتانفاق و 

شاید منظور  شود یمبرگشت  به شمادر مقابل انفاق یك واحد هفتصد واحد  دیفرما یماینكه خداوند در این آیه 

به کل ا دنی نیدر هم یبه صورتاقتصادي و اجتماعی این اقدام خیرخواهانه اگر درست انجام شود  ریتأثاین باشد که 

 .گردد یمجامعه بر 

 ترغیب به فعالیت-2

روي گرداندن از دنیاست و کشورهاي اسالمی رسوخ افكار و اعتقادات درویشی  یماندگ عقبت بعضی معتقدند عل

و تجمالت  ها نتیزدر صورتی که آنچه در کلمات ائمه علیهم السالم وجود دارد ترک دنیا نیست، بلكه دل نبستن به 

 .دنیاست

 :کند یمن این مقصود را بیا یبه روشنروایت زیر 
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حر عاملی، )« اعمل لدنیاک کانك تعیش ابدا و اعمل الخرتك کانك تموت غداً»: دیفرما یم السالم هیعلامام رضا 

، و براي آخرتت چنان عمل کن که یده یمکه گویا همیشه به زندگی ادامه ن کر کان چنات براي دنیای؛ (76 :17 ج 1912

 .يریم یمگویا فردا 

که همواره درصد توسعه وضعیت زندگی و آبادي محیط زندگی باشیم  دهددستور می  به مااین روایت به روشنی 

 .در عین حالی که آماده سفر به سراي آخرت هستیم

بما ن المال و التحریم الحالل بل الزهد فی الدنیا ان التكوه الزهد فی الدنیا باضاعس لی»: دیفرما یم( ع)صادق م اما

 يها نعمتحرام دانستن و نكردن از مال ه به معنی استفادا زهد در دنی؛  (9۰ص  ،همان)« اوثق منك بما عند اهللک فی ید

مالحظه . بیشتر از اعتمادت به مقدرات الهی نباشد ایدنکه اعتمادت به مال ت حالل نیست، بلكه زهد در دنیا این اس

 .که برداشت تارکین دنیا از زهد صحیح نیست شود یم

خداي عزوجل  ؛(۰3همان، ص )« عزوجل یبغض کثره النوم وکثره الفراغان اهلل »: دیفرما یم( ع)امام صادق 

 .دارد یمزیاد را دشمن  يکار یبخوابیدن زیاد و 

خوابیدن دین و دنیا را از بین د زیا؛ (۰3همان، ص )« کثره النوم مذهبه الدین و الدنیا»: دیفرما یم( ع)ق صادم اما

 .برد یم

بغض الرجل ان یكون کسالناً عن امر دنیاه و من کسل عن امر دنیاه فهو عن امر انی ال »: دیفرما یم( ع)صادق م اما

، کسی که در کار دارم یمن مردي را که در کار دنیایش سست و کاهل باشد دشمن م؛ (۰3همان، ص )« آخرته اکسل

 .است تر سستدنیایش سست باشد در امر آخرتش 

کسیكه براي رفاه ؛ (۰3همان، ص )« عیاله کالمجاهد فی سبیل اهللالكاد علی »: دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

 .کند یممانند کسی است که در راه خدا جهاد  کشد یمزحمت  اش خانواده

 اهتمام به امور مسلمانان-9

هر که به ؛ (293 :9ج ، 1993کلینی، )« من لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»: دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

 .کارهاي مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست

 سود رساندن به مردم-9

الخلق عیال اهلل فاحب الخلق انی اهلل من نفع عیال اهلل و  :(ص) قال رسول اهلل»: دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

خدا  خواران يروزکسی است که به  ها آن نیتر محبوبمردم روزي خوار خدایند و ؛ (همان)« دخل علی اهل بیت سروراً

 .را شاد کند يا خانوادهسود رساند و 
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از پیامبر ؛ «ن احب الناس الی اهلل قال انفع الناس للناسم( ص)سئل رسول اهلل »: دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

 سودمندترین مردم براي مردم : مردم نزد خدا کیست؟ فرمود نیتر محبوبسؤال شد که 

 حبس مال منع از-۰

قال . کیف یصنع به: قلت له: ما یخلف الرجل بعده شیئا اسد علیه من المال الصامت قال»( ع)زراره از امام صادق 

انسان بعد از خود چیزي : که فرمود کند یمزراره از امام صادق نقل ؛ (63همان، )« یجعله فی الحائط و البستان و الدار

آن را صرف دیوارکشی زمین، ایجاد : پرسیدم با این سرمایه چه کنند؟ فرمود گفتزراره  گذارد ینمبدتر از نقدینگی باقی 

 .باغ و خانه سازي کند

 :توسعه کشاورزي-6

در ادامه . مهم پیشرفت که به انقالب سبز نیز مشهور است بحث توسعه کشاورزي است يها ياستراتژیكی از 

 .کشاورزي آورده شده است اسالمی در ارتباط با اهمیت يها آموزهمواردي از 

اذا قامت الساعه و فی ید احدکم فسیله، فاستطاع اال تقوم حتی »: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرموده است

 يا درختچههر گاه روز قیامت فرا رسد و در دست یكی از شما ؛ (169: 1973عسل، )« یغرسها فلیفرسها فله بذلك اجرا

 .باشد و او بتواند پیش از برخاستن آن را بكارد و چنین کند، این کار براي وي اجري خواهد داشت

 (99: ق 1912عاملی، . )مردمند يها گنجکشاورزان ؛ «...الزارعون کنوز االنام»: ندیفرما یم( ع)ق صادم اما

هر قومی که زمینی را ؛ «فهم احق بها و هی لهمایّما قوم احیوا شیئا من االرض و عمروها »: ندیفرما یم( ع)ر امام باق

 (912 :همان. )شوند یماحیاء و آبادش کنند مالك آن 

هر که زمین بایري را دایر کند مالك ؛ (همان)« من احیی ارضا مواتا فهی له»: ندیفرما یم( ع)ق امام باقر و امام صاد

 .شود یمآن 

بائره فاستخرجها و کري انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقه فان ایّما رجل اتی خربه »: ندیفرما یم( ع)ق امام صاد

هر ؛ (919 :همان)« فتاب عنها و ترکها فاخرجها ثم جاء بعد یطلبها، فان االرض هلل و لمن عمرها. کانت ارض لرجل قبله

مال  قبالًگر زمین پس ا شود یمکس زمین خراب بایري را تصرف کند و برایش آب تهیه کند و آبادش سازد مالك زمین 

زمین مال ( رسد ینمحرفش بجایی ) کند یمدیگري بوده و آن را متروک و مخروبه ساخته و اکنون آمده و آن را مطالبه 

 .خداست و مال کسی است که آن را آباد کرده است

هر کس آب و زمین در ؛ (91 :همان)« من وجد ماءً و ترابا ثم افتقر فابعده اهلل»: فرمودند السالم هیعل نیرالمؤمنیام

 .گرداند یمدور ( خود يها نعمت)دسترسش باشد و فقیر شود خداوند او را از 
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 :توسعه صنایع و بازرگانی-7

؛ (۰9نامه  البالغه نهج)« ثم استرص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خیراً»: دیفرما یم السالم هیعل نیرالمؤمنیام

 .صنعتگران را بپذیر و درباره نیكی کردن به آنان سفارش کنسپس توصیه درباره بازرگانان و 

 .کند یمبازرگانی عقل را زیاد ؛ (12: 17ج . ق 1912عاملی، )« التجاره تزید فی العقل»: فرمود( ع)ق امام صاد

ت عنها یا معاذ اضعفت عن التجاره؟ او زهدت فیها؟ قلت ما ضعف :(ع)قال لی ابوعبداهلل : عن معاذ بیاع اال کسیه قال

قلت کنا ننتظر امرا و ذلك حین قتل الوعید و عندي مال کثیر و هو فی یدي و لیس الحد : و ال زهدت فیها قال فما لك

 ... فقال االنترکها فان ترکها مذهبه للعقل، اشع علی عیالك. علی شیئ و ال ارانی آکله حتی الموت

آیا از تجارت ناتوان شدي یا زهد پیشه کردي؟ گفتم نه : که فرمود کند یمنقل ( ع)ق معاذ عبا فروش از امام صاد

در این هنگام مال . پس چه شده تو را؟ گفتم منتظر موقعیتی بودم تا اینكه ولید کشته شد: فرمود. ناتوان شدم، نه زاهد

ود تجارت را ترک نكن فرم. را مصرف کنم ها آن توانستم ینمبدهكاري، که تا آخر عمر هم  گونه چیهزیادي داشتم بدون 

 (19: 17همان ج ... )را گسترش بده ات خانوادهآسایش . برد یمزیرا ترک آن عقل را از بین 

 داريا فقر و ن يها انیز-3

حكمت  البالغه نهج)القل غریب فی بلدته ؛ و الفقر یخرش الفطن عن حجته: ندیفرما یم السالم هیعل نیالمؤمنامیر 

 .دار در شهر خود غریب استا ، و بی نوا و نکند یمفقر و تنگدستی، زیرک را از بیان حجت و دلیلش گنگ و الل ؛ (9

عاملی، . )سر و سامان دادن به وضعیت مالی جزو ایمان است؛ «اصالح المال من االیمان»: فرمودند( ع)ق امام صاد

 (69: 17ج ، ق 1912

 توسعه علمی-3

را که ایمان  ییها آنخدا، ؛ (11آیه  –سوره مجادله )« یرفع اهلل الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات»

 .و کسانی را که دانش به ایشان داده شده است به درجاتی بیفزاید بخشد یمبرتري  اند آورده

سفارش به کسب علم در اسالم به حدي فراوان است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست لذا براي رعایت 

 .میکن یماختصار از ذکر بقیه آیات و روایات که در زمینه تحریض و تشویق به فراگیري دانش شده است خودداري 

 رهبران دینی آگاه -1۵

اگر بخواهد به شكوفایی تمدنی و رشد مناسب و مطلوب اقتصادي دست یابد، نیازمند رهبرانی است  يا جامعههر 

، هدایت جامعه را به عهده گیرند و از نابودي و ها بخشکه در مقام اصالح دایمی برآیند تا با ارایه راهكارهایی در همه 
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ا بهره گیري از علوم مختلف چون علم مدیریت و ین مصلحان واقعی، با( 117و  116هود آیات )نیستی رهایی بخشند 

 .دهند یماصالحی را ارایه  يها راهو  کنند یمعلم اقتصاد و مانند آن، با افساد و فساد مبارزه 

 يها طرحمدعیان دروغین وجود دارند که با  يا عده يا جامعهکه در هر  باشند یمرهبران دینی از آن جا مهم 

بنابراین مصلحان ( 11تا  3بقره آیات ) دهند یماقتصادي نادرست و غلط و مدیریت باطل، جامعه را به سوي تباهی سوق 

د تا هم به اصالحات دایمی بپردازند و هم جلوي مصلحان دروغین را سد کنن کوشند یمواقعی با ارایه الگوهاي درست 

 .(1973، مهدوي کنی)

 :سرمایه مذهبی چند شاخص کمی پیشنهادی برای

هاي گیري سرمایه مذهبی و جانشین آن در بررسیتواند به عنوان معیار اندازهها و مقادیر که میبرخی شاخص

 :عبارتند از د،تجربی قرار گیر

 . سطح اعتقادات مذهبی افراد جامعه -

 (193۵، الوانی)ه سطح دانش مذهبی جامع -

 . کمیت و کیفیت هنجارهاي مذهبی در جامعه -

 .ها نیاو مانند  ها ارتگاهیز ا،هتعداد اماکن مذهبی مانند مساجد حسینیه -

 .هاي مذهبیتعداد انجمن -

 .الحسنههاي قرضتعداد صندوق -

 .(مبتنی بر مذهب)تعداد مؤسسات خیریه  -

 (193۵، الوانی. )هاي مذهبیتعداد هیأت -

 .تعداد شوراهاي اسالمی -

 .تعداد اعضاي بسیج -

 .مدارس علمیه اسالمیتعداد  -

 .موقوفات( یا اندازه)تعداد  -

 .هاي مذهبی رسمیمقدار آموزش -

 . تعداد مشاغل مذهبی در جامعه -
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 .تعداد روحانیون جامعه -

البته مقدار این )گیري سرمایه مذهبی فردي استفاده شود تواند براي اندازهها و معیارهایی که میبرخی شاخص

 :عبارتند از( افراد در جامعه ثبت شده نیست ها براي هر یك ازشاخص

دروس مذهبی و  کننده ارائههاي تحصیل در مدارس بر حسب نوع تحصیالت یا تعداد سال)دانش مذهبی فرد  -

 .(ها نیامانند 

 .اعتقادات و باورهاي مذهبی فرد -

 .دهد و داده استمقدار اعمال مذهبی که فرد انجام می -

 .کند و شرکت کرده استشرکت می ها آنتعداد جلسات مذهبی که فرد در  -

 .هاي مذهبیمجامع و هیأت ا،هعضویت در انجمن -

 :نتیجه گیری

انسان در نگرش قرآنی، موجودي با مأموریت و مسئولیت الهی براي بازسازي و عمران و آبادانی زمین در راستاي 

وظیفه خطیر خالفت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به  دست یابی به کمال شایسته و بایسته و

بر این اساس تمدن سازي به عنوان یك مأموریت . باشد یممعناي توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وي 

 .ندارد که در این مسیر گام بردارد يا چارهبراي انسان تعیین شده است و انسان 

از جمله سرمایه مذهبی از طریق . شود مذهبی اجتماعی موجب تقویت بسیاري از ساختارهاي جامعه میسرمایه 

موجب گسترش و توسعه نهادهاي مدنی و اجتماعی و مانند  ه،تعاون و همكاري در جامع ،یگسترش نهادهاي مشارکت

 (193۰، کتابی)د هاي اجتماعی و اقتصادي و رفاهی بیشتر در جامعه هستن ساز توسعه و فعالیت شود که زمینه می ها نیا

موجب بهبود امكانات  ،ها نیاو مانند  ها هبهصدقات،  ت،زکا  الحسنه، وقف، توسعه نهادهاي مذهبی مانند قرض

این طریق عدالت، توسعه و رفاه عمومی افزایش و فقر  شود و از جامعه براي رفع نیازهاي طبقات و اقشار نیازمند می

 .یابد کاهش می

وجود دولت . شود قوانین مذهبی جامعه موجب هدایت جامعه به سمت و سویی که مذهب خواهان آن است می

این دو عنصر باعث . تواند جامعه را به سمت و سوي مورد نظر مذهب هدایت کند مذهبی نیز همین اثر را دارد و می

 .کنند اثرگذاري سرمایه مذهبی در جامعه کمك می ندهیفزاشوند و از این طریق به  ودافزایی سرمایه مذهبی نیز میخ
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هاي مذهبی موجود در جامعه، موجب تقویت دانش، اعتقادها،  آموزش مذهبی، همچنین فضاها، نمادها و سمبل

د و در نتیجه موجب فزایندگی اثرگذاري سرمایه مذهبی شو ها و رفتارهاي مذهبی افراد جامعه می باورها، هنجارها، ارزش

 .(1939ش، ترجمه تاجبخ م،پوتنا)د شوبر خود و بر سایر عوامل و مسیرهاي توسعه می

با بهبود وضعیت درآمدي طبقات نیازمند جامعه بهبود  ها نیاتغذیه و نظیر   معیارهایی مانند درآمد افراد، بهداشت،

امنیت و انضباط عمومی با کاهش جرایم  ،یمانند نظم اجتماع ،یافتگی توسعهمعیارهاي فرهنگی و اجتماعی . کند پیدا می

هاي عمومی، توسعه فضاهاي فرهنگی که در نتیجه افزایش سرمایه مذهبی حاصل  مشارکت ن،احترام به دیگرا د،و مفاس

 .کنند کنند و موجبات توسعه و پیشرفت بیشتر را فراهم می بهبود پیدا می د،شونمی

 :منابع

 قرآن-

 البالغه نهج-

فصلنامه مدیریت، شماره  ها،سرمایه اجتماعی مفاهیم و نظریه (193۵) و شیروانی، علیرضا ،يالوانی، سیدمهد-1

99-99. 

 توسعه در اسالم، ترجمه عباس عرب، انتشارات آستان قدس رضوي ،(1973)العسل، ابراهیم -2

 ش،گردآورنده کیان تاجبخ ه،دموکراسی و توسع د،اعتما ،یسرمایه اجتماع( 1939)رابرت و دیگران  م،پوتنا-9

 .شیرازه :، تهرانترجمه افشین خاکباز و حسن پویان

 ، موسسه انتشارات اسالمی1ج اقتصاد ما، ترجمه محمدکاظم موسوي، ( 19۰۵)صدر، محمدباقر -9

 وسایل الشیعه، موسسه آل البیت( ق 1912)ر عاملی، ح-۰

فصلنامه : الحسنه و کسب سود، تهرانتخمین اثر ایمان بر تخصیص پول افراد براي قرض( 1936)عزتی، مرتضی -6

 .9دین و اقتصاد، شماره 

 .اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ،(1993)کلینی، محمد بن یعقوب -7

سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه  ن،دی( 193۰)محمود و دیگران  کتابی، -3

 .اصفهان

 . برنامه و بودجهسازمان : اى بر اقتصاد اسالمى؛ مترجم عباس عرب مازار؛ تهران مقدمه( 197۰)کهف، منذر -3

 (.ع)ق اصول و مبانى اقتصاد اسالمى در قرآن، تهران،دانشگاه امام صاد،(1973)، محمدرضا ،مهدوى کنى-1۵
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 هاخالق جهاد اقتصادی اسالمی در دانشگا

 1 يرقیه صادقی نیر

 2 یپروین حافظو 

 :چكیده

...( فراد وا ازار،ب دولت،) نیروهاي جامعه تمام. جامعه اهمیت به سزایی داردر فراگیرش دو اقتصاد در معناي کالن 

در تولید  یمعیت دانشگاهی هر کشور نقش به سزایج .سر و کار دارندن ها و رسیدن به هدف خود با آبرنامه ریزير د

 ،اجتماعی ،توان گفت تمامی امور فرهنگیعلم و نیز در تربیت نیروهاي متعهد جامعه دارد به طوري که به جرأت می

هم از لحاظ تئوري و هم از  ها آموزهپس اگر در این محیط . آن است يها دانشگاهجامعه بر گرفته از ... علمی و ،اقتصادي

در نتیجه رشد جامعه را مشاهده  وشود نیرو هاي کارآمدي به جامعه تحویل داده می ،شوند منتقللحاظ عملی درست 

 يها نهیزمبیت مدیران آینده کشور است اصول و موازین در بدیهی است اگر در محیط دانشگاه که مهد تر. خواهیم نمود

 يها بیآسر این نوشتا رد .تحویل جامعه داده نخواهد شد ومختلف رعایت نشود هیچ گاه مدیران کارآمدي تربیت 

 .تجامعه دانشگاه و اصول اخالق اقتصادي پرسنل و اصول مدیریتی مناسب اسالمی بررسی شده اسر اخالق اقتصادي د

 .یدانشگاهاخالق  ،امعه دانشگاهیج قتصاد،ا جهاد، :ها واژهکلید 

 .نعلمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ئتیهاستادیار و عضو . 1

 .دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. 2

 

 :مقدمه

جوامع، از جمله جامعه  اغلبهاي عصر حاضر در  ترین دغدغه از مهم ها تیفعالسازي  رشد اقتصادي در کنار سالم

که در پیشرفت و یا عقب ماندن آن نقش به سزایی  باشد یمآن جامعه  يها دانشگاه ،رکن هر جامعه نیتر مهم. ماست

کارآمدترین ز ا. داقتصادي نیز دانشگاه نقش پررنگی در تربیت مدیران آینده کشور دارل رعایت اصو در آموزش. دارد

که با رعایت اصول اخالقی  باشد یم «هاي اخالقی با اقتصادآمیختن ارزش» ،هاي اقتصاديریزي هاي اسالم در برنامه ایده

 يها تیفعالمراد از اخالق اقتصادي در این تحقیق، اسالمی کردن . جهادي عظیم به وجود آورد توان یمدر مسیر اقتصاد 

و عناصر ي اقتصادي ها ترین شیوه که مهماز آنجا . دیآ یم، که در پرتو اعتقادات دینی به دست باشد یماقتصادي 

 ها آنو دستورات و نهادینه کردن  ها وهیشو توجه کردن به این  هاي اسالمی ارائه شده است در آموزه ها آنبه  یابی دست
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و راهكارهاي استفاده از این فرامین را عرضه دارد، در این تحقیق به  یتمدن ارزنده اسالم تواند یمدر محیط دانشگاه 

 .شود یماخالق اقتصادي جامعه دانشگاهی پرداخته  يها شاخص

 :رسد جهت ضروري به نظر می دوتحقیق در این موضوع، از 

جامعه دانشگاهی  اتیاجرائراهكار مناسبی را جهت و الگو  شود یمهاي اخالق اقتصاد اسالمی شاخصه با ارائ -1

 .ارائه داد

 .ستبه طور کلّی، تاکنون کاري اساسی در این باره انجام نشده ا؛ و ندارد يا سابقه، راستادر این  پژوهش -2 

 :تعریف اقتصاد

و هم چنین به معناي اسراف و  يدر هر کاروتفریط  از افراط زیو پرهاعتدال و روي لغت به معناي میانهر اقتصاد د

، ۰ ، ج191۵، ؛ فراهیدي123 ، ص9 ، ج197۰، ؛ طریحی9۰9: ص 9 ق، ج. ه 1919، ابن منظور. )باشد یمتبذیر نكردن 

 (۰9 ص

 . نیز به همین معنا آمده است( 23/اسراء)«  مَشْیِك فِی اقْصِدْ وَ»در آیه 

، 9 ق، ج. ه 1919، ابن منظور. )تمتحمل مشقت شدن اسو جهاد در لغت به معناي قدرت خود را به کار انداختن 

 (936: ، ص9 ، ج197۰، طریحی/199: ص

قرآن جهاد  اتیدر آ. دباش یممتعادل کردن امور مالی و جهاد اقتصادي به معناي تالش و متحمل شدن در راه بهینه 

«  بِأَمْوالِهِم اللَّهِ سَبِیلِ فِی جاهَدُوا وَ هاجَرُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ». اقتصادي تحت عنوان جهاد مالی به کار برده شده است

 ( 2۵/توبه)

 :ها دانشگاهعوامل آسیب اقتصادی موجود در  نیتر مهم -۰

که با  میکن یممشاهده  ها نهیهزفراوانی را در استفاده از  يها بیآس ها دانشگاهبا نگاهی دقیق در امور اجرایی 

 :که نقش بنیادي دارد عبارت است از ها آنترین دین اسالم هم خوانی ندارد که مهم يها آموزه

 :اندازهز مصرف بیش ا. 1-1

 الْمُبَذِّرِینَ إِنَّ» :روي و مراعات اقتصاد، همواره مورد تأیید و تأکید، و تبذیر در مقابل آن مورد نكوهش است میانه

 به نسبت همواره شیطان و ،ندیها طانیش برادران کاران اسراف« کَفُورا لِرَبِّهِ الشَّیْطانُ کانَ وَ الشَّیاطِینِ إِخْوانَ کانُوا

در بسیاري مواقع شاهد استفاده بیش  ها دانشگاهبا رصدي ظاهري در محیط ( 27/اسراء) .است بوده ناسپاس پروردگارش

 توان یمهرچند با دقت موارد بیشتري را . شودمیر ذیل به مشهورترین آن اشاره د ،میباش یماز حد و نا بجا از امكانات 

 .نام برد
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 :نوشت افزارها. 1-1-1

، که در استفاده از میشو یماز جمله اوراق ا در محیط دانشگاه در موارد بسیاري شاهد به هدر رفتن نوشت افزاره

ي فردي کم به نظر آید اما در سطح گسترده خسارت قابل توجهی به بار اید در وهلهش... شود ینمآن دقت کافی 

 .آورد یم

خود را نازک کنید و سطرها را نزدیك به هم گیرید و زیادي  يها قلم :به کارگزاران خود نوشت( ع) حضرت علی

، یسینو افزونو شمارا از پرحرفی  دارم یبر حذر مداشته باشید و ر حذف نمایید و مقاصد و منظورها را در نظا کلمات ر

 19۵9، ؛ مجلسی231: ، ص1962، صدوق. )دتحمل کنا گونه خسارات رتواند اینمین« المال تیب»یرا اموال مسلمانان ز

  (1۵۰: ، ص91ق، ج 

ضروري هاي سنگینی براي امور غیر ها هزینهتبلیغات برنامه و ها مراسمشود در برگزاري همچنین بارها مشاهده می

 ...ها وهاي تبلیغاتی، بروشورانند بنرم. دشوصرف می

 :امكانات اداري. 1-1-2

اداري جایز  اتیاجرائچارچوب ر فقط د ها از آناستفاده و شود المال محسوب میامكانات اداري جزء بیتو اموال 

  .استفاده نابجا حرام استو 

و از منحرف نكنی  و از موضعشراه حالل صرف نكنی  به را جزمال : فرمایندمی( ع) این زمینه امام سجادر د

. یاو قرار ندهحرکت به سوي  هیو جز مانگیري ر به کا او ریو جز در مس، خداستز ون مال ا، چنسازير دو تشیواقع

 (131: ق، ص 19۵9حرانی، )

 :اداري يها بودجه. 1-1-9

مقررات خاصی دارد که مطابق شرع مقدس و دستورالعمل ( باشدمی المال تیبکه ) هاي اداريهزینه نمودن بودجه

 يها و خرجروي مقررات آن زیادهر یا اینكه دو هزینه شود ط مقررات مربور چه برابچنان ، وقانون اساسی استو 

غالم . )دباشحساس میو مهم ر این راستا بسیار کارگزاران د تیمسئولاست  قطعاً جرم، غیرضروري صورت گیرد

 (37: ، ص1933، جمشیدي

 :عدم تخصص نیروها. 1-2

هرگاه تخصص . ها هویدا ستمقامی هر وقت نیرویی نا کارآمد در رأس بوده شكست واز اول تاریخ در هر پست 

ها اصول را رعایت و استفاده از هزینه ها يزیر برنامهدر کار وجود نداشته باشد شخص مجري به علت نا کارآمدي در 

ها و  با وجود پیچیدگی .ها و عدم انجام وظیفه مشخص استتلف کردن هزینه صرفاًکند و سرانجام کار او نمی
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بدون تردید به اتالف اقدام کردن بدون مهارت و تخصص، ر و بدون برنامه و تدبی در امور اداري، هاي فراوان ظرافت

 .است الزمر مهارت و تخصص براي کاوجود برنامه و تدبیر صحیح و نیز داشتن  .منابع خواهد انجامید

قرآن کریم علت انتخاب . فن اهمیت به سزایی داده شده است وروایات به کسب تخصص در کار  ودر آیات 

 او خدا حقیقت، در « الْجِسْم وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَةً زادَهُ وَ عَلَیْكُمْ اصْطَفاهُ اللَّهَ إِنَّ» :کند یموي معرفی  يها یستگیشاطالوت را 

 ( 297/بقره. )تاس بخشیده برترى شما بر بدن[  نیروى] و دانش در را او و داده، برترى شما بر را

هاي دینی، به شدّت مورد تأکید است،  دو ویژگی اساسی نیروي کار و مدیریت است که در آموزه تخصّص و تعهّد

«  الْأَمِین الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَّ»: یك بدون دیگري، مالک ارزیابی و مطلوبیت باشد اي که ممكن نیست هیچ به گونه

 (.26/قصص. )است اعتماد درخور[  هم و] نیرومند هم: کنى مى استخدام که کسى بهترین

 من که بگمار، سرزمین این هاى خزانه بر مرا»: گفت[  یوسف] «عَلِیمٌ حَفِیظٌ إِنِّی الْأَرْضِ خَزائِنِ  عَلى اجْعَلْنِی قالَ»

 (۰۰/یوسف)« .هستم دانا نگهبانى

دلیل بر اهمیت دانش و تخصص در کنار امانت است و « إنّی حَفیظٌ عَلیمٌ»: دیفرما یمکه ( ع)یوسف ت تعبیر حضر

که پاکی و امانت به تنهایی براي پذیرش یك پست حساس اجتماعی کافی نیست بلكه عالوه بر آن آگاهی  دهد یمنشان 

 .و تخصص و مدیریت نیز الزم است

در تصرف اموال و دخالت در برنامه  لذا ت؛بدون علم عمل کردن، گمراهی اس: فرمایندمی( ع)حضرت علی 

مردم فرزند ( 192: ، ص1919شیخ مفید، )ن الناس ابناء ما یحسنو: مالی باید دست غیر متخصصان کوتاه شود يها يزیر

 .درسانن به خوبی به انجام میو آن چیز هستند که در آن مهارت و تخصص دارند 

السالم  امام صادق علیه. گیرد قرار می« متخصّص خائن»در ردیف « متعهّد غیر متخصّص»در بینش اقتصادي اسالم، 

 (2۰۵: ، ص7۰ج ، 19۵9، مجلسی)« ما أبالی ائتمنتُ؛ خائنا أو مضیّع»: فرمایند می در این باره

هر زمان و افزایش تخصّص، در کنار پاکی و تعهّد، از وظایف دینی نیروي کار است،  يها دانشاز این رو آگاهی از 

 .کند، از پذیرش کاري که تخصّص و توان آن را ندارد، خودداري ورزد اي که تعهّد او اقتضا می به گونه

 :گیري اموالر به کار کوتاهی د. 1-9

 بر بنا واموال است  يریکارگ بهگردد، روش نادرست ها آنچه در اجرائیات مشاهده میدر بسیاري از موقعیت

آنجا که باید بودجه در راستاي هدفمند هزینه شود به علت . شود ینماهمیت کار، از اموال به نحو درست استفاده 

 .شود یمهزینه نمودن آن چشم پوشی  زکوتاهی در شناخت اهمیت موضوع ا

 .باید غیرت داشته باشد و در خرج کردن اموال در راه درست آن کوشا باشد مؤمندر صورتی که 
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 :المال تیز ببخشش ا. 1-9

گونه باشیم که اگر از اموال شخصی بود اینالمال میبخشش از بیتو اي شاهد بذل ها به هر بهانهدر برخی برنامه

 .المال در روایات اهمیت به سزایی داده شده استصورتی که به چگونگی و مورد مصرفی بیتر د. شدبذلی مشاهده نمی

. خیانت استو ستم ،(المال تیب) اموال عمومی مسلمانانز بخشش ا: فرماینددر این زمینه می (ع) یحضرت عل

 (26امه ، نالبالغه نهج)

منع کردن و نبخشیدن به مستحقّ و مال باشد  يادیاز زاسراف است اگرچه  مستحق ریغبه  دنیو بخش عطا کردن

 (936: ، ص1۵ ، ج1972، خانی رضا. )اصل مال باشدز بخل است اگرچه ا

 دانشگاهر اقتصادی د چگونگی جهاد -۸

 :رعایت اصول مدیریتی. 2-1

مهم است چرا که ر اجتماعی بسیا -علمی -محیط دانشگاه به عنوان یك محیط فرهنگیر رعایت اصول اقتصادي د

ر پایه اصول اخالق اسالمی رفتار این محیط بر نان که د، چابندی یمنیروهاي مدیریتی آینده کشور پرورش  در بستر آن

 .کندمی دایپ جامعه نمودر آن در شود بی شك آثا

 :اصول اخالق اقتصادي پرسنلی. 2-2-1

تري داشته باشند بی شك در به وظایف خود باشند و به وظایف خود احاطه کامل تر آگاه وکارآمد  روهاینهرچقدر 

در این راستا نیرو باید . کنندمی مدیریت امور مالی مربوط به کار خویش به نحو بهتري عمل عبه تب وانجام دادن آن 

 : شودکه در ذیل به آن اشاره می. اجرا نماید واصولی را که به شغلش مربوط است را آموخته 

 :آموزش صحیح. 2-2-1-1

الزم را گذرانده باشد، در اجراي  يها آموزشهمواره اگر نیرویی به تمام جوانب وظایف خود آگاهی داشته و 

 .هدفمندتر خواهد بود و تر موفق ها بودجهکاربردي از اموال و هزینه نمودن  ووظایف خود وبی شك در مصرف بهینه 

 :فرمایداهمیت است که خداوند متعال می زآگاهی داشتن آن چنان حائ واهمیت آموزش 

 که کسانى و دانند مى که کسانى آیا»: بگو «الْأَلْبابِ أُولُوا یَتَذَکَّرُ إِنَّما یَعْلَمُونَ ال الَّذِینَ وَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِي هَلْ قُلْ»

 (3/زمر)پندپذیرند  که خردمندانند تنها «یكسانند؟ دانند نمى

 :تجربهز بهره گیري ا. 2-2-1-2
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که . میان برهاي سودمندي را حاصل شود تواند یمرجوع به متخصصان و همكاران و پیشكسوتان در امور مختلف 

در بسیاري موارد با استفاده از تجربیات کاري آنان اشتباهات دوباره در تلف کردن اموال نقش  شود یمخود باعث 

 .پررنگی داشته باشد

 ،79 ج، ق. ه ،19۵9 ،مجلسی. )تخرد در حفظ تجارب اس: فرماینددر باره اهمیت تجربه می( ع)حضرت علی 

 (29۵: ص

 :ها از فرصتستفاده ا. 2-2-1-9

قطعاً و خالف اطاعت خداست و سراف ، ااوقات اداريو لف کردن وقت ، تپیشوایان حقو دیدگاه اسالم ز ا

 .شودانجام وظائف خود نوعی عبادت محسوب میو قانون و رعایت مقررات اداري و خدمت به مسلمین 

 إِنَّ*الْعَصْرِ وَ» :داند یمدر اهمیت وقت همین بس که خداوند به آن سوگند یاد کرده و تلف کردن آن را خسران 

 (1-2/عصر) «خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ

. افظ نم، حاطاعتو  عبادت ریدر غازضایع نمودن  عمر خود را :ندیفرما یمدرباره اهمیت وقت ( ع) یحضرت عل

 (2993، ح 2ج ، 1966، تمیمی آمدي)

به دست آورد وبا این حال ا هرکس فرصتی ر :فرمایند یها م از فرصتبهینه  در استفاده زین( ع) حضرت امام صادق

سلب ر یرا عادت روزگا، زدستش خواهد گرفتز وزگار آن فرصت به دست آمده را ا، رمنتظر فرصت بهتري باشد

: ق، ص 19۵9، حرانی/27۰: ، ص7۰، ج ق. ه 19۵9مجلسی، . )هاست تیموقعبین بردن ز رسم زمانه او  هاست فرصت

922) 

اهداف و با هزینه کمتر نقش به  رچنانكه هویداست استفاده غنیمت محور از اوقات اداري در پیش برد سریع ت

 .سزایی دارد

 :کوششو الش ت. 2-2-1-9

که در اهمیت آن هم در  دباشمیترین پارامتر کوشش مهم ورعایت اصول آن تالش  ودر راه نیل به اقتصاد مفید 

 .قرآن وهم در روایات سخن به میان آمده است

هاي فراوان هرگز شود به طوري که بدون تالش حتی با ایدهباعث پیش برد در زمینه اقتصادي می شکوش وتالش 

تصادي باعث باالخص زمینه اق ها نهیزمکار و کوشش با هدفمندي و انگیزه سالم در تمام . شودموفقیت کسب نمی

 لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینا جاهَدُوا الَّذِینَ وَ» :دیفرما یمقرآن . شودمی ها نهیهزخودکفایی و یا حداقل عدم تلف 

 نیكوکاران با خدا حقیقت، در و نماییم مى آنان بر را خود يها راه یقین به اند، کوشیده ما راه در که کسانى و « الْمُحْسِنِین

 ... (6/عنكبوت. )است
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، 1966، تمیمی آمدي)« طَاعَة اهلل سُبحانَه ال یَحُوزها إالّ مَن بَذل الجِدّ واستَفرَغ الجَهد» :ندیفرما یم( ع) یحضرت عل

 (6۵۵3ح 

 : انضباط کاري ونظم . 2-2-1-۰

هاست؛ از این رو، عالوه بر تأکید بر  از سرمایهبرداري بهینه  ترین عوامل بهره نظم و انضباط و مدیریت زمان، از مهم

 .هاي اقتصادي نیز مورد تأکید استهاي انضباط در فعالیت شاخصه ،نظم رعایت

 .باشد یمتخصص و تقسیم وقت و تقسیم کار بر اساس توانمندي  ها شاخصهاز جمله این 

 :ها و بودجه ها نهیز هزصول اقتصادي استفاده اا. 2-2-2

 :اقتصادي يها تیز فعالوتاه کردن دست نااهالن اک. 2-2-2-1

جز خسران جبران ناپذیر حاصل  يا جهینتکار را به عهده بگیرند  وکاري افراد ناکارآمد که وارد کار شوند  ردر ه

 .امور را در دست بگیرند وشوند  راقتصادي باید افراد متعهد وارد کا يها نهیزمدر هر زمینه باالخص  لذا ؛شد دنخواه

 :مدیریت متعادل مالی. 2-2-2-2

و زجمله خصال ا. تمصرف مال اس کردن ریو تبذگیري و تنگ نظري و عدم اسراف اعتدال به معناي عدم سخت

هرگز و نمایند  مى تیرا رعاجوئى  زندگى پیوسته میانه روى و صرفه نهیدر هزفضائل خلقی اهل ایمان آن است که 

 از امساکچنین  نمایند وهم درباره دیگران نمى ایو بذل مال چه براى رفع نیازهاى خود و انفاق ر روى د ادهیو زاسراف 

در نظر در بذل مال ا همه جانبه ر تیو رعااقتصاد  قهیو طرنمایند  جمع مال پرهیز مىر حرص دو آز  لهیو از رذ  مالى

 (933: ، ص11 ق، ج 19۵9، حسینی همدانی. )رندیگ یم

سزاوار و که رعایت آن حد  يو تجاوز از حدروى  افزوناموال ز خصوص استفاده ار یك مدیر کاردان باید د 

 .پرهیز کند ،است دهیپسند

 « إِنَّهُ الیُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ وال تُسرِفوا» :دیفرما یم 191سوره انعام آیه ر خداوند متعال د

در این است که ف اسرا: گفت پدرم مى :رمود، فاین آیه سؤال شد از او دربارهاست که وقتى  السالم هیرضا علامام ز ا

 با دو دستش که دید غالمانش رامىز شد ویكى ا مواقع حاضر مى نیدر ادرم وقتى ، پبدهد صدقه هر دو دستمرد با 

روى  صرف مال زیادهر تا کسى د این خطاب به عموم است .دست بده كیبا گفت  کرد، مى را صدا مىو دهد ا صدقه مى

 (13۵: ، ص۰ ، ج1972، خانی رضا. )تتراس لحاظ فایده، عمومىز قول ا نیا؛ و نكند

بخشنده  (92ح  ،البالغه نهج)کن سمحاً و التكن مبذراً و کن مقتصداً و التكن مقترا  :فرمایندمی( ع)حضرت علی 

 رو باش و اندازه نگهدار؛ ولی بر خود و دیگران سخت مگیر میانه. باش؛ ولی تبذیر مكن
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 :شتكار و همت بلندپ. 2-2-2-9

همت . این راستا پشتكار، جدیت در کارر ما اگر درصدد آن هستیم که اصول اقتصاد اسالمی را رعایت کنیم باید د

در تحقق این هدف همت بلند همراه پشتكار داشته  اگربه طور قطع . تنبلی بپرهیزیمو بلند داشته باشیم و از سستی 

 .باشیم موفق خواهیم بود

و خداوند شكرگزاري را در گردن شما گذاشته است و کار حكومت خود را : فرمایندمتقیان در این باره میموالي 

در دستتان قرار داده و در مسابقات در میدانی وسیع فرصتتان داده تا براي سبقت برخیزید و با یكدیگر بستیزید؛ پس کمر 

چه خواب بسیار که . عزم و اراده، با سفره مهمانی جمع نشود را استوار ببندید و براي کار، دامن خود را جمع کنید که

 (211خ : همان). یدها را پوشان ها که آیینه همت هاي روز را در هم شكست و چه تاریكی تصمیم

 (193ص : تا مدي، بی، آتمیمی. )تروزي انسان به اندازه همتش اس. رزق المرء علی قدر همته

 :از امكاناتبهینه  وهره گیري صحیح ب. 2-2-2-9

ر است؛ بنابراین، از امكاناتی که د  ها کارا از امكانات و منابع، نوعی تباه کردن آنر استفاده غی دچنانچه اشاره ش

 .دآشكار شو اتیاجرائبرداري و نتیجه آثار این استفاده در  بهینه بهره به صورتاختیار قرار گرفته باید  ر، دمحیط دانشگاه

 :جمع بندی و نتیجه گیری

رشد فرهنگ  ايبر و شود یمآنچه از فرامین ناب اسالمی درک . ارکان هر جامعه است نیتر مهمامور اقتصادي از 

 باشد یمرعایت اصول اقتصادي هم در حیطه فردي و هم در حیطه اداري  :اقتصادي جامعه دانشگاهی حائز اهمیت است

در نظر گرفت در وهله اول شناخت  ها دانشگاهبراي رعایت حدود اقتصاد اسالمی در  توان یمفاکتورهایی که  نیتر مهم

تخصص  ها بیآسراهكار حل این  نیتر مهمارائه راهكارهاي مناسب است که  وموجود در روند اقتصادي آن  يها بیآس

را به عهده دارند بی شك نیروي متخصص با برنامه ریزي دقیق و به کار گیري صحیح  ها يزیرکه برنامه  تنیروهایی اس

م چنین در راه نیل به اقتصاد اسالمی در دانشگاه ه ،کند یمکالن جلوگیري  يها نهیهزاز به هدر رفتن  ها نهیهز واز اموال 

انشگاهی سوال شود در زمینه اجراییات در کل حتی اگر از خود جامعه د. باید هدف، تالش، پشتكار و همت بلند داشت

گامی در رفع  ياصول مدیریتی اقتصاد تبا رعای شود یممشكالت فراوانی وجود دارد ولیكن پیشنهاد  ها نهیهزو مصرف 

 .و تسهیل این مشكالت برداشته شود

 

 و مآخذمنابع 

 قرآن مجید
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 تسنو اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن 

 *شفیع عباسی اصل

 :چكیده

مكتب دینی نورانی اسالم در همه ابعاد زندگی انسان جهت نیل به سعادت دنیوي و اخروي از سوي  يها آموزه

که در  است ياقتصادابعاد زندگی انسان بعد  نیتر مهمبدون تردید یكی از . خداوند در اختیار او قرار داده شده است

دون دغدغه و تزاحم و درگیري با هم نوعان متون دینی هم به این بعد از زندگی توجه زیادي شده است تا این که ب

 در پرتو قوانین و مقررات،. بتواند زندگی دنیوي سالم و پاکی را سامان دهد و به اهداف عالی خود دست یابد خود،

بدین ترتیب دقت نظر اندیشمندان مسلمان در متون دینی جهت دریافت . ردیگ یماقتصاد سالم از دید این مكتب شكل 

 .دکن یمتصاد سالم اهمیت خاصی پیدا اصول مهم اق

در این مقاله به برخی از این اصول سالم همانند اصل توحید و عدالت و ایثار در شكل گیري اقتصاد سالم و 

 .تتضاد طبقاتی مورد توجه قرار گرفته اسو همچنین به برخی عوامل از بین بردن فقر 

صادي از سوي مقام معظم رهبري فرصت گران بهایی را در امسال به عنوان سال جهاد اقت يگذار نامبدون تردید 

راه رسیدن به  گسترده در منابع دینی اسالم به ویژه قرآن و سنت، يها پژوهشاختیار دانشمندان قرار داده است تا با 

گسترده مبتنی بر اصول دینی جهت  يها برنامه ارائهاقتصاد سالم را در پیش پاي مردم و دولت اسالمی هموار نمایند و با 

 ،انیگرا يماداقتصادي  يها نظامدر دام  دنیغلتتوسعه همه جانبه مملكت اسالمی به دور از افراط و تفریط و بدون 

 .بهترین الگوي اقتصادي اسالم را در جهان کنونی به منصه ظهور برسانند

در همه ابعاد ( ص)نظام اسالمی ناب محمدي جدید بیداري اسالمی در منطقه نیز نوید بخش تحقق  يها حرکت

 .باشد یمسیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین اقتصادي 

 .يقرآن، سنت، اقتصاد اسالمی، سالمت اقتصاد :ها واژهکلید 

 .نعلمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ئتیهعضو *

 

 مقدمه

انجام  تیو رضااز روي عدالت و  یو راستروابط اجتماعی با صداقت د اسالم براي اینكه روابط اقتصادي نیز همانن

مردم و جلوگیري شود  يریو درگاختالف و مرج و تأمین گردد ونیز از هرگونه هرج  یو اجتماعمصالح فردي و پذیرد 
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و تجارت  نهیدر زمآرامش زندگی کند، و  یو خرم یو خوشزندگی ازجمله معامالت با خیال راحت  يها عرصهتمام ر د

 .داشته باشند يا و خداپسندانهبتوانند زندگی سالم  ها آنمقرر داشته است تا با اجراي  ینیو قوانمعامالت نیز احكام 

در مردم  ازیمورد نفروش کاالهاي و مثل کار خرید  یو خدماتتولیدي و توزیعی  يها و اشتغال ها حرفهعموم 

حفظ آبروي و خانواده و زندگی خود  نیبر تأمجام گیرد، عالوه طبق دستور شرع انو که با شرایط صحیح  یصورت

که آن هم گاهی  دیآ یممتون روایی ما به حساب و قرآن  نظرعبادت از و خانواده یك نوع خدمت به خلق و شخص 

 يها و نمونه قیمصادپاداش اخروي زیادي دارد این کارها در واقع یكی از و ثواب و مستحب است  یو گاهواجب 

 بیو ترغ، به آن تشویق اتیدر روااندوه از هم نوعان است که و خوشحال کردن و زدودن غم و کارگشایی براي مردم 

 و دیخرمقررات خاصی از بسیاري انواع و آثار زیادي براي آن بیان شده است از طرف دیگر اسالم با وضع قوانین و 

و جلوگیري کرده که در برخی موارد حرام ... رشوه هرگونه خوردن مال باطل وو قمار و معامالت نظیر ربا و  ها فروش

سالم به  به صورتدیگر  يها انسانبدون چشم داشت در اموال  ها انساندر موارد دیگر مكروه اعالم کرده است تا همه 

 .نیازهاي مشروع خود باشند نیتأمدنبال 

منابع ارزشمند اسالمی مورد توجه قرارگرفته است امید که با عمل  سالم از دیدد مقاله برخی از ابعاد اقتصا نیدر ا

 ریدر مس يو اقتصادمالی  يها نهیزمزندگی به خصوص در  يها نهیزمهمه ر اسالم د یو مترقنورانی  نیو قوانبه احكام 

 .میینمارا براي خود فراهم  یو پاکقرار گرفته وزندگی سالم  يو اخروسعادت دنیوي 

 شرح مسئله

پس از مدتی حاکمیت از میان  ها نظامعضی از این ب. دهد یمگوناگونی شهادت  يها نظامسقوط و تاریخ به ظهور 

، توسعه پایدار اقتصاديو دیگر با مشكالت متعددي روبرو بوده است عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد  یو برخرفته 

اقتصادي  يها نظاماست که امروزه  ییها يدشوارثروت و درآمد،  تر عادالنه عیو توز، ریشه کردن فقر ها متیقبات نسبی ث

 يها حلراه  کردن دایپا کوشش پیگیر به دنبال ، بحال توسعهر کشورهاي صنعتی همانند کشورهاي د. مواجهندبا آن 

 .کشورهاي اسالمی نیز از این امر مستثنی نیستند باشند یمچارچوب ایدئولوژي خویش، ر ، داقتصادي جدید

را از مشكالت اقتصادي جدا  یو اخالقدینی  يها ارزشدر طی سه قرن گذشته، مكاتب اقتصادي عمده جهان، 

 .اند نمودهاقتصادي، صرفاً به قوانین اقتصادي اکتفا  يها حلیافتن راه  يو برا اند دانسته

به  يدر مواردسیاري از مشكالت اقتصادي بشر نه تنها به قوت خود باقی مانده، بلكه ، بعلی رغم کوشش پیگیر

 .شدت آن نیز افزوده شده استو تعدد 

 و شكافجهان ونیز فقه فزاینده کشورهاي بدهكار  ياز کشورهاسال اخیر در بسیاري د بحران اقتصادي چن

 .استآن ز ا يا نمونه ،جنوبو درآمدي فاحش میان کشورهاي شمال 
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گستره ر عملی، د يها حلدنبال راه ر مدت، مردم مسلمان کشورهاي اسالمی، همواره با تالش مستم نیدر ا

 ها ارزش. اند بودهمناسبی براي مشكالت اقتصادي خود  يها حلو جهان بینی اسالمی، به منظور یافتن راه  ها ارزش

، ها ارزشنظام اقتصادي اسالمی است این و رچشمه تغذیه معنوي ، سسنتو وجهان بینی اسالمی نشأت گرفته از قرآن 

و که رفتار اقتصادي انسان را کنترل  آورد یمپدید  يارهایو مع کند یماقتصادي را با زندگی اجتماعی مرتبط  يها تیفعال

 كیاز سالم  ییو الگوخیالی مردم، تصویري درست  يها آرمانضمن تصحیح  ،ظام اقتصاد سالم اسالمین. دنمای میتنظ

 .واالي اسالمی استوار است يها ارزش هیبر پا، نظامی که دهد یمنظام اقتصادي ارائه 

 اصل توحید

 نیبر اعنوان یك نظام کلی است که نظام اقتصاد اسالمی بایستی  به دیتوحاصل نظام اسالمی یعنی  نیتر یاساس

 . اصل مهم استوار باشد

در یرا انسان را ، زدهد یمهدف و وح ، رعنا، متوحیدي به حیات وزندگیجهان بینی »: دیفرما یمشهید مطهري 

 76«روبه پیش است شهیو هم شود ینمحد معینی متوقف  چیدر هکه  دهد یمقرار  از کمال يریمس

د که به سوي هدف واح داند یماو را تنها خلیفه خدا در زمین  دهد یممقابله با شرک به انسان عظمت ر توحید د

جهت  نیدر ااقتصادي، که  و کردارعم از رفتار ، ايو کردارعمل ر ه. دباش یم در حرکتکه حقیقت مطلق است، « اهلل»

 .اطل است، بتكاملی قرار نداشته باشد

همه  و مالكدا، یعنی حقیقت مطلق، اساس ارزش ، خچارچوب اقتصاد اسالمیر توجه به آنچه که گفته شد دا ب

 .طا، فرموده است، عدادهر خود قرا فهیو خلوست که منابع طبیعی را به انسان که امین ا. تمخلوقات عالم اس

ال این خود انسان است که ح. تآن همه اسز که خداوند در اختیار انسان گذاشته است ا ییها و نعمتمنابع 

اینكه راهی را  ایو ع شود رفاه جامعه خویش مؤثر واق یو بررسآزادانه، از این منابع به نیكوترین وجه استفاده کند 

 .انحطاط این منابع بینجامدو ابودي ، نبرگزیند که به ویرانی

به این وسیله در انتخاب اعمال و رفتارهاي و  بخشد یمهدف خاصی و نگرش و توحید به انسان شخصیت 

تمام و  سازد یممقاوم  انهیاستثمارگرامقابل اعمال ر هان بینی توحیدي انسان را دج. دفراوان دار ریتأثاقتصادي انسان، 

 .شناسد یمخدادادي جهان داراي حق برابر  ییها نعمترا در رابطه با  ها انسان

 مند بهرهاجتماعی  ياقتصاد يها و فرصت از امكانات، دهد یمکه انجام  یو عملبه اندازه سعی  تواند یمهرکس 

 

                                                 

 72مرتضی مطهري، مقدمه اي برجهان بینی اسالمی، ص  76
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 77.شود

اوست آن که همه موجودات زمین را  ؛73فی االرض جمیعا خلق لكم ما يهو الذ»: دیفرما یمباره  نیدر اقرآن کریم 

 «.آفرید ها انسانبراي شما 

 اصل ایثار

ر مشارکت دادن دیگران دو  اقتصادي بیشتر به اقتصاد تعاون، همكاري، قسط، ایثار يها تیفعالاقتصاد اسالمی ر د

 .اموال است نه رقابت محض

ر منافع عموم را بو  گذارند یمبه این ترتیب یكی از اصول اقتصاد سالم این است که مردم خودخواهی را کنار 

  دارند یممنافع شخصی خود مقدم 

با آنكه  دارند یممقدم  شیبر خودیگران را  ؛«73بهم خصاصه و لو کانعلی انفسهم  ؤثرونیو » :دیفرما یمخداوند 

منافع شخصی خود نباشد بدون و سود  در فكرفقط و خود فقیرند مسلمان باید همیشه در اندیشه منافع دیگران باشد 

 .باشد یماصول مهم تربیتی اسالم در زمینه اقتصاد سالم  نیتر مهمتردید این اصل یكی از 

 ایثار باالترین مرحله ایمان است  ؛«3۵االیثار اعلی االیمان» :دیفرما یم( ع)امام علی 

 به بردگی گرفت  توان یمبا ایثار آزادگان را  ؛«31باالیثار تسترق احرار»

واو را همیشه براي تأمین زندگی خویش  داند یمرا از غرایز انسانی ( خویشتن خواهی)اسالم با اینكه حب ذات 

داده ر خداوند یكتا زندگی پس از مرگی قراو  شود ینمکه زندگی او به این دنیا ختم  آموزد یمه انسان ، بکند یمتشویق 

بدین . زودگذر خود بگذردو رسیدن به آن حیات طیبه الزم است که مؤمن از منافع کوتاه مدت  يو براکه جاودانه است 

جزئی از تأمین منافع واقعی خویش مؤاسات را  ایثار و شد کهچنان تنظیم خواهد ر اعمال اقتصادي بشو وسیله رفتار 

 .اجتماعی همه افراد جامعه داشته باشد اثر شگرفی در توازن اقتصادي و تواند یمبداند و این 

 

                                                 

  1۰3مهدي بناء رضوي، درآمدي برنظام فلسفی اقتصاد اسالمی، ص  77

 23سوره بقره،  73

 3سوره حشر،  73

 9محمد محمدي ري شهري، میزان الحكمه، ج اول، ص 3۵

 ۰همان، ص  31
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 آنچه از مال انفاق کنید به سود شماست  ؛32«ما تنفقوا من خیر فال نفسكم و»

 .پاداش خواهد گرفتهرکس کار نیك انجام دهد، ده برابر  ؛«39امثالها من جاء بالحسنه فله عشر»

  :اصل عدالت

دالت اقتصادي از نظر اسالم عبارت است از رفاه ع. تجزئی از عدالت اجتماعی اس عدالت اقتصادي الزمه و

 39.درآمدها و ها ثروت توازن در ایجاد تعادل و عمومی و

 :کند یمعرصه اقتصاد از دو طریق دنبال  نظام اقتصادي اسالم تحقق عدالت را در

از  آبرومندانه انسانی برخوردار باشند و یك زندگی متعارف و که از دهد یماز یك سو به همه افراد جامعه حق 

 نوع فقر و ر، هدر نقطه مقابلو درآمدهاست  و ها ثروتبه دنبال متوازن کردن  ییها روشسوي دیگر، با اتخاذ احكام و 

 3۰.داند یمبه وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقق عدالت  بدبختی و

میان مردمان به عدالت رفتار  در اگر ؛«36ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم» :دیفرما یماین باره  در( ع)امام صادق 

 گردند یمشود همه بی نیاز 

  :علل و عوامل فقر و تضاد طبقاتی

جوامع انسانی  تضاد طبقاتی در و استمرار فقرو که عوامل متعددي در پیدایش  شود یمروایات استفاده  از قرآن و

برخی مربوط به  نیز برخی مربوط به جامعه و برخی غیر اختیاري و ارادي و رخی از این عوامل اختیاري وب. دنقش دار

 .میپرداز یمساختار نامطلوب نظام اقتصادي  کوتاه به عوامل فردي و يا اشارهاین بخش با  رد. تفرد اس

 : عوامل فردی

 پروري  تن و يکار یب (الف

 تالش روزي خود را بدست آورند در و با کار ها انسانآن است که ر نت خداوند ب، ساسالم يها آموزهاساس ر ب

 : ندیفرما یم( ع)این رابطه امام علی 

                                                 

  272بقره،  32

 16۵انعام،  39

 661سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص  39

 9۰اقتصادي سالم، ص سید عباس  موسویان، عدالت محور آموزه هاي  3۰

 ۰63، ص9محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج  36
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گرفتار ( ورشكستگی)رنج کارکردن نخواهد به رنج افالس  هرکس ؛«37من لم یصبر علی کده، صبر علی االفالس»

 .آید

  :مصرف گرایی (ب

فرهنگ مصرف گرایی، به سرعت توان  تبذیر و صوصاً رواج اسراف و، خمصرف برنامگی در بی روي و افزون

اسراف به  از این رو در اسالم با مصرف گرایی و گردد یمفاصله طبقاتی  عامل گسترش فقر و را تحلیل برده و ياقتصاد

 :دیفرما یمخداوند متعال . شدت مبارزه شده است

 کاران اسرافبیاشامید، ولی اسراف نكنید که خداوند  بخورید و ؛«33انه الیحب المسرفینا ال تسرفو اشربوا و و کلوا»

 .دارد ینمرا دوست 

 :سوء تدبیر (ج

هر فرد و خانواري  بر ها ضرورتو  ها تیاولواساس ر ب ها آنتنظیم  و درآمدها و ها نهیهزایجاد تناسب بین 

 : دیفرما یم( ع) یامام عل. ضروري است

 .شود یم نداشتن برنامه در زندگی موجب فقر ؛«33ترک التقدیر فی المعیشه، یورث الفقر»

 . گردد یمجامعه  فالکت یك ملت و باعث فقر و تر عیوسمقیاس  ، دریبرنامگ یب روشن است که سوء مدیریت و 

 ساختار نامطلوب نظام اقتصادی 

به وجود آمدن تضاد طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادي  ها انساناز  يا عدهبدبختی  عامل فقر و نیتر مهم

 .باشد یم

 ۳۱دمالكیت خصوصی نامحدو

 يها ثروتگسترده خدادادي است تا اینكه  يها نعمتمحدود از  ستفاده معقول و، اسالم یكی از مباحث مهم اقتصاد

خاص متمرکز نگردد لذا در نظام اقتصادي اسالمی براي برپا ساختن  يا عدهمنابع فراوان طبیعی در دست  عمومی و

 .خاصی جهت مالكیت خصوصی پیش بینی گردیده است يها تیمحدود عدالت اقتصادي، شرایط و

                                                 

 996، ص 9محمدرضا حكیمی، الحیاه، ج  37

 91سوره اعراف،  33

 99۵، ص 9محمدرضا حكیمی، الحیاه، ج 33

 93سید عباس موسویان، عدالت محور آموزه هاي اقتصادي سالم، ص  3۵
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ابن السبیل کی االیكون  المساکین و التیامی و لذي القربی و للرسول و له واهلل علی رسوله من اهل القري فل افاء ما»

 31«دوله بین االغنیاء منكم

 یتیمان و خویشاوندان او، و رسول و به رسولش بازگردانده، از آن خدا و ها يآبادآن چه خداوند از اهل این 

 .ثروتمندان شما دست به دست نگرددمیان  در( این اموال عظیم)ا در راه ماندگان است تو مستمندان 

  :آزادی نامحدود

قدرت  سوء استفاده از ا، بسرمایه صاحبان قدرت و شود یمنامحدود موجب  يها يآزادزمینه اقتصاد وجود  در

، احتكار کاالهاي ضروري مردم. دیگران مسلط شده، روابط اقتصادي را همیشه به نفع خود تمام کنند ر، بچانه زنی باال

 ولید و، تو فحشاء براي فروش کاال رویج فساد، تیفروش گران، ناسالم براي ورشكست کردن رقبا يها رقابت، نحصارهاا

آثار ز ، امشروبات الكلی، تخریب محیط زیست مخدر و خانواده مانند مواد يها انیبناخالق و  فاسد کنندهتوزیع کاالهاي 

 32.عرصه اقتصادي است آزادي نامحدود در بار انیز

مقرراتی را براي آن در  اقتصادي، حدود و يها تیفعالآزادي  من پذیرش اصل بازار آزاد و، ضنظام اقتصادي اسالم

 :گردد یماشاره  ها تیمحدودنظر گرفته است که به برخی از آن 

 :یفروش گرانمبارزه با  (الف

خواهی به مردم اجحاف نماید  افزوناما اگر بخواهد با  هاست متیق بازار اسالمی آزادي معامالت و اصل اولی در

 گران فروشی جلوگیري کرد در گذاري کاالها از متیبا قدر نهایت و  ها مجازاتو وضع  ها تیمحدودبا ایجاد  توان یم

  :نقل شده است( ع)امام صادق  این زمینه از

اال فارفع من  بع کما یبیع الناس و: قیل له لكن من نقص عن بیع الناس ، وعلی احد( ع)سعر امیرالمؤمنین  ما»

 39«السوق اال ان یكون طعامه اطیب من طعام الناس

ه او گفته ، بگذاشت یممعامله مردم کم  کاالي قیمت گذاري نكرد ولی هرکس که در هیچ گاه بر( ع)امیرالمؤمنین 

مواردي که کاالي وي بهتر از دیگران  مگر درنه از بازار خارج شو، ر گ بفروش، و فروشند یمهمان طور که مردم  شد یم

 .باشد

                                                 

 7سوره حشر،  31

 92آموزه هاي اقتصادي سالم، ص  سید عباس  موسویان، عدالت محور 32

 96، ص 2دعائم االسالم، ج نعمان بن محمد،  39
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 :جلوگیري از احتكار (ب

ضروري مردم  یكی از معضالت اقتصادي برخی جوامع تمایل برخی از تاجران براي احتكار کاالهاي مورد نیاز و

 .باشد یمجهت گران کردن کاال 

احتكر طعاما  العبد سارقا احب الی من ان یلقاه قدلئن یلقی اهلل  و»: فرمود یمپیامبر اکرم از بزرگی گناه احتكار 

 39«اربعین یوما

محتكري  به صورتکند در نظر من بهتر از این است که ت دزد مالقا به صورتخدا را در روز قیامت  يا بندهاگر 

 .که چهل روز طعامی را احتكار کرده است مالقات کند

  :جلوگیري از انحصار (ج

در بازار انحصاري . گردد یمتشدید فاصله طبقاتی  محرومیت و زیادي موجب فقر وز جهات ، اشكل گیري انحصار

فشار مضاعف به اقشار محروم وارد  افزایش یافته و ها متیقبه جهت کمیاب بودن محصول،  رقابت جدي وجود ندارد و

 3۰.گردد یم

 :دیفرما یمخود  باره خطاب به فرماندار نیدر ا( ع)امام علی 

 زیپرهانحصار طلبی  برابرند از ویژه سازي و ها آن چیزهایی که مردم در در ؛«36االستئثار بما الناس فیه اسوه ایاک و»

  .کن

  :تحریم ربا (د

 به خود و سرمایه خود شود یمرا که موجب  یپول ریغ معامالت پولی و و 37تورم معنا کرد افزایش و توان یمربا را 

 .افزایش یابد معامالت ربوي نامندمفید اقتصادي  بدون انجام کار

 33«بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ما ذروا یا ایها الذین آمنوا اتقوا هلل و»: دیفرما یمقرآن  خداوند متعال در

 .به خدا ایمان دارید مگیرید آنچه را که باقی مانده از ربا، اگر از خدا بترسید و دیا آوردهایمان  که یکساناي 

                                                 

 269، ص 9محمد رضا حكیمی، الحیاه، ج 39

 99سید عباس  موسویان، عدالت محور آموزه هاي اقتصادي سالم، ص  3۰

 ۰9نهج البالغه، نامه  36

 139اسالم ومالكیت، ص سید محمود طالقانی،  37

 273بقره،  33
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 :  دیفرما یمشهید مطهري در رابطه با تحریم ربا 

استحباب  تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حرمت ربا و اسالم به خاطر این است که تعاطف و تحریم ربا در

که بتوان حاجت  يا گونهاحساسات در جامعه به  عواطف و داشتن نگهتدبیري است عاقالنه براي زنده  الحسنه قرض

 33.آبرومندي رفع کرد شایسته و محتاجان را به نحو

 ، ازکند یمپیشنهاد  ها هیسرماجذب  دیگري را براي جلب و يها راه، کند یمعین حال که ربا را تحریم  اسالم در

، یش فروش، پعامالت اقساطی، محقوقی شارکت مدنی و، معاله، جمساقات، ، مزارعهالحسنه قرض، قبیل مضاربه

 .رهیو غتعاونی  يها شرکت

 :مبارزه با خیانت  (هـ

سالم از یك ا. تفروشندگان اس قابل اعتماد میان خریداران و یجاد جو سالم و، اسالم سازي بازار يها راهیكی از 

نان را به داشتن ، آعیوب فروشی، غبن، مکارهاي آلوده به خیانت چون کم فروشی طرف با نهی از اعمال ناشایست و

که اگر  ه طرفین معامله اختیار داد، باز طرف دیگر با وضع قوانینی چون خیارات روشن فرا خواند و معامالتی صحیح و

 .معیوب یا کم ارزش بود، حق فسخ داشته باشند مورد معامله، ناقص و

 مردمنددترین ، بتاجران خائن ؛«1۵۵الناس التجار الخونه شر»: فرمود( ص)پیامبر اکرم 

قابلیت رشد  حیات و يمطهر سالم از نظر اسالم بقول شهید گفت یكی از اصول اولیه اقتصاد توان یمبدین ترتیب 

قتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم ، اسالم است از شرایط اولیه یك اجتماع سالم اقتصاد که يهمان طورنمو ثروت است،  و

 .به غیر قائم ریغ به ذات و بی عیب و

غیرمسلمان در مسلمان  خواهد یمسالم غیرقابل تأمین است اسالم  اسالمی بدون اقتصاد يها هدفاز نظر اسالم 

اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف  میسر است که ملت مسلمان در یهنگامنفوذ نداشته باشد، این هدف  تسلط و

 هیدش. 1۵1بردگی در کار نباشدآنكه اسم  ولوبردگی  اال نیازمندي مالزم است با اسارت و غیر مسلمان دراز نباشد و

سالم طرفدار تقویت بنیه اقتصادي است اما نه به عنوان اینكه اقتصاد خود هدف است یا تنها ا :دیفرما یممطهري در ادامه 

نیست، اما اسالم  نیروي مستقل اقتصادي میسر اسالمی بدون اقتصاد سالم و يها هدفلكه به عنوان اینكه ب. است هدف

سالم ا... دزن ینملطمه  به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه وا ؛ لذنددا یماقتصاد را یك رکن از ارکان حیات اجتماعی 

                                                 

 169هري ،ربا ، بانگ وبیمه، ص مرتضی مط 33

 937، ص6محمد رضا حكیمی، الحیاه، ج 1۵۵

 9۵6، ص 2۵مرتضی مطهري، مجموعه آثار، ج  1۵1
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لكه معتقد است باید تمایالت با مصالح عالی ب .تیستمایالت است، ن طرفدار این نظریه که سرچشمه درآمد، تقاضاها و

 1۵2«مكاسب محرمه»بكند از این رو فصل مهمی در اسالم هست به نام و همه جانبه بشریت تطبیق 

 تیما عناامید که خداوند توفیق عمل به همه  فقهی بیان گردیده است و در کتبکامل  به طوراحكام فقهی اقتصاد 

 .فرماید

 

  :نتیجه

نتیجه گرفت که در اقتصاد سالم، اصولی چون توحید، عدالت و ایثار، ایفاي  توان یماز مجموع مباحث این مقاله 

و یكی از وظایف مؤمنان از نظر مالی و اقتصادي آن است که از تصرف در مال حرام خودداري کنند و به  کنند یمنقش 

خوردن مال یتیم و مانند آن، مار، کم فروشی، ، قمالی تصرف نكنند از این رو بایستی از گرفتن رشوه، ربا، دزدي باطل در

تنها از راهی درآمد کسب کنند که مشروع  جامع بیان شده است، خودداري کنند و مفصل و به طوراحكام شرع  که در

 يها دغدغه نیتر یاصلپاک نیازهاي زندگی یكی از  حالل و نیتأم ارتزاق و دون تردید توجه به شیوه کسب وب. دباش

خود صبح زود بعد از نماز صبح  يها مغازهینكه در گذشته بسیاري از تاجران قبل از باز کردن ا. تهس انسان بوده و

حاکی از اهتمام  کردند یمتجارت خود را آغاز  احكام خرید و فروش را یاد گرفته و سپس کار و کتاب تجارت فقهی و

ه امید اینكه همه ما توفیق شایسته در این ب .دباش یماقتصاد سالم  به بحث حالل و حرام و مؤمنان و نینیمتدبسیاري از 

 .هم سعادت اخروي را کسب کنیم هم سعادت دنیوي و ارتباط پیدا کرده و
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 ثعوامل معنوی پیشرفت اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدی

 1د عاب یعبد الهصمد                                                                                        

 2ی قوناصر حمزه پور معت                                                                                       

 :چكیده

را از او طلب کنیم،  ها نعمتي  رسانی خدا معتقد شویم، باید همه و زمین و روزي ها آسمانوقتی به مالكیت خدا بر 

ي خداست که اگر از  اولیهرسانی، قانون  نعمات الهی را شاکر باشیم و دنبال هر نفع مادي نرویم و بدانیم که نعمت

را در مصارف مشروع بكار گیریم و در راه  ها آنگونه که صاحب نعمت فرموده است، بهره بگیریم و ن الهی آ يها نعمت

 .به سوي ما سرازیر خواهد شد ها نعمتي دوم  مرحله اًخدا انفاق کنیم، مسلّم

برخی عواملی  ،(شود نابرده رنج، گنج میسر نمی) آدمی است يها تیفعالدر گرو  نكهیبر اپیشرفت اقتصادي عالوه 

کنند و برخی دیگر نیز مثل انفاق،  ي مادي و اقتصادي ندارند؛ ولی موجبات پیشرفت را فراهم می نیز هست که هیچ جنبه

انسان شوند و چه بسا به نظر برسد که اموال  ي اقتصادي دارند؛ ولی در نگاه اول، موجب رشد اقتصادي نمی هباگرچه جن

 .با انجام آن کارها، کم شود

حسن نیت، : ي انسان با خداست که عبارتند از برخی از عوامل معنوي صِرف در پیشرفت اقتصادي، مرتبط با رابطه

 .ایمان، یقین، تقوا، توکل، برپاداشتن دستورات الهی، شكرگزاري، طلب آمرزش و نماز شب

خلقی،  خوش: دیگر است که عبارتند از يها انساني انسان با  طهبرخی دیگر از عوامل معنوي صِرف، مرتبط با راب

 .داري رحم، ازدواج، عدالت و دادگري، دعا براي برادران دینی و امانت گیري، صله نیكوکاري، آسان

 .ي انسان با خودش است روي نیز از عوامل معنوي صِرف مرتبط با رابطه طهارت، قناعت و میانه

رسند و چه بسا موجب کاستی  لحسنه و صدقه نیز در نگاه اول، غیر معنوي به نظر میا برخی از عوامل مثل قرض

ي عملی، عالوه بر عدم کاستی، افزایش را نیز براي اموال در  بر تصریح آیات و روایات و تجربها اموال شود؛ ولی بن

 .بردارند

 .اعتعوامل معنوي، پیشرفت اقتصادي، ایمان، تقوا، انفاق و قن :واژگان کلیدی

 .ناستادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 .نعلمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ئتیهعضو . 2

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

414 

 

 :مقدمه -۰

هاي مادي صِرف  اي براي مسائل اقتصادي قائل است؛ ولی آن را از جنبه هر چند شروع مقدس اسالم اهمیت ویژه

اخالقی مطرح نموده است؛ لذا قبل از پرداختن به عوامل  مورد توجه قرار نداده؛ بلكه درهم تنیده با مسائل اعتقادي و

 :پیشرفت اقتصادي، یادآوري موارد زیر ضروري است

 :و زمین ها آسمانقدم اول، اعتقاد به مالكیت خدا بر  -۰-۰

و  191و زمین را از آنِ خدا معرفی کرده است که از آن جمله است آیات  ها آسمانآیات مكرري در قرآن، مالكیت 

 :فرماید ي نساء که می سوره 192

وَ )االرضِ و کانَ اهللُ غنیّاً حمیداً  السَّمواتِ و ما فی وُ اِن تَكفُروا فَأنَّ لِلّه ما فی... االرضِ السموات و ما فی وَ لِلّه ما فی»

و اگر ... ز آنِ خداستو آنچه در زمین است، ا ها آسمانو آنچه در االرضِ و کفی بِاهللِ وکیالً؛  السَّمواتِ و ما فی لِلّه ما فی

 (است[ صفات]نیاز ستوده  و آنچه در زمین است، از آنِ خداست، و خدا بی ها آسمانآنچه در [ که ؟چه باک]کفر ورزید 

 «.و آنچه در زمین است، از آنِ خداست، و خدا بس کارساز است ها آسمانو آنچه در 

شود و لذاست که خداوند هر موقع  شامل خود انسان نیز میهاست؛ بلكه  این مالكیت، نه تنها شامل اموال و دارایی

ي  سوره 199ي  در آیه. کند می ها آندارد و دیگران را جایگزین  را نیز از زمین بر می ها انسانحكمتش اقتضا کند، همین 

 :خوانیم نساء می

برد و  می[ از میان]اگر خدا بخواهد، شما را  راً؛اهللُ عَلی ذلك قدی اِن یَشَأ یُذهِبكُم اَیُّهاالنّاس وَ یَأتِ بِآخرین و کانَ»

 «.تواناست[ کار]آورد، و خدا بر این  می[ پدید]دیگران را 

 :رسانی خدا اعتقاد به روزي -قدم دوم -۰-۸

سازد و  رسانی خدا، آدمی را امیدوار می و زمین براي خدا، باور به روزي ها آسمانپس از اعتقاد به مالكیت 

 . سازد پیشرفت و تعالی فراهم میامیدواري راهی براي 

و گاهی ( 6۵/عنكبوت)کند  و حیوانات را بیان می ها انسانرسانی خدا براي  آیات زیادي از قرآن، روزي

خدا، مراتبی  رسانی روزيولی  ؛(1۰1/انعام)را نكشید  ها آنکند که از تنگدستی،  رسانی خدا براي اوالد را بیان می روزي

د و سپس در مراحل رسان  روزيکند که بر همگان  ن، همگانی است و رحمانیت خدا اقتضا میي اول آ دارد که مرحله

کند که آیات متعددي متذکر همین معنی  سازد و با برکت می را افزون می اش يروزبعدي، هر کس را که شایسته بداند، 

خدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد، روزي را گشاده  ؛. ..اهللُ یَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن یَشاء مِن عبادِهِِِ وَ یَقدِرُ له)است 

یَرزُقُ مَن یَشاءُ بِغَیرِ حساب؛ و خدا به هر کس که بخواهد  و اهلل)؛ (62/ عنكبوت) (...سازد بر او تنگ می[ یا]گرداند و  می

 (29۰/ و بقره  97/ و مشابهش در آل عمران  219/بقره ( )دهد شمار روزي می بی
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 :ست نعمت از خدادرخوا -قدم سوم -۰-۹

اوست، در  رسان روزيو زمین است، از آنِ خداست و تنها  ها آسمانوقتی آدمی به این باور برسد که هر آنچه در 

 :خوانیم ي نساء می سوره 92ي  نیز باید تنها از او باشد؛ لذا در آیه شیها خواست

لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتَسَبُوا وَ لِلنّساءِ نَصیبٌ مِمّا اکتَسَبنَ وَسئلُوا اهللَ وَ ال تَتَمَنّوا ما فَضَّلَ اهللُ بِهِ بَعضَكُم عَلی بعضٍ »

براي . برتري داده، آرزو مكنید[ دیگر]آن، بعضی از شما را بر بعضی [ سبب]و زنهار، آنچه را خداوند به  ؛. ..مِن فَضلِهِ

اي  اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]از آنچه [ نیز]اي زنان اي است، و بر اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]مردان از آنچه 

 «...از فضل خدا درخواست کنید؛ و است

کند که  براي بعضی افراد بر اساس مصلحتی است، عنوان می ها نعمتاین آیه، پس از بیان اینكه اعطاي برخی 

 .روزي را باید از خدا خواست

 :دنیا طلبی به همراه عقبی طلبی -۰-4

خواهند و حال آنكه در آخرت نصیبی  شود که برخی مردم از خدا دنیا را می ي بقره یادآور می ورهس 2۵۵ي  آیه

کند که از پروردگارشان هم نیكی دنیا را و هم  برخی دیگر را معرفی می 2۵9و  2۵2نیست و سپس در آیات  ها آن يبرا

اي خواهند  از دستاوردشان بهره ها آنلذاست که  خواهند و دور ماندن از عذاب آتش را تقاضا دارند و نیكی آخرت را می

 .داشت

ي دنیوي، رزق و روزي مادي است که مؤمنین آن را در کنار طلبشان از روزي  مسلماً یكی از مصادیق بارز حسنه

 (2۵1/ بقره...( )اآلخرة حسنه الدُنیا حسنة و فی آتِنا فِی. )... آخرتی خواهانند

 :عقاب الهی در پی کفران نعمت -۰-5

شود، آدمی را در  اعتقاد به اینكه استفاده نعمت در غیر جاي خودش و تبدیل آن به کفر، موجب خشم الهی می

 .ي بقره بیانگر همین مطلب است سوره 211ي  آیه. دهد که در مسیر فطرت الهی انسان است جهت شكرگزاري سوق می

 :مطلوب نبودن هر نفع مادي -۰-6

کند که هر چیزي که نفع مادي داشته باشد، مطلوب است و  انسان گمان می فریبد و برخی ظواهر دنیا آدمی را می

شان ضررهایی خواهد آمد که بیش از نفعشان است و لذا باید دقت  حال آنكه برخی از این منافع، زودگذرند و در پی

( ص)ر مردم از پیامب لسؤاي بقره پس از بیان  سوره 213ي  در آیه. کرد که چه نفعی را بخواهیم و چه نفعی را نخواهیم

 :فرماید براي مردم، می ها آندر خصوص قمار و شراب و ذکر گناه بزرگ بودن و منافع 

 «...است تر بزرگگناهشان از سودشان [ لی]و ...  ؛. ..و اِثمُهُما اَکبرُ من نَفعِهِما... »
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غیره برند؛ ولی این سود، هاي مالی و  خوار بهره فروش و شراب برد و شراب هر چند گاهی قمارباز سود می

 .گذراست و ماندگار نیست و ضررشان بیشتر از نفعشان است

 :رسانی قانون اولیه خدا نعمت -۰-7

 (االرضِ اِلّا عَلَی اهللِ رِزقها و ما مِن دابّةٍ فی)را متعهد شده است  ها آنخداوند موجودات را خلق کرده و روزي 

اهلل الذي خلقكم ثُمَّ )از جانب خدا تضمین شده است  اش يروزتثنی نیست و و انسان نیز از این قاعده مس( 6/هود)

در این خصوص ( ص)پیامبر اکرم . شود و این روزي با اسباب مادي و معنوي کم و زیاد می( 9۵/روم...( )رَزَقَكُم

 :اند فرموده

را تبرئه و  گناهكارتا زمانی که قاریان این امت در برابر فرمانروایانش مسامحه نكنند و علماي آن، افراد نابكار و »

ي حمایت  دانشان را تقویت ننمایند، دست خدا بر سر این امت خواهد بود و در سایه، بگناه معرفی نكنند و نیكان آن بی

بر خواهد داشت  ها آنا را مرتكب شوند، خداوند دست قدرت خود را از سر او به سر خواهد برد؛ اما چنانچه این کاره

 «(39، 1تا،  ورّام، بی... )و ستمگرانشان را بر ایشان مسلّط خواهد کرد

شود و از  کند و غالباً جنبه معنوي دارند، پرداخته می حال پس از این مقدمه به اسبابی که روزي انسان را زیاد می

 .شود اقتصادي مورد بررسی واقع می پیشرفتعوامل رشد و ( ع)ن یکالم الهی و معصوم

 :تعاریف -۸

آذرنوش، فرهنگ )جویی است  و صرفه داشتن نگهدُخل و خَرج را  روي و تعادل  اقتصاد در لغت، به معنی میانه

می است که بر یكی از تعاریف، علا و در اصطالح بن( ي اقتصاد ، واژهش 19۰3ي قصد؛ عمید،  ، واژهش 1939معاصر، 

یابد، مطالعه  نوع نگرش انسان و چگونگی رفتارش نسبت به اشیاي مادي مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی

 (27، ش 1971دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، . )کند می

جسمانی شاقّی براي آن انجام نیابد؛ از قبیل حسن نیت و  يها تیفعالمقصود از امور معنوي نیز اموري است که 

 .مادي است يها نعمتمقصود از پیشرفت، رشد و برکت یافتن اموال و و ... خلقی و قناعت و  خوش

 :عوامل معنوی پیشرفت اقتصادی -۹

و مرتبط با  يیابند و برخی از این عوامل، عمل شوند و با عواملی دیگر کاهش می با عواملی افزون می ها نعمت

جسمانی است که خارج از موضوع بحث ماست و برخی دیگر از عوامل هستند که آنچنان مرتبط با  يها تیفعال

 .هاست نعمتورهاي معنوي و نوع برخورد با جسمانی نیستند و بیشتر بازنشستگان به نیت و با يها تیفعال
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اش با مخلوقات  و یا مرتبط با انسان و رابطه اش با خداست حال این عوامل معنوي یا مرتبط با انسان و رابطه

 :شود پرداخته می ها آناش با نفس خویش است که به ترتیب به  پیرامون خداست است و یا مرتبط با انسان و رابطه

 :عوامل معنوي پیشرفت اقتصادي در ارتباط انسان با خدا -9-1

رسانی  هاي بعدي براي نعمت دستور داده، قدماي باشد که خداوند  اش با خالق هستی بگونه هرگاه انسان، رابطه

 :این عوامل عبارتند از نیتر مهمبرخی از . برداشته خواهد شد

 :حسن نیت -9-1-1

ترین عوامل در خیلی از امور تكلیفی انسان است و بدین جهت است که گاهی یك عمل به جهت  نیت از اساسی

شود؛ ولی همان عمل بدون نیت، مورد  نتیجه، آثاري بر آن مترتب میشود و در  همراه بودنش با نیت، مورد قبول واقع می

در امور مادي و اقتصادي نیز نیت مؤثر است و موجب . شود شود و در نتیجه، آثاري بر آن مترتب نمی قبول واقع نمی

مجلسی، )« .زیاد شود اش يروزهر که خوش نیت باشد، »: فرمایند در این خصوص می( ع)علی . شود افزایش روزي می

 (1۵9، 21، 13، ق 19۵9

برقی، ... )بیفزاید اش يروزهر که نیتش نیكو شود، خداوند بر » :نیز روایت شده است که فرمود( ع)از امام صادق 

 «(392، 9۵6، 1، ق 1919

 :ایمان و تقوا -9و  9-1-2

به آن ( ع)الهی است که آیات قرآن و احادیث معصومین  يها نعمتایمان و تقوا از عوامل اساسی در افزایش 

 :خوانیم سوره طالق می 2ي  در آیه. اند پرداخته

آن کسی که ... ؛. ..وَ یرزُقُه مِن حَیثُ الیحتَسِبُأ مَن کانَ یؤمِنُ بِاهلل و الیومِ اآلخِرِ وَ مَن یتَّقِ اهللَ یجعَل لَهُ مَخرَج... »

و از جایی که ). براي او، راه بیرون شدنی قرار دهد[ خدا]هرکس از خدا پروا کند ؛ و دارد ایمان نیباز پسبه خدا و روز 

 «(.رساند کند، به او روزي می حسابش را نمی

 :سوره اعراف هم آمده است که 36ي  در آیه

كسِبونَ؛ وَ لَو أنَّ أهلَ القُري آمنوا واتّقوا لَفَتَحنا عَلَیهم بَرَکاتٍ مِن السَّماءِ وَاالَرضِ و لكن کذّبوا فأخَذناهُم بِما کانوا ی»

گشودیم، ولی  می ها آن يبراو اگر مردم شهرها ایمان آورند و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین 

 «...آنان را گرفتیم[ گریبان]دستاوردشان [ کیفر]پس به  .تكذیب کردند
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شود؛ بلكه  ت الهی میشود و نه تنها سبب نزول برکا ایمان و تقوا موجبات گشایش نعمات آسمانی و زمینی می

 ،6، ش 19۰6مكارم، . )گردد که آنچه در اختیار انسان قرار گرفته، در مصارف مورد نیاز به کار گرفته شود باعث می

266) 

اما متأسفانه امروزه به جهت عدم ایمان واقعی و نداشتن تقوا، بسیاري از جوامع مسلمان، عقب مانده هستند و این 

ي شئون زندگی نیست و این،  بدان جهت است که حقیقت ایمان و پرهیزکاري چیزي جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه

امع اسالمی متروک تعلیمات اسالم و پیامبران در بسیاري از جو امروزه اصول. گردد امري است که با ادعا تأمین نمی

: جوامع غربی نیز از دو جهت قابل بررسی است يها شرفتیپهست، بدین جهت است و  یماندگ عقبمانده است و اگر 

گر و دوم اینكه ا... هاي کشتار جمعی و  ثل پیشرفت در ساخت سالح؛ مول اینكه هر پیشرفت اقتصادي، مطلوب نیستا

، 6، ش 19۰6به مكارم،  ک. ر. )آید که با ایمان بدون تالش، کاري برنمی هاست آنپیشرفتی است، در سایه تالش عملی 

27۵-267) 

، ق 19۵9مجلسی، . )باشد دار شتنیخوآدمی توانگر نباشد، مگر آنگاه که ]»نیز آمده است که ( ع)در حدیثی از علی 

73 ،3 ،69])»  

که پرهیزکاران، همان توانگرانند، اندکی از دنیا آنان را  یبه راست»: نقل شده است که فرمودنیز ( ع)ر از امام باق

 (237، ق 19۵9حرانی، )« .نیاز کرده و از این رو مخارجشان سبك و اندک است بی

واند ت اعتقاد به معاد در کنار اعتقاد به خدا، از لوازم اعتقادي موحدان است و بدین جهت اعتقاد به آن نیز می

در حدیثی از . داند کند و خود را توانگر می اي براي انسان باشد و در نتیجه انسان، هیچ موقع احساس ضعف نمی پشتوانه

هر که روز خود را بیاغازد و آخرت، همّ و غمّ او باشد، با وجود ناداري، توانگر باشد و » :آمده است که فرمود( ع)علی 

 «(1133، ۰3۵، ق 1919طوسی، . )ن داشتن ایل و تبار، نیرومند باشدکسی، تنها نباشد و بدو با وجود بی

 :یقین -9-1-9

: نقل شده است که فرمود( ص)در برخی احادیث نیز، یقین موجب توانگري دانسته شده است؛ چنانكه از پیامبر 

 ( 1، 3۰، 2، ق 1933کلینی، )« .براي توانگري، یقین کافی است»

 (6۰، 3، 73، ق 19۵9مجلسی، . )نقل شده است که کلید توانگري، یقین است( ع) یدر حدیث مشابهی از عل و

 :توکّل -9-1-۰

در . شود کند و این خود، باعث تقویت انسان براي تالش بیشتر می اي احساس می با توکّل، انسان براي خود پشتوانه

. ..هاهللِ فَهُوَ حَسبُ وَ مَن یتَوَکَّل علی... » :یدمافر طالق، پس از بیان نقش ایمان و تقوا در رسیدن روزي، می ي سوره 9ي  آیه

 «.و هر کس به خدا اعتماد کند، او براي وي بس است ؛
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اي دارد که  درست است که این آیات در مورد طالق و احكام مربوط به آن، نازل شده است؛ ولی محتواي گسترده

کنندگان که  ي پرهیزگاران و توکل ز سوي خدا به همهي امید بخشی است ا شود و وعده سایر موارد را نیز شامل می

گردد،  دهد، و به افق تابناک سعادت رهنمون می گیرد، و از پیچ و خم مشكالت عبور می را می ها آنسرانجام، لطف الهی 

ارم، مك. )زند کنار می ها آنسازد، و ابرهاي تیره و تار مشكالت را از آسمان زندگی  هاي معیشت را برطرف می سختی

 (299، 29، ش 197۵

منظور از توکل، این است که انسان تالشگر کار خود را به خدا واگذارد و حل مشكالت خویش را از او بخواهد، 

 .نیازهاي او آگاه است و نسبت به او، رحیم و مهربان است و قدرت حل هر مشكلی را داردم که از تما ییخدا

دهد، در برابر مشكالت، احساس ضعف  نومیدي را به خود راه نمیکسی که داراي روح توکل است، هرگز یأس و 

تواند بر مشكالت  دهد که می کند، در برابر حوادث سخت، مقاوم است، و همین باور، چنان قدرت روانی به او می نمی

را از شكست و آید، و او  پیروز شود و از سوي دیگر امدادهاي غیبی که به متوکالن نوید داده شده است، به یاري او می

و جز براي خدا کار نكنیم و به خالق بدوزیم و توکل به این معنا که چشم امید از خلق برداریم . بخشد ناتوانی رهائی می

در مجلسی،  ص( برداشتی از حدیث پیامبر)به غیر او امید نداشته باشیم و از غیر او نترسیم و دل به کسی جز او نبندیم 

به مكارم،  ک. ر. )ها تیمسئول، همیشه با جهاد و تالش و کوشش توأم است؛ نه تنبلی و فرار از 13، 979، 63، ق 19۵9

 ( 293-29۵، 29، ش 197۵

ي او را کارسازي  هر که به خدا توکل کند، خداوند هزینه»: آمده است که فرمود( ص)در حدیث دیگري از پیامبر 

 «(۰639، ق 1933متقی هندي، . )او روزي رساندبرد، به  کند و از جایی که گمان نمی

گونه که پرنده را روزي  اگر شما، چنان که باید، به خدا توکل کنید، خداوند همان» :و در حدیث دیگري فرمود

 (۰639، ق 1933متقی هندي، )« .دهد گردد، شما را نیز روزي می رود و با شكم پر برمی دهد؛ با شكم خالی می می

 :شتن دستورات الهیبرپا دا -9-1-6

شود که فرامین الهی را به انجام برسانند و خود  اش، شامل کسانی می رحم ثانوي خداوند پس از رحم رحمانی اولی

اِنَّ اهللَ یرزُقُ )رسانی خداوند براي کسانی که بخواهند  آیاتی که بیانگر روزي؛ و الهی قرار دهند يها نعمترا در معرض 

ي مائده  سوره 66ي  در آیه. باشد خصوص مطیعان دستورات الهی میاست، م( 97عمران  آل)( مَن یشاءُ بِغیر حساب

 :خوانیم می

و اگر آنان به  «؛. ..موَلَو اَنَّهُم اَقامُوا التوریةَ وَ األِنجیلَ وَ ما اُنزِلَ اِلَیهِم مِن رَبِّهِم لَاَکَلُوا مِن فَوقِهِم وَ مِن تَحتِ أرجُله»

برکات ]کردند قطعاً از باالي سرشان  چه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است، عمل میتورات و انجیل و آن

 .شدند برخوردار می[ برکات زمینی]و از زیر پاهایشان [ آسمانی
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 سر و ساماندهد که پیروي از تعلیمات آسمانی انبیاء تنها براي  این آیه، این اصل اساسی را مورد تأکید قرار می

را قوي،  ها تیجمعنیز دارد،  ها انسانمادي  یسرتاسر زندگاي در  بلكه بازتاب گسترده ه زندگی پی از مرگ نیست؛دادن ب

را پربرکت، و امكانات را وسیع، و زندگی را مرفه، و امن و امان  ها نعمتو صفوف را فشرده، و نیروها را متراکم، و 

ا را فر ها آنآسمان و زمین،  يها نعمتآن است که تمام « مِن تحت ارجلهم»و « مِن فوقهم»و مقصود از جمله ... سازد می

 (9۰۰-9۰6، 9، ش 1961به مكارم،  ک. ر. )باشد یم ها نعمتخواهند گرفت و یا کنایه از عمومیت 

به یكی از پیامبران خود وحی فرمود  نقل شده است که خداي عزوجل( ع)در همین جهت حدیثی نیز از امام رضا 

، ق 1933کلینی، )« .پایان است هرگاه اطاعت شوم، خشنود گردم و چون خشنود گردم، برکت دهم و برکت من بی» :که

2 ،27۰ ،26) 

 :اداي نماز -9-1-7

در برخی روایات، اداي نماز که از دستورات الهی است به صورت خاص ذکر شده است که از آن جمله است 

گرامی داشت مهمان و پرداخت زکات از عوامل  ،اند که اداي نماز در کنار دوري از حرام فرموده( ص)آنچه پیامبر 

 (77، 939، 63، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )پیشرفت اقتصادي شمرده شده است

 :شكرگزاري -9-1-3

ي ضحی،  سوره 11تا  3ت در آیا. شود و آیات و احادیث بیانگر آن هستند شكر نعمت موجب افزایش آن می

وَ امّا بِنِعمَةِِ  1۵وَ اَمَّا السّائلَ فَال تَنهَر  (فَاَمّا الیتیمَ فال تَقهَر) یوَ وَجَدَکَ عائالً فَاَغن... » :فرماید که می( ص)خداوند به پیامبر 

از ؛ و گدا را مران؛ و یتیم را میازار[ نعمت ماتو نیز به پاس ]اما ؛ و نیاز گردانید تو را تنگدست یافت و بی ؛ ورَبِّك فَحَدِّث

 «سخن گوي[ با مردم]نعمت پروردگار خویش 

مهري کرد و نیازمند را نباید از خود  پیام آیه این است که حال که خدا تو را توانگر ساخت، نسبت به یتیم نباید بی

 :خوانیم که ي ابراهیم می سوره 7ي  در آیه؛ و ستاینكه نعمت الهی را باید بازگو کرد که این، همان شكر ا تر مهمراند و 

 «.شما را افزون خواهم کرد[ نعمت]لَئِن شَكَرتُم لَاَزیدَنَّكُم؛ که اگر واقعاً سپاسگزاري کنید »

و در ( ۰۰99ش،  196۵آمدي، . )نیز شكرگزاري، سبب زیاد شدن نعمت معرفی شده است( ع)در احادیث علی 

محروم [ نعمت]به کسی که توفیق شكرگزاري داده شود، از فزونی یافتن »: است که حدیث دیگري از آن حضرت آمده

 «(19۰البالغه، حكمت  نهج. )نگردد

« .هاست آنو جلوگیري از زوال  ها نعمتسپاسگزاري موجب افزایش » :آمده است که( ع)و در حدیث امام صادق 

 (9، 39، 2ق،  1933، کلینی)
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، شود شامل شكر نعمت ظاهري می «...ملَئِن شَكَرتُ»ي  شد که آیا آیه سؤال( ع)و در حدیث دیگري از امام صادق 

از جانب خداست؛  ها نعمتستایش کند و سپاس گوید و بداند آن  شیها نعمتآري، کسی که خدا را بر : ضرت فرمودح

 (۰، 222، 2، ق 193۵عیاشی، .[ )افزاید می شیها نعمتخداوند بر ]نه دیگري 

در حدیثی از . نقش شكرگزاري در افزایش نعمت به قدري اهمیت دارد که حتی به دل آوردن آن نیز کارساز است

 :خوانیم می( ع)علی 

اي نعمتی دهد و بنده در دل، شكر آن نعمت را بگزارد، پیش از آن که سپاسگزاري از آن  چون خداوند به بنده»     

و مشابهش در آمدي، غررالحكم،  1137، ۰3۵، ق 1919طوسی، )« .جب افزایش آن نعمت گرددرا به زبان آورد، مستو

 (31۵2، ش 196۵

اي نعمتی دهد، پس قلباً قدر آن را  چون خداوند به بنده»: کند که نیز همین مفهوم را چنین بازگو می( ع)امام صادق 

« .رسد تا بر نعمتش افزوده شود سیده است که فرمان میبشناسد و به زبان، خدا را ستایش کند، هنوز سخنش به پایان نر

 (3، 3۰، 2، ق 1933کلینی، )

 :استغفار -9-1-3

 9ي  در آیه. الهی بر شمرده شده است يها نعمتمندي از  در برخی از آیات قرآن، استغفار و توبه از مقدمات بهره

 :خوانیم ي هود می سوره

و اینكه از  ؛. ..اِلَیه یُمَتِّعكُم مَتاعاً حسناً اِلی اَجَلٍ مُسَمّی وَ یوتِ کُلَّ ذي فَضلٍ فضلَهُوَ اِن استَغفِروا رَبَّكُم ثمَّ توبوا »

مند  مندي نیكویی تا زمانی معین بهره شما را با بهره[ تا اینكه]پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید، 

 «...ا کندي نعمتی از کرم خود عط سازد، و به هر شایسته

« متاع»مند ساختن به زندگی دنیاست؛ زیرا خدا در جاهاي بسیاري از کالم خود، دنیا را  بهره« مند کردن بهره»مراد از 

ي زندگی دنیا در صورتی نیكو است  و بهره... چیزي جز زندگی نیكوي دنیا نیست« متاعاً حسناً»نامیده است و بنابراین 

این زندگی نیك مقابل . دنیا در حال گشایش و امنیت و رفاه و عزت و شرافت يها نعمتکه آدمی را متنعم سازد به 

وَ مَن اَعرَضَ عَن ذِکري فَأِنَّ له معیشةً ضنكاً؛ هرکس از یاد من دل بگرداند در »ي  معیشت سخت و تنگی است که در آیه

-229، 1۵، ش 1976باطبایی، ط. )بدان اشاره شده است( 129طه، )« .خواهد داشت[ و سختی]حقیقت زندگی تنگ 

229 ) 

 يبراالهی  يها نعمتخواند تا  قوم خود را به استغفار و توبه فرا می( ع)سوره هود نیز، حضرت هود  ۰2ي  در آیه

 : خوانیم در این آیه می. سرازیر شود ها آن
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و اي قوم من، از  ؛. ..راً وَ یزِدکُم قُوّةً اِلی قُوَّتِكُموَ یا قومِ استغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ توبوا اِلَیهِ یُرسِلِ السّماءَ علَیكُم مِدرا»

از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروي [ تا]پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید 

 «...شما بیفزاید

یعنی اگر از خدا آمرزش طلبید و توبه کنید، آسمان را بر شما ریزان خواهد کرد و مراد از آسمان، ابر است؛ زیرا هر 

 يها بارانیعنی خدا ابرهایی بفرستد که ... شود افكند، آسمان نامیده می چه در قسمت باال است و سایه بر زمین می

. ین را زنده سازد و زراعت و گیاه برویاند و باغ و بوستان را سرسبز سازدي آن، زم پی و نافعی بباراند و به وسیله در پی

 (9۰6، 1۵، ش 1976طباطبایی، )

( ص)پیامبر اکرم . دهد نیز خود را نشان می( ع)تأثیر توبه و استغفار بر افزایش روزي در احادیث معصومین 

... شوين و گشایش قرار دهد و از هر تنگنایی بروهر کس زیاد آمرزش بخواهد، خداوند از هر غمی براي ا» :فرمایند می

  «(9۰، 9۰7، ۰تا،  حویزي، بی)

خواهی را سبب فزونی روزي و رسیدن رحمت به خلق قرار داده  خداوند سبحان، آمرزش» :فرمایند نیز می( ع)علی 

 «(199البالغه، خطبه  نهج... )است

؛ 9، 277، 39، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )ه استمشابه این روایت در منابع دیگر نیز از آن حضرت نقل شد

 (19636، 122، 12، ق 19۵7نوري، 

. شكوه کرد( ع) نیرالمؤمنیامواري نزد  دستی و عیال در همین راستا عربی بادیه نشین از سختی زندگی و تنگ

از ...  «؛. ..اِنَّه کأنَ غَفاراًاستَغفِروا رَبّكُم »: فرماید خواهی؛ زیرا خداي عزوجل می به آموزشبر تو باد : حضرت فرمود

 (1۵/نوح... )پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است

من از درگاه خدا بسیار آمرزش طلبیدم؛ اما ! نیرالمؤمنیامیا : برگشت و عرض کرد( ع)آن مرد بعد از مدتی نزد امام 

. به من یاد دهید: عرض کرد« .دانی استغفار کردن را نمیشاید راه درست »: حضرت فرمود! بینم گشایش در کار خود نمی

اللهم اِنّی استَغفِرُکَ مِن کُلِّ ذَنبٍ قَوِّ :«نیت خویش را خالص گردان و از پروردگارت اطاعت کن و بگو»: حضرت فرمود

از تو ! بار پروردگارا؛. ..و فَرِّج عنیصَلِّ علی خیرَتِكَ مِن خَلقِكَ محمدالنبی و آله الطیبین الطاهرین، ... عَلَیهِ بَدَنی بعافیتك

به بهترین خلق خود، محمد ... توانمند ساز( توبه)با عافیتت، بدن مرا براي آن . کنم براي همه گناهانم طلب بخشش می

 ...بگشايپیامبر و آل پاک و مطهرش درود فرست، و گره از کارم 

بارها استغفار کردم و خداوند اندوه و تنگدستی را از من برطرف  نسانیبدمن : گوید آن عرب بادیه نشین می

 (9366، ق 1933متقی هندي، . )ساخت و روزیم را گشایش داد و رنج و محنت را زدود

 دوري از حرام -9-1-1۵
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به همراه گرامی داشت مهمان، اداي نماز و پرداخت زکات از عوامل ( ص)دوري از حرام در حدیث پیامبر 

 (77، 939، 63، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )تصادي شمرده شده استپیشرفت اق

 نماز شب -9-1-11

در این خصوص روایت ( ع)از امام صادق . شود یمنماز شب از عوامل خاصی است که موجب افزایش روزي 

 (1، 969صدوق، بی تا، )« .آورد ، روزي مینماز شب» :شده است که فرمود

 : در ارتباط با همنوعان اقتصادي پیشرفتمعنوي  عوامل -9-2

اي داشته باشد  خور خدا هستند، تعامل شایسته خداوند دوست دارد که انسان با همنوعان خود که همه، عیال و نان

معنوي  عواملبرخی  حال در این قسمت به. و این تعامل، آثار مثبت و منفی در زندگی دنیوي و اخروي انسان دارند

 :گردد اشاره می اقتصادي پیشرفتتعامل شایسته با همنوعان در 

 :خوش خلقی -9-2-1

بدان اشاره شده که به همراه نیت خوب و اخالق خوش، انسان ( ع)زاست که در حدیث علی  اخالق خوش برکت

، ش 196۵آمدي، . )یابد به تمام آنچه در جستجوي آن است، از زندگی خوش و امنیت محیط و فراخی روزي، دست می

، 936، 71، ق 19۵9مجلسی، )« .کند ، روزي را زیاد میییخو خوش»نیز روایت شده است که ( ع)ق از امام صاد( 1۵191

 19۵9مجلسی، )« .روزي در اخالق خوش نهفته است يها گنج»آمده است که ( ع)همچنین با تعبیر دیگري از علی ( 77

 (1، 237، 77، ق

 :نیكوکاري -9-2-2

نیكوکاري، روزي را زیاد » :فرمودند( ع)ق که امام صادن ارتباط با افزایش روزي نیست همچنا نیكوکاري نیز بی

 (39، 31، 79، ق 19۵9مجلسی، )« .کند می

، 9۵3، 63پیشین، )« .زیاد شود اش يروزي خود نیكوکار باشد،  هر که با خانواده» :و در حدیث دیگري فرمودند

117) 

 :يریگ آسان -9-2-9

خواهیم روزي ما راحت  این، قانون طبیعت است که اگر سخت بگیریم، بر ما سخت گرفته خواهد شد؛ لذا اگر می

 :در این مورد فرمود( ع)علی . بدست آید، باید بر دیگران و مخصوصاً بر خانواده و در معامالت آسان بگیریم

، ش 196۵آمدي؛ )« .کند ها را سرازیر می روزي[ معامالتبر اهل و عیال و در ] يریگ آسانسختگیري، اخالق را تباه؛ »

 (3۵9و  3۵2
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 :ي رحم صله -9-2-9

در این ( ص)پیامبر اکرم . دهد که روایات زیادي بیانگر آن است ي رحم نیز روزي انسان را افزایش می صله

 19۵9مجلسی، )« .ي رحم کند زیاد شود و مرگش به تأخیر افتد، صله اش يروزکه خوش دارد ر ه» :اند خصوص فرموده

 1۰، 31، 79در همان،  ع( و مشابهش از امام حسین ۰، 33، 79، ق

را فزونی  ها ییداراکند،  اعمال را پاک می م،ي رح صله» :آمده است که فرمود( ع)و در حدیث دیگري از امام باقر 

، ق 1933کلینی، ... )اندازد کند و مرگ را به تأخیر می را آسان می[ در قیامت]گرداند، کار حسابرسی  بخشد، بال را می می

2 ،1۰۵ ،9)» 

زیاد  شانیها ییداراپس . آورند به جاي می رحم ي صلهمردمان بدکردار، » :در حدیث دیگري فرمود( ص)پیامبر اکرم 

 «(21، 1۰۰، 2، ق 1933کلینی، ... )شود، چه رسد که اگر نیكوکار و نیك باشند میو عمرهایشان طوالنی 

رحم در پیشرفت اقتصادي مؤثر است؛  ي یابی است که چقدر صله ها حدیث مشابه قابل دست از این احادیث و ده

 .هر چند فعالیت اقتصادي براي آن انجام نگرفته باشد

 :ازدواج -9-2-۰

آید که  روشن نباشد؛ ولی با اندکی تأمّل بدست می اقتصادي پیشرفتشاید در نگاه اول ارتباط بین ازدواج و 

 پیشرفتاش  خواند که نتیجه کند و این امر، او را به تالش بیشتر فرامی پذیر می ازدواج از جهتی آدمی را مسئولیت

اي از بندگان خدا را داشته باشد،  دار سرپرستی بنده است و از جهت دیگر خداوند روزي کسی را که عهده اقتصادي

به  مؤمناني نور، پس از فراخواندن  سوره 92ي  در آیه. ید استرساند و این امر با آیات و احادیث مكرر مورد تاي می

وَ )زد سا نیاز می را بی ها آنفقیر باشند، خداوند از فضل خودش  ها آنفرماید که اگر  ي، مهمسران دادن به بیر همس

بی ن! از پشتوانه و ضمانت الهی تر يقواي  و چه پشتوانه...( أنكِحُوا االَیامی مِنكُم اِن یكُونوا فُقَراءَ یغنِهِمُ اهللُ مِن فَضلِهِ

 19۵9مجلسی، )« .کند زن بگیرید؛ زیرا که ازدواج، روزي شما را بیشتر می» :فرماید مكّرم اسالم در راستاي همین آیه می

 .(1، 217، 1۵9، ق

گرداند  مردان عُزَب خود را زن دهید؛ زیرا با این کار، خداوند اخالق آنان را نیكو می» :و در حدیث دیگري فرمود

 (93، 222، 1۵9، ق 19۵9مجلسی، )« .افزاید آنان می يها يجوانمردکند و بر  را زیاد می شانیها يروزو 

از ترس تهیدستی ازدواج نكند، به خداي عزوجلّ گمان بد هر که »: فرماید نیز در همین جهت می( ع)امام صادق 

تا،  حویزي، بی... )سازد داوند از فضل خود توانگرشان میاگر تهیدست باشند، خ:«فرماید خداوند عزوجل می. برده است

9 ،۰37 ،191) 

 :دعا براي برادران دینی -9-2-6
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( ع)لذا در احادیث معصومین ؛ و رسد برسد، به خود انسان می ها آننفع خیرخواهی براي دیگران قبل از اینكه به 

پشت سر برادرانت دعا » :فرمایند در این خصوص می( ع)امام باقر . سفارش شده است که برادران دینی خود را دعا کنید

 (19، 6۵، 76، ق 19۵9مجلسی، )« .کند کن، که این کار، روزي را به طرف تو سرازیر می

 :داريامانت  -9-2-7

مجلسی، )دهد،  روزي را افزایش می ،(ع)بر فرمایش علی ا امانت داري از ارکان اساسی انسان مسلمان است و بن

. به فرزندش، موجب سالمت دنیا و آخرت و توانگري است( ع)ي لقمان  بر توصیها و بن( 3 ،172، 7۰، ق 19۵9

 (1، 2۰9، ش 1961صدوق، )

 :داشت مهمان، اداي نماز و پرداخت زکات و دوست داشتن همدیگر دوري از حرام، گرامی -1۵تا  9-2-3

، عواملی مثل دوست داشتن [گذشت که بحثشان]داري و اداي نماز  عالوه بر امانت ،(ص)در حدیثی از پیامبر 

مجلسی، . )دیگران، دوري از حرام، گرامی داشتن میهمان، و پرداخت زکات از عوامل خیر و خوبی معرفی شده است

 (77، 939، 63، ق 19۵9

 :عدالت و دادگري -9-2-11

 اقتصادي يها نعمتدر میان احادیث، دادگري و عدالت مخصوصاً اگر از جانب حاکمان باشد، موجب برکت یافتن 

نقل شده است که ( ع)از علی . را دارد ریتأثهاي پایین جامعه نیز این  اجراي عدالت در الیه. و تداوم حكومت خواهد بود

 (9211، ش 196۵آمدي، )« .شود دوچندان می ها برکتبا عدالت و دادگري، » :فرمود

 :الحسنه قرض -9-2-12

بودند، برخی دیگر از عوامل هستند که  اقتصاديعالوه بر موارد مذکور که عواملی کامالً معنوي براي پیشرفت 

تلقی نشوند و حتی موجب کم شدن نعمت و اموال شوند؛ ولی بر  اقتصادي پیشرفتاملی براي ، عشاید در نگاه اول

شخص و  اقتصادي پیشرفتکاهند، موجب رشد و  مین امور که در نگاه اول، اموال انسان را می، هاساس آیات و روایات

ته خپردا ها آنالحسنه، پرداخت زکات و انفاق و صدقه از این عوامل هستند که جداگانه به  قرض. شوند جامعه می

 :شود می

همراه شود، اشاره به جدا کردن مال از خویشتن و « حسن»ي  قرض در اصل به معنی بریدن است، و چون با واژه

 (211، 29، ش 197۵مكارم، . )دادن آن در راه خیر است

 :مخوانی سوره بقره می 29۰ي  ر آیهد. دشو الحسنه به تصریح آیات قرآن، موجب چند برابر شدن آن اموال می قرض

خدا وام نیكویی دهد تا [ بندگان]یست آن کس که به ؛ کمَن ذا الذي یقرِضُ اهللَ قَرضاً حَسَنَاً فیضاعِفُهُ لَهُ اَضعافاً کثیرةً»

 « .آن را بر او چند برابر بیفزاید[ خدا]
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خدا را وامی نیكو دهید آن را اگر ؛. ..اِن تُقرِضُوااهللَ قَرضاً حَسناً یُضاعِفُهُ لكم»: سوره تغابن آمده است 17و در آیه 

 «.گرداند براي شما دوچندان می

دار و مخلوط کردن گندم با جو براي مصرف خانه؛ نه  نیز وام دادن، در کنار فروش مدت( ص)در حدیثی از پیامبر 

 (3996، ق 1933متقی هندي، . )براي فروش، از موجبات برکت بر شمرده شده است

 :صدقه و انفاق -9-2-19

و گاهی نیز به ( ي توبه سوره 1۵9و  6۵به آیات  ک. ر. )در قرآن گاهی به معنی زکات گرفته شده استصدقه  

هم اشتراک دارند و ا که هر سه در یك معنی ب( مجادله 19به آیه  ک. ر. )شود معنی هر انفاق و اطعام در نظر گرفته می

هاي دیگر از  ز واجبات است و انفاقاخت زکات، اآن، جدا کردن مال از خود و پرداختن در راه خداست؛ منتهی پرد

پیشین به مناسبت از زکات سخن به میان آمد و حال به بیان برخی احادیث در آثار افزون  يها بحثدر . مستحبات

 :شود بخشی زکات پرداخته می

، البالغه نهج)وجوب زکات از جانب خدا براي فراهم کردن اسباب روزي معرفی شده است  ،(ع)در روایت علی 

، 73، ق 19۵9مجلسی، . )زکات دانسته شده استا ب ها ییدارافظ ، حو در روایت دیگري از آن حضرت( 2۰2حكمت 

6۵ ،193) 

 19۵9مجلسی، . )کن نیز بیان شده است که زکات، هرگز چیزي را از ثروت کم نمی( ع)در روایتی از امام حسن 

که به دوستانش بگوید که زکات را به اهلش بدهند و امام  کند یمنیز به مفضل سفارش ( ع)امام صادق ( ۰6، 29، 36، ق

 ( 1، 93، 73، ق 19۵9مجلسی، . )کند اند، ضمانت می آنچه را از دست داده( ع)صادق 

، 139، 73و  27، 19، 36، ق 19۵9مجلسی، )در احادیث دیگر به افزایش روزي با پرداخت زکات اشاره شده است 

هرگاه خواستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند، » :پیامبر گرامی اسالم نیز در این خصوص فرمودند ع( امام باقر از 3

 (۰9، 29، 36، ق 19۵9مجلسی، )« .زکات آن را بپردازد

قوت تهیدستان و  نیتأمر خداي عزوجل، زکات را به منظو» :خوانیم که فرمود می( ع)و در حدیثی از امام کاظم 

 «(6، 933، 9، 1933کلینی، . )شما وضع کرده است يها ییداراافزایش 

پیامبر . کنند الهی را فراهم می يها نعمتهاي دیگري نیز موجبات رشد  به غیر از زکات که واجب است، انفاق

مجلسی، )« .آید از فرورفتن کارد در کوهان شتر به سویش می تر عیسرکند،  روزي کسی که اطعام می» :فرمایند می( ص)

 .که نشانگر بازگشت اصل و سود مال اطعام شده به اطعام کننده است (17، 962، 79، ق 19۵9

آوردن شخص به نجات است؛ چه نجات دنیوي و چه نجات اخروي و عدم انفاق، و ي ر انفاق به طور کلی به منزله

( وَ أنفِقُوا فی سبیل اهللِ وَ التُلقوا بِاَیدیكم اِلَی التَّهلُكَةِ وَ أحسِنوُا اِنَّ اهللَ یحِبُّ المُحسنین)انداختن خود در هالکت است 
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ود را برکت مادي و معنوي بخشید؛ چرا که در روز قیامت، توان انفاق کرد و مال خ و در این دنیاست که می( 13۰/بقره)

یا ایها الّذینَ آمنوا اَنفِقوا مِمّا رَزَقناکُم مِن قَبلِ اَن یاتی یومٌ ال بَیعٌ فیه وَ ال خُلَّةٌ وَ )عملی نیست و همه، پاداش و جزا است 

( 13۵ و 32؛ آل عمران 279 و 27۵/ بقره)داند  می دیگر صدقه و انفاق و نذر را خدا تیو از جه( 2۰9/ بقره)...( ال شَفاعَةٌ

. ر)و چه آشكارا صدقه دهد که خوب است چه پنهانی که بهتر است ( 279/ بقره)د گرد اش به خود انسان باز می و نتیجه

گردد و  و اگر سودي براي صدقه در نظر بگیریم، به خود انسان برمی( 279/ بقره)اجرش نزد خداست ( 271/ به بقره ک

و زمین از آنِ  ها آسمانرسد؛ چرا که مالكیت  اي براي آدمی ندارد و با صدقه آدمی، سودي به خدا نمی بخل، هیچ فایده

 ( 13۵/ آل عمران). اوست

آیات قرآن بر مضاعف شدن مال با . عالوه بر پاداش معنوي براي صدقه، برکت براي مال نیز با صدقه همراه است

 :که شرایطی دارد که از آن جمله است( 261/ بقره)انفاق اشاره دارند 

. ر. )که سخن نیك و مغفرت بهتر از صدقه به همراه اذیت است( 262/ به بقره ک. ر)انفاق بدون منت و اذیت  -1

اي آثار دنیوي  و طبیعتاً بر چنین صدقه( 269/ بقره)شود  و با منت و اذیت و ریا، صدقه باطل می( 269/ به بقره ک

 .شود میو اخروي بار ن

. و آثار اخروي بر آن مترتب است( 26۰/ بقره)انفاق براي رضاي خداست که آثار دنیوي مثل مضاعف شدن  -2

 (9۵و  93/ به نساء ک. ر)

لَن تنالوا البِرَّ حَتّی تُنفِقوا مِمّا )رساند  که آدمی را به مقام نیكوکاري می( 267/ بقره)هاست  انفاق از بهترین -9

 ( 32/ آل عمران( )تُحِبّونَ

در حدیثی . بدان اشاره دارند( ع)این چنین انفاقی، عالوه بر اجر اخروي، آثار دنیوي نیز دارد که احادیث معصومین 

 (22، 93۰، 79، ق 19۵9مجلسی، )« .کند کمك مالی کردن به برادر دینی، روزي را زیاد می» :خوانیم می( ع)از علی 

و  1۵، 176، 77، ق 19۵9مجلسی، )« .صدقه زیاد بدهید تا خداوند به شما روزي بدهد» :فرمایند می( ص)ر و پیامب

 999ق،  19۵3و در دیلمی،  197البالغه، حكمت  در نهج ع( مشابهش از علی

افزاید؛ پس  دهنده می صدقه بر روزي و دارایی صدقه» :و در حدیث دیگر از آن حضرت نقل شده است که فرمود

 (13، 19، ق 1919طوسی، )« .خدایتان رحمت کند، صدقه بدهید

 و هرگاه نادار شدید، با( 19، 63، 73، ق 19۵9مجلسی، )فرمایند که روزي را با صدقه فرود آورید  نیز می( ع)علی 

 (2۰3البالغه، حكمت  نهج. )کاالي صدقه با خدا سودا کنید
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کنم  ي صدقه، با خدا سودا می شوم و به وسیله فرمایند که گاهی اوقات، من تنگدست می نیز می( ع)امام صادق 

، 199، 36، ق 19۵9مجلسی، . )و هر چیزي کلیدي دارد و کلید روزي، صدقه است( ۰9، 2۵6، 73، ق 19۵9مجلسی، )

63) 

نشاند و  ي شبانه، خشم پروردگار را فرو می صدقه» :آمده است که فرمود( ع)در حدیث دیگري از امام صادق  و

نشاند و عمر را زیاد  ي روزانه، مال و ثروت را به بار می گرداند و صدقه کند و حساب را آسان می گناه بزرگ را پاک می

 (93، 12۰، 36، ق 19۵9مجلسی، )« .کند می

، ق 19۵9مجلسی، )« پس عطا کنید و نترسید. هیچ مالی بر اثر صدقه دادن کم نشد» :تأکید فرمودند که( ص)پیامبر 

36 ،191 ،62) 

، 9، ق 1933کلینی، . )کند صدقه عالوه بر برکت دادن بر مال، قرض را نیز ادا می ،(ع)بر فرمایش امام صادق ا و بن

 (63، 196، 36، ق 19۵9؛ مجلسی، 1، 3

و مازاد نیاز خود را ( ۰-7/ به لیل ک. ر)فرمایش معصومین و آیات قرآن، صدقه، عامل گشایش است بر ا پس بن

 (213/ بقره...( )ینفِقونَ قُلِ العَفوَ ماذایسئَلونَكَ )باید در راه خدا بخشید 

 انفاق از چه چیزي و براي چه کسانی؟

دست آمده از راه صحیح باشد و پدر و مادر، آید باید از مال پاک و به  می که از اسمش بر گونه همانصدقه 

ي بقره به  سوره 21۰ي  توانند از مصادیق صدقه گیرندگان باشند که آیه خویشاوندان، یتیمان، مساکین، در راه ماندگان می

 .     کند آن اشاره می

 :انسان با خویش عوامل معنوي پیشرفت اقتصادي در ارتباط -9-9

که عالوه بر تالش انسان که خارج از موضوع  سازد یمرا فراهم  اقتصادي پیشرفتنیز موجبات  عوامل برخی

 :شود پرداخته می ها آناند که مختصر به  روي از آن دسته ماست، مواردي مثل طهارت و قناعت و میانه

 طهارت -9-9-1

 :فرمایند می( ص)؛ چنانكه پیامبر اکرم بر شمرده شده است افزایش نعمت عوامل معنويطهارت و پاکیزگی از 

 (991۰9، ق 1933متقی هندي، )« .یابد افزایش می ات يروزپیوسته در حال طهارت و پاکیزگی باش، »

 :روي ناعت و میانهق -9-9-2

اشاره شده  ها آنبه ( ع)است که در احادیث معصومین  اقتصادي پیشرفت عوامل معنويروي نیز از  قناعت و میانه

به آمدي،  ک. ر. )کند اسراف، مال زیاد را نابود می. دهد مال اندک را رشد می( ع) بر فرمایش علیا روي بن میانه. است
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روي  هر که میانه( ص)بر حدیث پیامبر ا و بن( 19، 997، 71 ،ق 19۵9مجلسی، و مشابهش در  99۰، 999، ش 196۵

 (167، 1تا،  ورّام، بی. )کند، خداوند توانگرش گرداند

( ص)اساس آنچه پیامبر ر و ب( 6969، ش 196۵آمدي، )قناعت است  ،(ع)علی بر فرمایش ا روي بن غایت میانه

، قناعت در (ع)اساس حدیث علی ر و ب( 7۵3۵، ق 1933متقی هندي، . )قناعت، ثروتی تمام نشدنی است: اند فرموده

 (22، ش 196۵آمدي، . )توانگري است

« .قانع باشید تا توانگر شوید. توانگري را جُستم و آن را جز در قناعت نیافتم» :در حدیث دیگري فرمود( ع)علی 

 (31، 933، 63 ،ق 19۵9مجلسی، )

ام؛ اما  من توانگري را در قناعت نهاده» :وحی کرد( ع)در حدیث قدسی نیز آمده است که خداي تعالی به داوود 

 (21، 9۰9، 73 ،ق 19۵9مجلسی، )« .یابندش جویند؛ از این رو نمی مردم آن را در فراوانی می

 :نتیجه

؛ و شود رسانی اولیه، با تالش ظاهري انسان افزون می رسانی است؛ اما این روزي اقتضاي رحمانیت خدا، روزي

در این میان غیر قابل  عوامل معنويثانوي موثرند که نقش  رسانی روزيدیگري نیز براي  عواملعالوه بر تالش ظاهري، 

 .انكار است

به طور کلی عمل طبق دستورات الهی،  نماز شب وی مانند ایمان، تقوا، توکل، یقین، شكرگزاري، توبه، عوامل

 .کشاند نعمات ثانوي را به سوي ما می

بر سنت الهی، این امور نیز ا برخی دیگر از اموري هستند که مرتبط با ارتباط انسان با همنوعان خودش است و بن

رحم و دادگري و  ي ، صلهيریگ آسانخلقی و نیكوکاري و  مواسات با برادران دینی، خوش پاداش نخواهد ماند و بی

، پیشرفت ها آنبگذارد، بر خود شخص موثر است و از آثار  ریتأث، قبل از اینكه براي دیگران مؤمنانخیرخواهی براي 

 .اقتصادي است

شود نعمات الهی  فردي انسان است که موجب میروي نیز از عوامل  برخی از امور مثل طهارت و قناعت و میانه

 .برکت یابند و آدمی به پیشرفت اقتصادي برسد

در کنار این عوامل کامالً معنوي براي پیشرفت اقتصادي، برخی امور مثل وام دادن، انفاق کردن و صدقه دادن نیز 

بر ا صدقه مال را کاهش دهد؛ ولی بن برسد که وام دادن و به نظرشاید در نگاه اول  دهد که برکت بر مال انسان می

کاهد؛ بلكه موجب افزایش و  ه تنها مال را نمین. ..تصریحات آیات و روایات و تجربه عملی، قرض دادن و انفاق و 

 .شود برکت مال می
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 ثزا و فقرزدا از دیدگاه قرآن و حدی رعوامل معنوی فق

  *صمد عبدالهی عابد                                                                                         

 :چكیده

الهی  يها نعمتاساس از  نیبر اخداوند متعال روزي موجودات را قبل از خلقت مهیا کرده است و انسان نیز 

براي   نعمت اولیه. حداقل و حداکثري دارد که حد و مرز آن به عواملی بستگی دارد ها نعمتاما این . گردد برخوردار می

ثانوي را براي خود  يها نعمتفراهم شده است و این آدمی است که با افكار و عملكردهاي خودش  ها انساني  همه

 .معنوي هستند یو برخاین عوامل برخی مادي . سازد را فراهم می ها آنکند و یا موجبات از دست دادن  تأمین می

یا در ارتباط انسان با خدا هستند و یا این عوامل . شود زا و فقرزدا پرداخته میردر این مقاله به عوامل معنوي فق

عواملی مانند اعراض . مرتبط با همنوعان و یا مربوط به افكار و عملكرد انسان در مورد خود و شخصیت خویش است

برخی عوامل نیز در ارتباط انسان با همنوعان موجب . زا هستندر از یاد خدا، گناه، ناسپاسی در ارتباط انسان با خدا، فق

، جنایات آشكار، نفرین بر فرزند، سوء استفاده از مقدسات، پایمال کردن يخوار حرام: شوند که عبارتند از می ییفقر زا

مؤثرند  ییفقر زاعوامل دیگر نیز در ارتباط انسان با خود در . حقوق مردم، خیانت، عدم پرداخت زکات، بُخل و دزدي

 ازینو  ییگدا، کاهلی و ناتوانی، یخواه فزوندم از ناداري زدن، ، زنا، حِرص، يخوار شراباسراف، : اند که از آن جمله

 ...و یخواه

سپاسگزاري، توبه و استغفار و . اند برد که آیات و روایات بدان اشاره کرده در مقابل، برخی عوامل، فقر را از بین می

ي رحم، ازدواج،  ، صلهيریگ آسان، خُلقی، نیكوکاري خوش. برخی اذکار از عوامل فقرزدا در ارتباط انسان با خدا هستند

نیز از عوامل فقرزدا در ارتباط ... الحسنه، صدقه، و انفاق و داري، عدالت و دادگري، قرض دعا براي برادران دینی، امانت

 .انسان با همنوعان است که برخی معنوي صِرف هستند و برخی نیز اقتصادي هستند

روي از عوامل معنوي فقرزدا در ارتباط انسان با  زي، زهد و میانهعواملی مانند طهارت، قناعت و خرسندي به رو

 .خویش است

 .ناستادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجا*

 

 :مقدمه

را نیز بر عهده گرفته  ها آناصل بر عدم فقر است و خدایی که انسان و تمام موجودات را خلق کرده است، روزي 

شود؛ ولی این نیاز به خدا همیشه وجود دارد و ماها همیشه  البته هر چند روزي انسان و موجودات دیگر تأمین می. است
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اما ؛ (1۰/فاطر) (داي مردم، شما به خدا نیازمندی ؛. ..یا اَیهاالنّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءَ اِلَی اهلل)الهی هستیم  يها نعمتنیازمند به 

یا با افكار و عملكرد خود موجبات تنگنایی در نعمت را براي خود ؛ و کند رسانی خدا را فراموش می گاهی انسان روزي

ي خداوند چند برابر  اولیه يها نعمت، ها آنخداوند براي گسترش نعمت، دستوراتی داده که با انجام . کند فراهم می

حال در این . کاسته شوند و یا برکت خود را از دست بدهند ها عمتنشود که  موجب می ها آنشود و عدم رعایت  می

یا مرتبط با  ها آنبرند، اشاره خواهد شد که هر کدام از  مقاله به عواملی که فقرزا هستند و اسبابی که فقر را از بین می

دهد و یا مرتبط با  انجام میدیگر  يها انسانافكار و اعمال انسان در ارتباط با خداست و یا اعمالی که انسان در مورد 

 .افكار و منویات انسان در رابطه با خود و طرز فكرش است

 :شود پس از این مقدمه ابتدا به عوامل فقرزا اشاره می

 عوامل فقرزا -۰

دیگر و یا مرتبط با افكار  يها انسانسازند یا مرتبط با خدا هستند و یا مرتبط با  اسبابی که موجبات فقر را فراهم می

 :و اعمال انسان در خصوص نفس خویش

 :انسان با خداط عوامل فقرزا در ارتبا -1-1

 :اعراض از یاد خدا -1-1-1

مندي از این اقیانوس  سازد و اعراض از آن، آدمی را از بهره یاد خدا، انسان را با اقیانوس رحمت الهی مرتبط می

و هرکس از  ؛. ..وَ مَن اَعرَضَ عَن ذِکري فَأِنَّ لَه مَعیشَةً ضَنَكاً» :خوانیم ي طه می سوره 129ي  در آیه. سازد نصیب می بی

 «.خواهد داشت[ و سختی]یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ 

و مقصود آیه این است که گاهی درهاي ( ي ضنك ، واژهق 1916راغب، )ضنك به معنی سختی و تنگی است 

شود، و گاهی به  زند، با درهاي بسته روبرو می شود، و دست به هر کاري می زندگی به روي انسان به کلی بسته می

بَست و  فراهم است و بُن يهر کاربیند، مقدمات  آورد، خود را در برابر درهاي گشوده می عكس به هر جا روي می

 .شود در برابر او نیست، از این حال تعبیر به وسعت زندگی و از اولی به تنگی معیشت تعبیر میگرهی 

گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد؛ بلكه چه بسا درآمدش زیاد باشد؛ ولی بُخل و حِرص 

و دیگران از زندگی او استفاده کنند؛ بلكه گوئی  اش باز باشد نه تنها میل ندارد درِ خانه. کند و آز، زندگی را بر او تنگ می

ي  یاد خدا مایه. داند قرآن عامل اصلی این تنگنایی را اعراض از یاد خدا می. خواهد آن را به روي خویش بگشاید نمی

 ...ي اضطراب و ترس و نگرانی است آرامش جان، تقوا و شهامت است؛ ولی فراموش کردن او مایه
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یشتر به خاطر کمبودهاي معنوي و نبودن غناي روحی است، به خاطر عدم اطمینان به آینده و اصوالً تنگی زندگی ب

کس که ایمان به خدا دارد و دل ن ترس از نابود شدن امكانات موجود، و وابستگی بیش از حد به جهان ماده است، و آ

 (927-923، ش 1969مكارم، . )در امان است ها ینگراني این  به ذات پاک او بسته، از همه

 :گناه -1-1-2

نیز گناه را موجب کاهش روزي معرفی ( ع)ر هاي دینی، گناه نیز از اسباب فقرزایی است که امام باق بر اساس آموزه

 ( 3، 27۵، 2، ق 1933به کلینی،  ک. ر. )کرده است

 :ناسپاسیکنند که از آن جمله است، کفران نعمت و  حال برخی گناهان به طریق خاص موجبات فقر را فراهم می

 :ناسپاسی -1-1-9

کفران و ناسپاسی نیز به ( 7/ابراهیم( )لَئِن شَكَرتُم لَاَزیدَنَّكُم)... شود  که شكر، موجب افزایش نعمت می گونه همان

 :فرماید ی، مي نحل بدان اشاره کرد سوره 112ي  آفریند که آیه همراه خود فقر می

الجوع  ئِنَّةً یأتیها رِزقُها رَغَداً مِن کُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ اهللِ فَأَذاقَها اهللُ لِباسَ وَ ضَرَبَ اهللُ مَثَالً قَریةً کانَت آمِنَةً مُطمَ»

رسید،  از هر سو فراوان می اش يروز[ و]شهري را مَثَل زده است که امن و امان بوده ا وَ الخَوفِ بِما کانوا یصنَعون؛ و خد

دادند، طعم گرسنگی و هراس  آنچه انجام می[ سزاي]خدا را نا سپاسی کردند، و خدا هم به  يها نعمت[ ساکنانش]پس 

 «.آن چشانید[ مردم]را به 

الهی است و لذا به  يها نعمتگرفتند؛ در حالی که نان، اصل در بین  روایت شده است که قومی با نان، طهارت می

ي  ی بدارد و هرکس به نان ناسپاسی کند، مثل این است که به همهکه اصل بشر است، دستور داد که نان را گرام( ع)م آد

، ۰، ق 1921به حقی بروسوي،  ک. ر. )ترا در معرض زوال قرار داده اس ها آنالهی ناسپاسی کرده است و  يها نعمت

1۵3-1۵7) 

ی مرفهی داشتند که اسرائیل آنقدر زندگ روهی از بنیگ: نقل شده که فرمود( ع)ق امام صادز این داستان ا لیدر تفض

 ها آنکردند؛ اما سرانجام کار  ساختند و گاهی با آن، بدن خود را نیز پاک می هاي کوچك می مجسمه ییاز مواد غذاحتی 

ضَرَبَ »آلوده را بخورند و این، همان است که خداوند در قرآن فرموده  ییمواد غذارسید که مجبور شدند همان  ییجابه 

 (31، 9تا،  ؛ حویزي، بی2993/73ح ، 27، 9، ق 1921، عیاشی)« ...اهللُ مَثَالً قَریةً

( ع) یبر شمرده شده است که از آن جمله است آنچه از عل ها نعمتناسپاسی در متون روایی نیز از موجبات زوال 

 (۰۰9۰و مشابهش در همان،  ۰۰17، ش 196۵اَمدي، )« .، ناسپاسی استها نعمتسبب زوال » :فرمود نقل شده که

 :عدم درخواست از فضل خدا -1-1-9
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مجلسی، )« .هر که از فضل خدا نطلبد، فقیر شود» :خوانیم که از پدران خویش می( ع)ق در حدیثی از امام صاد

 (6، 916، 76، ق 19۵9

 :با همنوعان عوامل فقرزا در ارتباط انسان  -1-2

برخورد کند و حتی به  ها آنخداوند دوست دارد که انسان به همنوعان خود رحم کند و با مروّت و جوانمردي با 

برخی از عواملی که آیات و روایات به . گردد ي آن به خود انسان برمی احترامی نشود که نتیجه حیوانات و طبیعت نیز بی

 ها آنسازند که ابتدا به  اند، در نگاه اول، اقتصادي نیستند، ولی موجبات فقر اقتصادي را فراهم می اشاره کرده ها آن

 :شود و سپس به عوامل اقتصادي صِرف پرداخته خواهد شد پرداخته می

 :يخوار حرام -1-2-1

زیاد، روزي را  يخوار حرام» :فرمایند در این خصوص می( ع)ق امام صاد. یابد مال حرام برکت ندارد و رشد نمی

 (972، ق 19۵9حرانی، )« .برد می

کند و اگر هم رشد کند، براي  مال حرام رشد نمی» :اند صرمی فرموده داوودنیز به ( ع) يیا امام هاد( ع)د امام جوا

ي  ره توشهصاحبش برکتی ندارد و اگر از آن، چیزي انفاق کند، پاداش نخواهد دید و آنچه پس از خود بر جاي گذارد، 

 (7، 12۰، ۰، ق 1933کلینی، )« .وزخ استاو به سوي د

 جنایات آشكار -1-2-2

 (9۵9۵، ش 196۵آمدي، )« .از میان برود ها برکت د،آشكار شو ها تیجناهرگاه » :آمده است که( ع) یدر حدیث عل

 :نفرین بر فرزند -1-2-9

« .هر مردي فرزند خود را نفرین کند، فقر برایش به ارث گذارد» :آمده است که فرمود( ع)ق در حدیثی از امام صاد

 (77، 33، 1۵9، ق 19۵9مجلسی، )

 :سوء استفاده از مقدسات -1-2-9

کنند تا از این طریق به نوایی برسند؛ و حال  اي براي رسیدن به اهداف اقتصادي خود می برخی مقدسات را وسیله

ي سر  ما را وسیله» :نقل شده است که به ابونعمان فرمود( ع)ر امام باق دهد؛ چنانكه از ي معكوس می آنكه این امر، نتیجه

 «(11، 139، 73، ق 19۵9مجلسی، . )افزاید کیسه کردن مردم قرار مده؛ زیرا با این کار، خداوند فقر تو را می

 :پایمال کردن حقوق مردم -1-2-۰

شود که خداوند، برکت  پایمال کردن حقی از حقوق برادر مسلمان، موجب می ،(ص)ر اساس فرمایش پیامبر ب

 (1، 9۰۵، ق 19۵۵صدوق، . )روزي را بر شخص، حرام کند؛ مگر آن که توبه کند
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 :خیانت -1-2-6

به [ در امانت]آورد و خیانت  ، توانگري میيامانت دار» :اند فرموده( ص)ر خیانت نیز از عوامل فقر است و پیامب

 (6، 119، 7۰، ق 19۵9مجلسی، )« .کشاند فقر می

نیز در ( ع) یعل. دهد خواهند با خیانتشان بر مال خود بیفزایند؛ ولی این کارشان نتیجه بر عكس می کاران می خیانت

 (193، 6۵، 73، ق 19۵9مجلسی، )« .رآورد و خیانت در امانت، فق ، روزي میيامانت دار» :فرمایند این مورد می

 :عدم پرداخت زکات -1-2-7

امت من تا زمانی که به هم خیانت نكنند، امانت را به صاحبش برگردانند » :آمده است که( ص)در حدیثی از پیامبر 

« .اگر چنین نكنند، به قحطی و خشكسالی گرفتار آیند؛ و و زکات را بپردازند، در خیر و خوبی به سر خواهند برد

 (1۵، 172، 7۰، ق 19۵9مجلسی، )

. در این حدیث عالوه بر خیانت که بحثش گذشت، عدم پرداخت زکات نیز از عوامل فقر برشمرده شده است

کاهد و حال آنكه  کنند، به این گمان هستند که پرداخت زکات، مالشان را می افرادي که از پرداخت زکات خودداري می

 .رود و عدم پرداخت زکات نیز از همین قاعده است نگریم، پیش نمی اول بدان می گونه که ما با نگاهن همیشه امور آ

هرگاه مردم از دادن زکات خودداري کنند، زمین » :نقل شده است که فرمود( ص)در حدیث دیگري از پیامبر 

 (2، 979، 2، ق 1933کلینی، )« .دریغ دارد ها یکانها و  خود را، از هر نوع زراعت و میوه يها برکت

هیچ مالی در خشكی و دریا از بین نرفت مگر به سبب » :نیز روایت شده است که فرمود( ع)از امام صادق 

 (79، 939، 63، ق 19۵9مجلسی، )« .پس اموال خود را با زکات حفظ کنید. فروگذاردن زکات

 بُخل -1-2-3

وه بر اجر معنوي، افزایش نعمت ي انفاق، عال خداوند دوست دارد که از نعماتی که به ما داده، انفاق کنیم و نتیجه

ر ب. شویم هاي معنوي، گرفتار کمبودهاي اقتصادي نیز می است و اگر انفاق نكنیم و بُخل بورزیم، عالوه بر محرومیت

که این ( ۰-11/به لیل ک. ر. )شود ، صدقه، عامل گشایش در امورات و بُخل، موجب تنگنایی میهاي قرآنی اساس آموزه

 .تواند شامل امور مادي و اقتصادي هم بشود تنگنایی عالوه بر امور معنوي، می

و بخیالن گرفتار عذاب ( 1، 293، 77، ق 19۵9مجلسی، . )رداي بینوایی است ،(ع)اساس فرمایش علی ر بُخل ب

بدون در نظر گرفتن سهم فقرا، بچینند، که شوند همانند آنچه اصحاب باغ کردند و خواستند محصول باغشان را  الهی می

ي قلم و  به بعد سوره 17به آیات  ک. ر. )شان را چیده باشند شد که میوه ییها درختعذاب الهی آمد و باغشان مانند 

 (۰3، 2۵، ش 1976طباطبایی، 
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بار خدایا، به هر : دهند در هر شب جمعه، دو فرشته ندا می» :خوانیم که فرمود نیز می( ع)ق در حدیثی از امام صاد

 (1۵، 117، 36، ق 19۵9مجلسی، )« .چیز گردان عوض ده و هر ممسكی را بی يگر انفاق

 دزدي -1-2-3

اي درآید، آن را  به خانه ها آنچهار چیز از عوامل فقر برشمرده شده است که اگر یكی از ( ص)ر در حدیثی از پیامب

دزدي فرد ( 9، 13، 73، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )دزدي است ها آنز برکت آبادان نشود که یكی از کند و ا ویران می

 .دهد به نیت افزودن بر مال است که با چپاول اموال دیگران محقق شود؛ ولی خالف آن، نتیجه می

 :عوامل فقرزا در ارتباط انسان با خود -1-9

 : ملكرد انسان در ارتباط با خویش است که از آن جمله استبرخی امور نیز فقر آفرین هستند که مرتبط با ع 

 اسراف -1-9-1

از حد خود  ها کردنرا براي استفاده معقول مخلوقات خلق کرده است؛ ولی هرگاه این استفاده  ها نعمتخداوند 

دوست را  گرانف خداوند، اسرا. شـود که مورد رضایت خدا نیست و عواقبی در پی دارد بگذرد، تبدیل به اسراف می

روي مكنید که او  زیاده[ لی]و لُوا وَاشرَبُوا وَ ال تُسرِفُوا اِنَّهُ ال یحِبُّ المُسرِفینَ؛ بخورید و بیاشامید کُ» :فرماید ندارد و می

 (91/ اعراف)« .دارد را دوست نمی کاران اسراف

ود و هم این که نوعی ر اسراف هم به جهات ظاهري، عامل فقر بودنش آشكار است که با آن، اموال از بین می

ر د. دکن را در غیر آن جهاتی که خداوند براي آن قرار داده است، استفاده می ها نعمتناسپاسی است؛ چرا که با آن، انسان 

 (۰۰23، ش 196۵آمدي، )« .سبب فقر، اسراف است» :آمده است که فرمود( ع) یحدیث عل

ي  روي مایه اسراف، مایه نابودي است و میانه»: فرماید روي مقایسه کرده، می و در حدیث دیگر، اسراف را با میانه

 (99۰و  999، ش 196۵، و مشابهش در آمدي 19، 997، 71، ق 19۵9مجلسی، )« .توانگري

 :و زنا يخوار شراب -9و  2-9-1

اي درآید، آن  به خانه ها آنشمرده شده است که اگر یكی از  چهار چیز از عوامل فقر بر( ص)ر در حدیثی از پیامب

و زنا  يخوار شرابآن چهار چیز، عالوه بر خیانت و دزدي که قبالً بحث شد، ؛ و را ویران کند و از برکت آبادان نشود

 (9، 13، 73، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )دهستن

 .شوند عوامل کامالً غیر اقتصادي هستند، که موجب فقر می از زینو زنا  يخوار شراب

 حِرص -1-9-9
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و شخصی حریص با ( 1، 919، 76، ق 19۵9مجلسی، )آورد  فقر می( ع) یبر فرمایش علا حِرص زدن نیز بن

اینكه عالوه بر . تواند فعالیت صحیح اقتصادي کند کند و روان مختلّ نیز نمی زدن، اعتدال روانی خود را مختل می حِرص

 .رسانی خداست اعتمادي به روزي بی زدن، نوعی حِرص

 :دم از ناداري زدن -1-9-۰

شوند که دارا هستند؛ ولی دم از ناداري  کنند؛ ولی کسانی هم پیدا می کسانی هستند که فقیرند و اظهار فقر نمی

( فَاَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث) زنند که این امر، نوعی ناشكري و ناسپاسی است؛ چرا که باید نعمت را یادآور شد می

کسی » :فرمایند در این خصوص می( ص)ر پیامب. رد که بحثش گذشتآو و ناسپاسی نیز موجبات فقر را می( 11/ضحی)

 (7، 916، 76، ق 19۵9مجلسی، )« .که دم از ناداري زند، نادار شود

 :خواهی فزون -1-9-6

خواهی  ارزانی کرده است که باید بدان قانع شد و فزون ییها نعمتخداوند براي انسان در حدي که نیاز دارد، 

دهد و  دست می موجبات نارضایتی به قضـا و قـدر الهی را در بر دارد و چنیـن شخصی تعـادل روحی خود را از

دنیا محكوم به فقر است و  خواه فزون» :فرمایند در این مورد می( ع) یعل. تواند فعالیت اقتصادي موفقی داشته باشد نمی

 (291، ق 19۵9حرانی، )« .از دنیا، آسایش، یار اوست گردان يرو

 کاهلی و ناتوانی  -3و  1-9-7

به حرانی،  ک. ر. )شود متولد می ها آنهر گاه کاهلی و ناتوانی جفت یكدیگر شوند، فقر از ( ع) یبر فرمایش علا بن

 (22۵، ق 19۵9

 و نیازخواهی ییگدا -1-9-3

زنهار از سؤال و ! اي اباذر» :فرمایند می( ص)ر و نیازخواهی از عوامل فقر بر شمرده شده است چنانكه پیامب ییگدا

، 97۰، 9تا، فقیه،  صدوق، بی)« .ي خواري و فقر است و در روز قیامت، حسابش طوالنی است که در دنیا، مایه ییگدا

۰762) 

هیچ مردمی دَرِ نیازخواهی را به روي خود نگشود، مگر آن که » :خوانیم و در حدیث دیگري از آن حضرت می

، 1۵9، ق 19۵9و مشابهش در مجلسی،  1۵69، 973، ق 1919سبزواري، )« .خداوند دري از فقر را به روي او باز کرد

2۵ ،9) 

اهی را به اي دري از نیازخو هیچ بنده» :فرمایند مشابهش این موضوع را با شدت بیشتر بیان کرده میث و در حدی

 (1۵61، 973، ق 1919سبزواري، )« .روي خود نگشود، مگر آن که خداوند هفتاد دَرِ فقر را به روي او گشود
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و  9۰، 1۰7، 36، ق 19۵9مجلسی، . )دست سؤال دراز کردن، کلید بینوایی است( ع)ا بر حدیث امام رضا و بن

 (1۵13، ش 196۵آمدي، ) ع( مشابهش از علی

هر که خداوند او را به اسالم هدایت کند و قرآن را به وي » :آمده است که فرمود( ص)ر پیامبدر حدیث دیگري از 

 (3، 1تا،                           ورّام، بی)« .فقیر تا روز قیامت: او نوشته شود یشانیپبیاموزد و با این حال دست نیاز به سوي مردم دراز کند، بر 

د تعالیم قرآن است که کسی که آن را دارد نیازي به دیگران ندارد که دستش هر چند مقصود اصلی حدیث در مور

 .توان آن را به نوعی به مفهوم اقتصادي نیز سوق داد را به سویشان دراز کند؛ ولی می

ي خواري در زندگی و رفتن شرم و  نیازخواهی از مردم، مایه» :نیز در آثار بد نیازخواهی فرمودند( ع)د امام سجا

کاهد و آن، فقر حاضر و موجود است و کمتر دست نیاز به سوي مردم دراز کردن،  حیاست و از وقار و شكوه آدمی می

 (273، ق 19۵9حرانی، )« .نیازي موجود است توانگري و بی

کردن، زبان گوینده را کوتاه [ و گدایی]خواهش » :دیفرما یمو کند  نیز آثار دیگري براي گدایی بازگو می( ع) یعل

برد و  دهد و آبرو را می اي ذلیل تنزل می شكند و انسان آزاد و سرفراز را به مقام برده کند و دل شجاع پهلوان را می می

 «(211۵، ش 196۵آمدي، .[ )کند برکت می یا بی]بُرد  روزي را می

است که اسباب فقرند که از آن میان سه موردش   خصلت بر شمرده 16( ع) یدر حدیثی از عل -22تا  1-9-1۵
 :مورد عبارتند از 16این . قبالً بحث شد( جویی زنا، حرص، رعایت نكردن صرفه)

 .ها اتاقوجود تارهاي عنكبوت در  -1-9-1۵

 .ادرار در حمام -1-9-11

 .خوردن در حال جنابت -1-9-12

 .ي درخت گز ا شاخهب ها دندانخالل کردن  -1-9-19

 .ایستاده شانه زدن -1-9-19

 .باقی گذاشتن خاکروبه در خانه -1-9-1۰

 .سوگند دروغ -1-9-16

 .و خواب میان مغرب و عشاء[ که قبالً بحث شد]زنا و حِرص  -1-9-17

 .خواب پیش از طلوع خورشید -1-9-13

 .بریدن پیوند خویشاونديو [ که قبالً بحث شد]جویی در معاش  رعایت نكردن صرفه -1-9-13
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 .عادت داشتن به دروغ -1-9-2۵

 .زیاد گوش دادن به آواز -1-9-21

 (2، ۰۵9، ق 19۵9صدوق، خصال، ) .رد کردن گداي مرد در شب -1-9-22

  :عوامل فقرزدا -۸

ت که اموري در فقرزایی مؤثرند، اموري دیگر که غالباً در جهت مخالف عوامل فقرزایی هستند، موجبا گونه همان

کنند که باز از این میان، برخی معنوي صِرف هستند و برخی دیگر مرتبط با مسائل مادي و  فقرزدایی را فراهم می

 :ها نیز یا در ارتباط با انسان با خداست و یا در ارتباط با مردم و یا مرتبط با خود انسان همین؛ و اقتصادي هستند

 عوامل فقرزدا در ارتباط انسان با خدا -2-1

 :سپاسگزاري -2-1-1

سپاسگزاري موجب افزایش » :اند در این خصوص فرموده( ع)ق سپاسگزاري از عوامل فقرزداست که امام صاد

 (  9، 39، 2ق،  1933، کلینی)« .هاست آنو جلوگیري از زوال  ها نعمت

 توبه و استغفار  -2-1-2

ي  سوره 9 ي آیه. شمرده شده استالهی بر يها نعمتمندي از  در برخی آیات قرآن، استغفار و توبه از مقدمات بهره

ي هود نیز استغفار و  سوره ۰2بر آیه ا بن؛ و هاست مندي از نعمت خواهی و توبه موجب بهره دارد که آمرزش هود بیان می

هر کس زیاد آمرزش » :فرمایند در این خصوص می( ص) اکرم امبریپ. دشو توبه موجب بارش فراوان رحمت الهی می

 (9۰، 9۰7، ۰تا،  حویزي، بی) .«...هر غمی براي او گشایش قرار دهد و از هر تنگنایی برون شويبخواهد، خداوند از 

. شكوه کرد( ع) نیرالمؤمنیامواري نزد  دستی و عیال در همین راستا عربی بادیه نشین از سختی زندگی و تنگ

از ...  «؛. ..استَغفِروا رَبّكُم اِنَّه کأنَ غَفاراً»: فرماید خواهی؛ زیرا خداي عزوجل می بر تو باد به آموزش: حضرت فرمود

 (1۵/نوح... )پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است

من از درگاه خدا بسیار آمرزش طلبیدم؛ اما ! نیمنرالمؤیامیا : برگشت و عرض کرد( ع)آن مرد بعد از مدتی نزد امام 

. به من یاد دهید: عرض کرد« .دانی شاید راه درست استغفار کردن را نمی»: حضرت فرمود! بینم گشایش در کار خود نمی

بٍ قَوِّ اللهم اِنّی استَغفِرُکَ مِن کُلِّ ذَن:«نیت خویش را خالص گردان و از پروردگارت اطاعت کن و بگو»: حضرت فرمود

از تو ! بار پروردگارا؛. ..صَلِّ علی خیرَتِكَ مِن خَلقِكَ محمدالنبی و آله الطیبین الطاهرین، و فَرِّج عنی... عَلَیهِ بَدَنی بعافیتك

به بهترین خلق خود، محمد ... توانمند ساز( توبه)با عافیتت، بدن مرا براي آن . کنم براي همه گناهانم طلب بخشش می

 ...پاک و مطهرش درود فرست، و گره از کارم بگشاي پیامبر و آل
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بارها استغفار کردم و خداوند اندوه و تنگدستی را از من برطرف  نسانیبدمن : گوید آن عرب بادیه نشین می

 (9366، ق 1933متقی هندي، . )ساخت و روزیم را گشایش داد و رنج و محنت را زدود

 «...ال حول والقوة اال باهلل»ر ذک -2-1-9

را  ها انسان، یاز پروردگار هستخواستن  مكک. دساز خالق هستی، موجبات فقرزدایی را فراهم میا ارتباط معنوي ب

ه داد ، بَنّی مغلوبٌ فانتصر؛ من مغلوب شدما»: گوید یز در این خصوص مین( ع)ح بخشد که نو تنگناها نجات میز ا

آدمی را  ،(ع)انسان، فقر است و از ذکرهایی که به سفارش معصومین و از موارد مهم تنگنایی براي ( 1۵/قمر)« !من برس

هر که فقر از او دست » :فرمود یم( ع)خدا است که علی  فرد منحصربهبخشد، یاد کردن توانمندي  ياز فقر نجات م

 (3۵۰۰، ش 196۵آمدي، ... )حول و ال قوة اِلّا باهلل العلی العظیم را زیاد بگویدال« ي ، جملهدارد یبرنم

 :عوامل فقرزدا در ارتباط انسان با همنوعان -2-2

شوند و هرگاه نعمت زیاد شد، فقر از میان  خوریم که موجب افزایش نعمت می در آیات و روایات به اموري برمی

 :ازبرخی از این امور که جنبه معنوي دارند، عبارتند . زدایند توان نتیجه گرفت که این امور، فقر را می می؛ لذا رود می

 خوش خلقی - 2-2-1

، ش 196۵آمدي، )اند  بدان اشاره کرده( ع)شود که علی  خوش خلقی موجب فراخی روزي و فقرزدایی می

( 1، 237، 77، ق 19۵9مجلسی، . )روزي در اخالق خوش نهفته است يها گنجو در تعبیر دیگر آن حضرت، ( 1۵191

 (77، 936، 71به همان،  ک. ر. )ودش ، سبب زیادي روزي میییخو خوشنیز ( ع)در حدیث امام صادق 

 نیكوکاري  - 2-2-2

، 63و  39، 31، 79، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر)کند  نیكوکاري مخصوصاً اگر با خانواده باشد، روزي را زیاد می

 .گردد یفقر مو موجب از بین رفتن ( 117، 9۵3

 :يریگ آسان - 2-2-9

از خود دارد و لذا این قانون طبیعت است که هر چقدر انسان، نسبت با زیر دست خود  تر دستهر باال دستی، باال 

از کارکنان و اهل و عیال آسان بگیرد، باال دستش نیز بر او آسان خواهد گرفت و این امر، استثنا بردار نیست و خداي 

ورد آسانی داشته باشند، روزي و توجه با طبقات پایین برخ را کهمتعال، باال دست همه باال دستان است و لذا کسانی 

در این مورد ( ع)علی . آورد و یكی از توجهات خداوند، دور کردن فقر از چنین شخصی است رو می ها آنخداوند به 

آمدي؛ )« .کند ها را سرازیر می روزي[ معامالتبر اهل و عیال و در ] يریگ آسانسختگیري، اخالق را تباه؛ » :فرمایند می

 (3۵9و  3۵2، ش 196۵
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 صله رحم - 2-2-9

شود، هرچند فعالیت ظاهري  آید که صله رحم، موجب پیشرفت اقتصادي و فقرزدایی می حدیث برمی ها دهاز 

[ و برچیده شدن فقر]ي رحم موجب زیادي روزي  صله ،(ص)ر بر حدیثی از پیامبا بن. اقتصادي بر آن انجام نگرفته است

از امام حسین  1۰، 31، 79و مشابهش در همان،  ۰، 33، 79، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )شود و به تأخیر افتادن مرگ می

گرداند، کار  بخشد، بال را می را فزونی می ها ییداراکند،  اعمال را پاک می م،ي رح ، صله(ع)بر حدیث امام باقر ا و بن( ع)

 (9، 1۰۵، 2، ق 1933، کلینی... )اندازد کند و مرگ را به تأخیر می را آسان می[ در قیامت]حسابرس 

زیاد  شانیها ییداراپس . آورند رحم به جاي می ي مردمان بدکردار، صله» :در حدیث دیگري فرمود( ص)پیامبر اکرم 

 «(21، 1۰۰، 2، ق 1933کلینی، ... )شود، چه رسد که اگر نیكوکار و نیك باشند ان طوالنی میو عمرهایش

 :ازدواج - 2-2-۰

اساس ر ، همه را بهاست انسانخدایی که آفریننده و پروردگار همه موجودات از جمله . آنكه دندان دهد، نان دهد

کسی هم که بخواهد ازدواج کند و . اساس لطف الهی استر دهد و این ب روزي می شانیها تیمسئولو  ها تالشنیازها و 

خور خدا هستند، خداوند روزي و نعمت  ه همه عیال و ناندار امرار معاش اشخاص دیگري از بندگان خدا شود ک عهده

 .سازد بخشد و فقر را از او دور می کند و بر اموالش برکت می چنین شخصی را زیاد می

شود و فعالیتش را دوچندان  پذیر می ازدواج هرچند یك امر اقتصادي نیست؛ ولی با این عمل، انسان، مسئولیت

ر به همس مؤمناني نور، پس از فراخواندن  سوره 92ي  در آیه. شود جه خدا واقع میکند و از جهتی دیگر مورد تو می

وَ أنكِحُوا )سازد  نیاز می را بی ها آنفقیر باشند، خداوند از فضل خودش  ها آنفرماید که اگر  همسران، می دادن به بی

بی مكّرم اسالم ن! از پشتوانه و ضمانت الهی تر يقواي  چه پشتوانهو ...( االَیامی مِنكُم اِن یكُونوا فُقَراءَ یغنِهِمُ اهللُ مِن فَضلِهِ

، 1۵9، ق 19۵9مجلسی، )« .کند زن بگیرید؛ زیرا که ازدواج، روزي شما را بیشتر می» :فرماید در راستاي همین آیه می

217 ،1). 

گرداند  اخالق آنان را نیكو میمردان عَزَب خود را زن دهید؛ زیرا با این کار، خداوند » :و در حدیث دیگري فرمود

 (93، 222، 1۵9، ق 19۵9مجلسی، )« .افزاید آنان می يها يجوانمردکند و بر  را زیاد می شانیها يروزو 

هر که از ترس تهیدستی ازدواج نكند، به خداي عزوجلّ گمان بد »: فرماید نیز در همین جهت می( ع)امام صادق 

تا،  حویزي، بی... )سازد اگر تهیدست باشند، خداوند از فضل خود توانگرشان می:«فرماید خداوند عزوجل می. برده است

9 ،۰37 ،191) 

 :دعا براي برادران دینی - 2-2-6
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( ع)لذا در احادیث معصومین ؛ و رسد برسد، به خود انسان می ها آننفع خیرخواهی براي دیگران قبل از اینكه به 

پشت سر برادرانت دعا » :فرمایند در این خصوص می( ع)امام باقر . کنیدسفارش شده است که برادران دینی خود را دعا 

 (19، 6۵، 76، ق 19۵9مجلسی، )« .کند کن، که این کار، روزي را به طرف تو سرازیر می

 :امانت داري - 2-2-7

مجلسی، )دهد،  روزي را افزایش می ،(ع)بر فرمایش علی ا امانت داري از ارکان اساسی انسان مسلمان است و بن

. رزندش، موجب سالمت دنیا و آخرت و توانگري استبه ف( ع)ي لقمان  بر توصیها و بن( 3، 172، 7۰، ق 19۵9

 (1، 2۰9، ش 1961صدوق، )

 :عدالت و دادگري - 2-2-3

اقتصادي  يها نعمتدر میان احادیث، دادگري و عدالت مخصوصاً اگر از جانب حاکمان باشد، موجب برکت یافتن 

نقل شده است که ( ع)از علی . را دارد ریتأثهاي پایین جامعه نیز این  اجراي عدالت در الیه. دو تداوم حكومت خواهد بو

 (9211، ش 196۵آمدي، )« .شود دوچندان می ها برکتبا عدالت و دادگري، » :فرمود

 :الحسنه قرض - 2-2-3

، هستند که شاید در نگاه اولعالوه بر موارد مذکور که عواملی کامالً معنوي در فقرزدایی هستند، برخی عوامل نیز 

عاملی براي فقرزدایی تلقی نشوند و حتی موجب کم شدن نعمت و فقرزایی به نظر رسند؛ ولی بر اساس آیات و 

الحسنه، پرداخت زکات و انفاق و  ضقر. شوند روایات، همین امور، موجب پیشرفت اقتصادي و از بین رفتن فقر می

 .و بخشیدن بدهی از این عوامل هستند صدقه و مهلت دادن به بدهكار تنگدست

سوره بقره  29۰ي  در آیه. شود الحسنه به تصریح آیات قرآن، موجب افزایش اموال و رفع فقر می اما قرض

خدا وام نیكویی [ بندگان]یست آن کس که به ؛ کمَن ذا الذي یقرِضُ اهللَ قَرضاً حَسَنَاً فیضاعِفُهُ لَهُ اَضعافاً کثیرةً» :خوانیم می

 « .آن را بر او چند برابر بیفزاید[ خدا]دهد تا 

اگر خدا را وامی نیكو دهید آن را ؛. ..اِن تُقرِضُوااهللَ قَرضاً حَسناً یُضاعِفُهُ لكم»: سوره تغابن آمده است 17و در آیه 

 «.گرداند براي شما دوچندان می

وط کردن گندم با جو براي مصرف خانه؛ نه دار و مخل نیز وام دادن، در کنار فروش مدت( ص)در حدیثی از پیامبر 

 (3996، ق 1933متقی هندي، . )براي فروش، از موجبات برکت بر شمرده شده است

 :صدقه و انفاق - 2-2-1۵
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و گاهی نیز به ( ي توبه سوره 1۵9و  6۵به آیات  ک. ر. )صدقه در قرآن گاهی به معنی زکات گرفته شده است 

دارند و  هم اشتراکا که هر سه در یك معنی ب( مجادله 19به آیه  ک. ر. )شود میمعنی هر انفاق و اطعام در نظر گرفته 

هاي دیگر از  آن، جدا کردن مال از خود و پرداختن در راه خداست؛ منتهی پرداخت زکات، از واجبات است و انفاق

پیشین به مناسبت از زکات سخن به میان آمد و حال به بیان برخی احادیث در آثار افزون  يها بحثدر . مستحبات

 :شود بخشی و فقرزدایی زکات پرداخته می

 ،البالغه نهج)ت جانب خدا براي فراهم کردن اسباب روزي معرفی شده اسز وجوب زکات ا،(ع) یدر روایت عل

، 73، ق 19۵9مجلسی، . )با زکات دانسته شده است ها ییدارادیگري از آن حضرت، حفظ  تیو در روا(2۰2حكمت 

6۵ ،193) 

 19۵9مجلسی، . )کند نیز بیان شده است که زکات، هرگز چیزي را از ثروت کم نمی( ع)در روایتی از امام حسن 

هند و امام که به دوستانش بگوید که زکات را به اهلش بد کند یمنیز به مفضل سفارش ( ع)امام صادق ( ۰6، 29، 36، ق

 ( 1، 93، 73، ق 19۵9مجلسی، . )کند اند، ضمانت می آنچه را از دست داده( ع)صادق 

، 139، 73و  27، 19، 36، ق 19۵9مجلسی، )در احادیث دیگر به افزایش روزي با پرداخت زکات اشاره شده است 

ستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند، هرگاه خوا» :پیامبر گرامی اسالم نیز در این خصوص فرمودند ع( از امام باقر 3

 (۰9، 29، 36، ق 19۵9مجلسی، )« .زکات آن را بپردازد

قوت تهیدستان و  نیتأمخداي عزوجل، زکات را به منظور » :خوانیم که فرمود می( ع)و در حدیثی از امام کاظم 

 «(6، 933، 9، 1933کلینی، . )شما وضع کرده است يها ییداراافزایش 

نقل شده که پس از بیان اینكه فروگذاردن زکات، موجب از بین رفتن اموال ( ع)دیگري از امام صادق در حدیث 

و با ( 79، 939، 63، ق 19۵9به مجلسی،  ک. ر. )شود که با پرداخت زکات، اموال خود را حفظ کنید شود، یادآور می می

 .شود حفظ اموال است که بساط فقر برچیده می

پیامبر . کنند الهی را فراهم می يها نعمتهاي دیگري نیز موجبات رشد  اجب است، انفاقبه غیر از زکات که و

مجلسی، )« .آید از فرورفتن کارد در کوهان شتر به سویش می تر عیسرکند،  روزي کسی که اطعام می» :فرمایند می( ص)

انفاق به طور کلی به . کننده استکه نشانگر بازگشت اصل و سود مال اطعام شده به اطعام  (17، 962، 79، ق 19۵9

آوردن شخص به نجات است؛ چه نجات دنیوي و چه نجات اخروي و عدم انفاق، انداختن خود در هالکت و ي ر منزله

در این  و( 13۰/بقره( )وَ أنفِقُوا فی سبیل اهللِ وَ التُلقُوا بِاَیدیكم اِلَی التَّهلُكَةِ وَ أحسِنوُا اِنَّ اهللَ یحِبُّ المُحسنین)است 

که در روز قیامت، عملی نیست و همه، توان انفاق کرد و مال خود را برکت مادي و معنوي بخشید؛ چرا  دنیاست که می

/ بقره...( )یا ایها الّذینَ آمنوا اَنفِقوا مِمّا رَزَقناکُم مِن قَبلِ اَن یاتی یومٌ ال بَیعٌ فیه وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ)پاداش و جزا است 

اش به  و نتیجه( 13۵ و 32؛ آل عمران 279 و 27۵/ بقره)داند  و از جهتی دیگر صدقه و انفاق و نذر را خدا می( 2۰9
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/ به بقره ک. ر)و چه آشكارا صدقه دهد که خوب است چه پنهانی که بهتر است ( 279/ بقره)د گرد خود انسان باز می

گردد و بخل، هیچ  قه در نظر بگیریم، به خود انسان برمیو اگر سودي براي صد( 279/ بقره)اجرش نزد خداست ( 271

آل ). و زمین از آنِ اوست ها آسمانرسد؛ چرا که مالكیت  اي براي آدمی ندارد و با صدقه آدمی، سودي به خدا نمی فایده

 ( 13۵/ عمران

مضاعف شدن مال با آیات قرآن بر . عالوه بر پاداش معنوي براي صدقه، برکت براي مال نیز با صدقه همراه است

که ( 262/ به بقره ک. ر)انفاق بدون منت و اذیت  :که شرایطی دارد که از آن جمله است( 261/ بقره)انفاق اشاره دارند 

و با منت و اذیت و ریا، صدقه باطل ( 269/ به بقره ک. ر. )سخن نیك و مغفرت بهتر از صدقه به همراه اذیت است

 .شود اي آثار دنیوي و اخروي بار نمی بر چنین صدقهو طبیعتاً ( 269/ بقره)شود  می

. و آثار اخروي بر آن مترتب است( 26۰/ بقره)انفاق براي رضاي خداست که آثار دنیوي مثل مضاعف شدن  -1

 (9۵و  93/ به نساء ک. ر)

لَن تنالوا البِرَّ حَتّی تُنفِقوا مِمّا )رساند  که آدمی را به مقام نیكوکاري می( 267/ بقره)هاست  انفاق از بهترین -2

 ( 32/ آل عمران( )تُحِبّونَ

در حدیثی . بدان اشاره دارند( ع)این چنین انفاقی، عالوه بر اجر اخروي، آثار دنیوي نیز دارد که احادیث معصومین 

 (22، 93۰، 79، ق 19۵9مجلسی، )« .کند کمك مالی کردن به برادر دینی، روزي را زیاد می» :خوانیم یم( ع)از علی 

و  1۵، 176، 77، ق 19۵9مجلسی، )« .صدقه زیاد بدهید تا خداوند به شما روزي بدهد» :فرمایند می( ص)ر و پیامب

و در حدیث دیگر از آن حضرت ( 999ق،  19۵3و در دیلمی،  197البالغه، حكمت  در نهج لیه السالمع مشابهش از علی

« .افزاید؛ پس خدایتان رحمت کند، صدقه بدهید دهنده می صدقه بر روزي و دارایی صدقه» :نقل شده است که فرمود

 (13، 19، ق 1919طوسی، )

شدید، با  و هرگاه نادار( 19، 63، 73، ق 19۵9مجلسی، )فرمایند که روزي را با صدقه فرود آورید  نیز می( ع)علی 

 (2۰3البالغه، حكمت  نهج. )کاالي صدقه با خدا سودا کنید

کنم  ي صدقه، با خدا سودا می شوم و به وسیله فرمایند که گاهی اوقات، من تنگدست می نیز می( ع)امام صادق 

، 199، 36، ق 19۵9مجلسی، . )و هر چیزي کلیدي دارد و کلید روزي، صدقه است( ۰9، 2۵6، 73، ق 19۵9مجلسی، )

63). 

نشاند و  ي شبانه، خشم پروردگار را فرو می صدقه» :آمده است که فرمود( ع)و در حدیث دیگري از امام صادق 

نشاند و عمر را زیاد  ي روزانه، مال و ثروت را به بار می گرداند و صدقه کند و حساب را آسان می گناه بزرگ را پاک می

 (93، 12۰، 36، ق 19۵9مجلسی، )« .کند می
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، ق 19۵9مجلسی، ) .«پس عطا کنید و نترسید. هیچ مالی بر اثر صدقه دادن کم نشد» :تأکید فرمودند که( ص)پیامبر 

36 ،191 ،62) 

، 9، ق 1933کلینی، . )کند صدقه عالوه بر برکت دادن بر مال، قرض را نیز ادا می ،(ع)بر فرمایش امام صادق ا و بن

 (63، 196، 36، ق 19۵9؛ مجلسی، 1، 3

و مازاد نیاز خود را ( ۰-7/ به لیل ک. ر)بر فرمایش معصومین و آیات قرآن، صدقه، عامل گشایش است ا س بنپ

نیكی کردن و صدقه . تا فقر نیز از ما دور شود( 213/ بقره...( )یسئَلونَكَ ما ذا ینفِقونَ قُلِ العَفوَ)باید در راه خدا بخشید 

توضیح اینكه نیكی کردن ( 39، 31، 79، ق 19۵9مجلسی، . )از عوامل فقرزدایی هستند( ع)بر فرمایش امام باقر ا نهانی بن

صدقه نهانی نیز . ولی تأثیرات فقرزدایی دارد که اقتصادي است ؛هیچ فعالیت اقتصادي نیست و کامالً معنوي است

رنده و به ضرر صدقه دهنده است که بر اساس تعالیم هرچند فعالیت اقتصادي است؛ ولی در نگاه اول به نفع صدقه گی

 :فرمایند می( ع)بر این اساس است که علی . قرآن و حدیث آثار مثبت در پیشرفت اقتصادي و از بین بردن فقر دارد

 (۰1۰6، ش 196۵آمدي، )« .فقر را با صدقه و بخشش، درمان کنید[ بیماري]»

 :بدهیمهلت به بدهكار تنگدست و بخشیدن  -2-2-11

خواهد که در  تواند به راحتی بدهی خود را پرداخت کند و از طلبكار فرصت می آید که بدهكار نمی گاهی پیش می

اش عالوه بر  تواند پرداخت کند، بدهی او را بخشید و نتیجه این صورت بهتر است که به او وقت داد و یا اگر اصالً نمی

ي بقره در این  سوره 23۵ي  در آیه. کند ند چندین برابر آن را جبران میرسد و خداو ود طلبكار میرهایی بدهكار، به خ

[ بدهكارتان]وَ اِن کانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَةٍ وَ اَن تَصَدَّقُوا خَیراً لَكُم اِن کنتم تَعَلَمونَ؛ و اگر » :فرماید مورد می

بخشیدن آن براي  ،[اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد]و  ؛[به او دهید]گشایش، مهلتی [ هنگام]تنگدست باشد، پس تا 

 «.شما بهتر است، اگر بدانید

شود؛ چون در آن زمان، موقعی که شخص مدیون  این آیه گر چه مطلق است؛ ولی از نظر مورد، منطبق بر ربا می

این آیه از . فزایبتمدید کن و به فالن نسبت بر مبلغ  مدت را: گفت توانست بدهی خود را بدهد، به بستانكار می نمی

در این صورت ( ۰33، 2، ش 1976طباطبایی، . )دهد که به بدهكار مهلت دهند کند و دستور می چنین افزایش نهی می

از در نتیجه فقر ؛ و شود آورد؛ ولی زیادت دیگر از فضل خدا شامل مال ایشان می هرچند پول ربایی اضافی را بدست نمی

 .شود او دور می

گوید که اگر از بدهكار تنگدست صرف نظر کنید و مبلغی را که از او طلب دارید، به وي  قسمت دیگر آیه نیز می

خواستید از راه ربا مبلغی زیادتر بدست آورید؛ ولی آن  ببخشید، براي شما بهتر است اگر اهل دانستن باشید؛ زیرا شما می

اي است که افزایش واقعی دارد و از بین نخواهد  بود؛ ولی وقتی به او ببخشید، این صدقه زیادتی فناپذیر و نابود شدنی

 (۰33، 2، ش 1976طباطبایی، . )رفت
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 عوامل فقرزدا در ارتباط انسان با خویش -2-9

تواند فقر را از خود دور سازد که برخی عوامل  و عملكردهاي شخصی نیز می ها نگرشها و  انسان با برخی اندیشه

 :بارتند از، عاند پرداختهروایات بدان  آن که

 :طهارت -2-9-1

( ص)طهارت و پاکیزگی از عوامل معنوي افزایش نعمت و رفع فقر بر شمرده شده است؛ چنانكه پیامبر اکرم 

 (991۰9، ق 1933متقی هندي، )« ...یابد افزایش می ات يروزاش، پیوسته در حال طهارت و پاکیزگی ب» :فرمایند می

 :قناعت و خرسندي به روزي -9و  2-9-2

شود به سهم خود پس از تالش اقتصادي  خرسندي به روزي خود یك عامل کامالً معنوي است که موجب می

در نتیجه فقر از میان افزاید و  راضی باشد و حرص نخورد و این حرص نخوردن، روحیه فعالیت مثبت انسان را می

 .رود می

( ع)علی . ر اقتصادي براي پیشرفت و مبارزه با فقراستشود؛ ولی این امر، یك ام قناعت نیز موجب فقرزدایی می

 (3۵، ق 19۵9حرانی، )« ...هیچ مالی فقرزداتر از قناعت و خرسندي به قُوت نیست» :فرمایند در این خصوص می

 زهد -2-9-9

ا دهد؛ چرا که انسان ب هاي دنیوي، آدمی را از فقر نجات می ت و عدم دلبستگی به پیرایهزهد و دوري از تجمال

این عامل نیز براي از بین بردن . رود شود و با خرج کم، فقر نیز از بین می زندگی دور از تجمالت، مخارجش نیز کم می

« .سی که زهد ورزد، هرگز فقیر نگرددک... » :اند در این خصوص فرموده( ع)فقر، یك عامل اقتصادي است که علی 

 (1، 212، 77، ق 19۵9مجلسی، )

 روي میانه -2-9-۰

جویی و دوري از اسراف نیز یك عامل کامالً اقتصادي براي پیشرفت اقتصادي و دوري از فقر  روي و صرفه میانه

« .روي کند، فقیر نشود میانه انسانی که» :خوانیم می( ع)در حدیثی از علی . اند است که تعالیم دینی متذکر آن شده

 (1۵، 62، ق 19۵9صدوق، )

 :فرماید نیز می( ع)امام صادق 

یسألونَكَ ماذا ینفِقون قُل :«خداي عزَّوجلّ فرمود. کنم که فقیر نشود روي کند، ضمانت می من براي کسی که میانه»

. و عفو، حد وسط است( 213/ بقره[ )بر نیازهاي خود را]مازاد : بگو« چه چیزي انفاق کنند؟»: پرسند ؛ از تو می...العفو

انفاق  انفقوا لَم یُسرِفوا وَ لَم یقتُرُوا وَ کانَ بَینَ ذلِكَ قواماً؛ و کسانی که چونوالّذین اِذا »: همچنین خداي عزّوجلّ فرمود
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و قوام به  (67/ فرقان)« .گزینند حدّ وسط را برمی[ روش]گیرند، و میان این دو  کنند و نه تنگ می کنند، نه ولخرجی می

 (1721، 69، 2تا،  ؛ صدوق، بی92، 3، ق 19۵9صدوق، . )معنی اعتدال و حد وسط است

 :نتیجه

با عملكرد مادي و محسوس اقتصادي نیست؛  گردد، مرتبط شود، و یا محروم می ي آنچه آدمی برخوردار می همه

 .بلكه برخی عوامل معنوي در برخورداري و یا محرومیت ما نقش دارند

ي اولی خداوند، برخورداري همه از نعمت است؛ ولی هرگاه از این نعمت در جاي خود استفاده بهینه شود،  قاعده

بر این اساس . نتیجه معكوس خواهد داشت موجب رشد نعمت خواهد بود و هرگاه در خالف جهت استفاده شود،

شوند که یا مثل اعراض از یاد خدا، گناه و ناسپاسی مرتبط با انسان و ارتباطش با  برخی امور معنوي موجب فقر می

در ... ، پایمال کردن حقوق مردم، خیانت، عدم پرداخت زکات، بُخل و دزدي و يخوار حرامخداست و برخی دیگر مثل 

 یخواه فزون، زنا، حِرص و يخوار شراببرخی امور مثل اسراف، ؛ و شوند با همنوعان موجب فقرزایی میارتباط انسان 

و غیره از عوامل فقرزایی هستند که مرتبط با انسان و ارتباطش با  ییگداو دم از ناداري زدن و کاهلی و ناتوانی و 

 .خویش است

: اند شوند که از آن جمله کنند و موجب فراوانی نعمت می در کنار عوامل فقرزا، عوامل دیگري نیز فقرزدایی می

عواملی چون خوش . که از عوامل معنوي فقرزدایی در ارتباط انسان با خدا هستند... سپاسگزاري، توبه و استغفار و 

ن به الحسنه و صدقه و انفاق و مهلت داد داري، دادگري، قرض ، ازدواج، امانتصله رحم، يریگ آسانخلقی، نیكوکاري، 

و  زهدطهارت، قناعت و خرسندي به روزي، . شوند بدهكار تنگدست در ارتباط انسان با همنوعان، موجب فقرزدایی می

 .شوند که در ارتباط انسان با خویش است نیز موجب فقرزدایی می يرو میانه

 :فهرست منابع

 .قرآن کریم، با ترجمه محمد مهدي فوالدوند -1

 .، چاپ دومق 1936 ،(ع)کاظم محمدي و محمد دشتی، قم؛ دارنشراالمام علی البالغه، با تحقیق سید  نهج -2

الدین محدث ارموي،  آمدي تمیمی، عبدالواحد، غررالحكم و دُررالكلم، با شرح خوانساري و تحقیق سید جالل -9

 .، چاپ سومش 196۵ه تهران، طهران؛ دانشگا

النشراالسالمی،  العقول، با تحقیق علی اکبر غفاري، قم؛ موسسة حرّانی، حسن بن علی بن علی بن شعبه، تحف -9

 .، چاپ دومق 19۵9
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البیان، با تعلیق و تصحیح احمد عزوعنایة، بیروت؛ داراحیاء التراث العربی،  حقی بروسوي، اسماعیل، تفسیر روح -۰

 .، چاپ اولق 1921

 .تا العلمیة، بی التی، قم؛ مطبعةحویزي، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، با تحقیق سید هاشم رسولی مح -6

 .، چاپ اولق 19۵3، (ع)البیت  قم؛ آل ،(ع)البیت  الدین، با تحقیق موسسة آل الحسن، اعالم دیلمی، حسن بن ابی -7

راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، با تحقیق صفوان عدنان داوودي، دمشق و بیروت؛ دارالقلم و  -3

 .، چاپ اولق 1916دارالشامیه، 

 .، چاپ اولق 1919قم؛ موسسه آل البیت،  ،(ع)االخبار، با تحقیق موسسة آل البیت  امع، جسبزواري، محمد  -3

 .، چاپ پنجمق 19۵۵االعلمی،  علی بن بابویه، امالی، بیروت؛ موسسة بن محمدصدوق،  -1۵

 .ق 19۵9، النشراالسالمی علی بن بابویه، خصال، با تحقیق علی اکبر غفاري، قم؛ موسسة محمد بنصدوق،  -11

 .اانشر االسالمی، بی تا م؛ موسسة، قا تحقیق علی اکبر غفاري، بعلی بن بابویه، فقیه محمد بنصدوق،  -12

 1961سالمی، النشراال االخبار، با تحقیق علی اکبر غفاري، قم؛ موسسة علی بن بابویه، معانی محمد بنصدوق،  -19

 .، چاپ اولش

طباطبایی، محمدحسین، المیزان، با ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، تهران؛ بنیاد علمی و فكري عالمه  -19

 .، چاپ پنجمش 1976طباطبایی، 

 .، چاپ اولق 1919البعثة، قم؛ دارالثقافة،  حسن، امالی، با تحقیق موسسة محمد بنطوسی،  -19

 1921البعثة،  البعثة، قم؛ موسسة االسالمیة، موسسة الدراسات قسممسعود، التفسیر، با تحقیق  محمد بنعیاشی،  -1۰

 .، چاپ اولق

 .، چاپ سومق 1933االسالمیه،  یعقوب، کافی، با تصحیح علی اکبر غفاري، طهران؛ دارالكتب محمد بنکلینی،  -16

وت؛ السقا، بیر متقی هندي، عالءالدین علی، کنزالعُمّال، با ضبط حسن رزوق و تصحیح صفوة -17

 .، چاپ اولق 1933االسالمی،  التراث مكتبة

 .، چاپ سومق 19۵9العربی،  مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، بیروت؛ داراحیاءالتراث -13

 . 19جلد ، چاپ سوم، ش 1969االسالمیه،  مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران؛ دارالكتب -13

 .تا بیروت؛ دارالتعارف و دار صعب، بیالخواطر،  الحسین، تنبیه ورّام بن ابی فراس ابی -2۵
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 ثحدیو قرآن ر از منظ یپیشرفت اقتصادو جویی  صرفهگ فرهن

 *رجبعلی عشوریان 

 :چكیده

باشد در کالم وحی و سخنان گهربار  جویی که به معنی درست مصرف کردن و به اندازه مصرف کردن می صرفه

رویه به معنا و مفهوم اسراف نهی  ها را از مصرف زیاد و بی مورد تأکید است خداوند انسانبسیار ( ع)ائمه معصومین 

باشند و در روایات نیز به مسئله  گیرند و از اهل آتش می چه بسا مورد غضب خداوند قرار می کار اسرافافراد ؛ و کند می

قرار ا ي تقو سفارش نمودند و آن را از نشانه اسراف و افراط و تفریط پرداخته و همه را به قناعت و حد نگاه داشتن

 .دادند

پرهیز از اسراف و صرفه جویی و مقام معظم رهبري راه مقابله با مشكالت اقتصادي را در رعایت انضباط مالی 

و رفه جویی ، صنضباط مالی، اراه مقابله با مشكالت اقتصادي موجود» :ددر جمع مردم استان فارس فرمودنو  دانند یم

 .«تپرهیز از اسراف اس

و  ها کتابخانهمقاالت از و به کتب  و با مراجعه يا کتابخانهاستفاده از روش ا ب ام نمودهمقاله سعی ر نگارنده د

مید ا. مروایات ائمه معصومین بپردازو اسالمی با تاکید قرآن کریم و دینی  يها آموزهاز دیدگاه  مسئلهبه این ، اینترنت

 . که مورد عنایت واقع گرددت اس

 .(ع)وایات معصومین ، ررآن، ققتصاد، ایشرفت، پرهنگ، فصرفه جویی :ها واژهکلید 

  .رمعاون پرورشی و مدرس دانشگاه پیام نو*

 

 :مقدمه

براي ایجاد تعادل میان درآمد و  مسئلهاین . جویی به مفهوم مصرف چیزي به شكل درست و مناسب آن است صرفه

با این همه . تواند تأثیر گذار و سرنوشت ساز باشد هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می

امام . یابد در حوزه اقتصاد عمومی نیز معنا دارد جویی عالوه بر اینكه در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم می صرفه

داند بلكه آن  بر این اساس است که مصرف زیاد و بیش از نیاز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام می( ره)خمینی 

از ابعاد مختلف پرداخته است؛  مسئلهقرآن نیز به این . شمارد آور دانسته و شخص را نسبت به جامعه مدیون می را ضمان

آسایش  مسئلهاقتصادي که ارتباط تنگاتنگی با  مسئلهو به  زیرا قرآن کتاب هدایت و راهنمایی آدمی به سوي کمال است
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و ب هاي مناس اقتصاد و روش مسئلهتوجه داشته و براي این که انسان در مسیر کمالی حرکت کند به . و آرامش دارد

 تواند در این زمینه براي بازخوانی نگرش و تحلیل قرآن می. هاي آن نیز پرداخته است درست کسب درآمد و هزینه

احادیث مورد و را از دیدگاه قرآن  مسئلهنوشتار حاضر تالشی است تا این . هاي درست کمك کند به شیوه یابی دست

 .هدد قراربررسی 

 :تعاریف مفاهیم

1۵9روي کردن میانه ،روي نكردن جویی در فارسی یعنی از حد خارج نشدن، زیاده صرفه: جویی مفهوم صرفه
 

. جویی را به معناي اندازه نگه داشتن و پرهیز از ولخرجی است جویی، صرفه صرفهاکبر سنایی فرد در مقاله 

 .1۵9جویی به مفهوم مصرف چیزي به شكل درست و مناسب آن است صرفه

آورده است که واژه عربی صرف که « جویی و مصرف دیدگاه قرآن درباره صرفه»مدیریت سایت سماموس در مقاله 

 ستبه معناي تغییر و تحویل آمده ا

جویی براي ایجاد و تعادل میان درآمد و هزینه مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده و حوزه اقتصاد  صرفه

به معناي استفاده درست و مناسب  اقتصاددانانجویی از نظر  صرفه. و سرنوشت ساز باشد رگذاریتأثتواند  عمومی نیز می

 .نیازهاي واقعی است وري و آگاهی نسبت به از کاالي اقتصادي و بهره

از نظر اصالحی به معنی حرکت در ؛ و 1۵۰مده است؛ آرقی، تلو رفتن، جلغوي به معنی پیش رفتن نظراز  :پیشرفت

ارگانیسم که یك نوع بهبود و اطالع به شمار ا غییر در یك ساختمان ی، تجهت معین به ویژه در جهت هدف مطلوب

 .1۵6رود یم

ل عتداا يو نیز به معنا يوي آوردن به سوي چیزرگرفته شده است و به معناي د صق ي شهیرواژه اقتصاد از  :اقتصاد

ین واژه در زبان عربی و نیز در ا. تالتی میان افراد و تفریط یا میانه روي اس، حقتصاد به معناي اعتدالا. 1۵7آمده است

                                                 

 معین ،محمد،فرهنگ فارسی ،ص- -1۵9 

 16دوماهنامه فرهنگیان بسیجی ش  -1۵9

 36۰-، ،ص1معین ،محمد،فرهنگ فارسی،ج- -1۵۰

 929علوم رفتاري ،صشعاري نژاد،فرهنگ  -1۵6

 ، ،ص1معین ،محمد،فرهنگ فارسی،ج-922- 1۵7



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

452 

 

در هر و در موارد کمتري به معناي نه رو ي و اعتدال ا عنی میی؛ آیات قران و روایات اسالمی بیشتر به معناي عام ان

1۵3.روي در هزینه زندگی و اعتدال در معیشت و تنظیم صحیح و خرج به کار رفته است خاص میانه
 

 تعریف فرهنگ اصالحی تعریف رايب. 1۵3است دانش و علم معنی به فرهنج وزن برت لغ در رهنگف: فرهنگ

 تعریف در جعفري عالمه مرحوم فرزانه ستادا. باشد ینم مقدور ها آن ي همه بیان هک. تاس شده ارائه متنوعی و متعدد

 : 11۵است گفته فرهنگ

 طرز به مستند که انسان معنوي و مادي فعالیت از دسته آن براي بایسته يها وهیش ای کیفیت از است عبارت فرهنگ

 .با شد تكاملی معقول حیات در آنان شده تصعید احساسات و سلیم تعقیل

 گذاشته تمدن عرصه به پا که است انسانی متمدن انسان و است تمدن تجلی رهنگف : 111دیگو یم روسو ژاک ژان

 .است

 كی افراد معنوي و مادي هاي رفتار و ها شیگرا، اورها، بها نشیب از يا مجموعه رهنگف : 112گفت توان یم نیبنابرا

 .شود یم منتقل دیگر نسل به نسلی از که است جامعه

توسط ( ص)ا قلب پاک رسول خدر سوي خداوند کریم بز منظور از قران آخرین کتاب آسمانی است که ا :قرآن

 .رستگاري نازل شد يبه سو ها انسانراهنمایی و فرشته وحی براي ارشاد 

که توسط راویان حدیث  شود یمفته گ( ع)ائمه معصومین و ( ص)به مجموعه سخنان پیامبر :(ع)روایات معصومین 

 . بپیمایندا راه سعادت ر ها آنبستن ر بكا گرفته تا با قرار ها انساندر اختیار و جمع آوري 

 :بیان مسئله

که در عصر حاضر گر بیا نگر همه جاي جهان و حتی مناطق فقیر نشین شده است گرایش به مصرف  يا مسئله

شر را به سمت مصرف بی رویه ، بزندگی يها نهیهزدم توجه به رعایت اعتدال و میانه روي در امر ع. تگرایی اس

که گویی مردم راه و رسم مصرف درست را فراموش کرده و به دام بی بند و باري در مصرف  يا گونهه ب. تکشانده اس

                                                 

 - 9مصباحی ،کلیاتی از اقتصاداسالمی ،ص 1۵3

 1۰1۵3،ص 12دهخدا،لغت نامه ،ج 1۵3

 ۰-2جعفري،فرهنگ پیرو وفرهنگ پیشرو،ص 11۵

 9۰-96معینی ،نظریه وفرهنگ ،ص  111

 - 2۵تقی پور ،راهكارهاي قرانی در تقابل با ناتوي فرهنگی ،ص  112
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توانایی دست  يا خانوادها جایی که اگر ت. تشده اس ها انسانمروزه عوامل زیادي سبب بحران در مصرف براي ا. اند افتاده

 .آورد یمدر امر اقتصاد و امور مادي نداشته باشد خود را فقیر و محروم به حساب ا خود ر يها خواستهیابی به 

اسالم و دست  يایاول. تروري اس، ضد وسط و اعتدال در زندگی و مصرف، حاز نظر صاحبان اندیشه و خرد

و این  کردند یموسط را در زندگی رعایت د ، حصل و اساس را بر اقتصاد قرار داده، ار جریان زندگی، دپروردگان آنان

عتقد و میانه رو ، میرا به فرموده قرآن کریم با امت اسالم؛ زدانستند یماصل را نوعی رفتار معنوي و در ردیف عبادت 

مالی و اقتصادي و رعایت صرفه جویی در  انضباطمگان را به ، هو سال گذشته مقام معظم رهبري، داست در یكی

. گرددنام گذاري « 119اصالح الگو مصرف»و یك سال را به نام  اند نمودهدعوت  ریتبذو جلوگیري از اسراف و  ها نهیهز

جویی چه  صرفه (ع) نیمعصومسوال اساسی قابل طرح این است که با توجه به تأکیدات قرآن کریم و روایات  حال

 نقشی در اقتصاد خانواده و جامعه دارد و آثار مثبت آن کدام است؟

 :اهمیت اقتصاد در اسالم

 «.119التی جعل اهلل الكمن قیاما»: وام و ستون زندگی است، قاز نظر قرآن مال و اقتصاد

بر امام و رهبر  كی از چهار حقوق مردمی :11۰دیفرما یم البالغه نهجر د( ع) یو همان طور که حضرت امیر عل

یات ، حاقتصاد سالم ي هیاوله یكی از اصول چ. یعمومی و منابع طبیع يها هیسرماتكثیر و فراوان ساختن عبادت است از 

ي  که بنیه يا جامعهقتصاد سالم است و ، اي اجتماع سالم مان طور که از شرایط اولیه، هو قابلیت رشد و نمو ثروت است

عالی  يها هدفز سوي دیگر ا. 116خونی در معرض هر گونه بیماري است بیمار مبتال به کم اقتصادي نداشته باشد مانند

 .دون اقتصاد سالم امكان پذیر نیست، باسالم

117لن اهلل للكافرین علی المومنین سبیالو». دکه بیگانگان بر مسلمانان تسلطی نداشته باشن خواهد یماسالم 
این  

 «.باشند و دچار کم خونی اقتصادي نباشند خودکفاهدف وقتی میسر است که مسلمانان 

نانكه حضرت ، چاوست ي بردههر ملتی که از نظر اقتصادي محتاج و وابسته به دولت دیگر باشد اسیر و  مسلماً

 :113دیفرما یم( ع)ر امی

                                                 

  33ام نوروزي مقام معظم رهبري  سال پی 119

 - ۰نسا، آیه  119

 - 99نهج البالغه ،خطبه  11۰

 - 29بی آزار شیرازي ،مسائل اقتصادي ،ص 116

 - 191نسا، آیه  117
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 .که شوي اسیرش خواهی شدر حتاج ه؛ ماحتج الی من شئت تكن اسیرة-الف

 .که شوي نظیرش خواهی گشتر بی نیاز از ه و؛ استعن عمتن نشئت تكن نظیره-ب

 .احسان به هر که کنی امیرش خواهی بود ؛ واحسن الی من یسئت تكن امیره-ج

 :اهمیت اقتصاد در آیات و روایات

قبل از ورود به بحث اهمیت اقتصاد الزم است یاد آوري شود که کلمه اقتصاد آن گاه که بحث مصرف به میان 

ثل ، مدیآ یمبه میان  ها یمشاز ن م چنین است در جایی که سخه. دهد یمعنی حد و وسط بین اسراف و اقتار را ، مدیآ یم

علی اهلل قصد و  :نحل ي سوره 3شریفه  ي هیآا در ی. درو باشی ر مشی خود میانهد ؛القصد فی مشیك و: لقمان 3آیه 

لوکان عرضا قریبا و : ي هیآر ، دم چنینه. تمتوسط آمده اسیانه و ، ماه راست، رکلمه قصد به معناي متوسط ؛السبیل

 .113سفرا قاصدا به معنی سفري متوسط است ؛(92/توبه)ا سفرا قاصد

نموده  هشارا( ع)ن به ده روایت از معصومید اصل اقتصا ي مقالهي اهمیت اقتصاد دکتر علی قائمی در  در باره

 12۵:است

 (ص)پیامبر. تروي در هزینه نیمی از زندگی اس یانهم: االقتصاد فی النققه نصف المعیشه-1

میانه روي در حال ثروت  ها آنیكی از ... ته چیز از عوامل نجات اسس: واقصد فی الفنار الفقر... تثالث مناجا-2

 (ص)پیامبر. تداري و فقر اس

. دبسیار نخواهد شر گز گرفتار هزینه ، هن کس که راه اقتصاد و میانه روي را طی کند؛ آما عال امري ءاقتصد-9

 (ع) علی

داي روزي او را حواله ، خکه در خط میانه روي در معیشت باشد کس آن؛ و من اقصد فی معیشه رزقه اهلل -9

 (ص) پیامبر. دخواهد کر

یانه روي کاري است که خدا آن را دوست دارد و ؛ میبغضه اهللر و ان اسراف ام-یحبه اهلل عزوجلر اقصد ام -۰

 (ع) امام صادق. دارد یماسراف امري است که خدا ان را دشمن 

 ع( امام صادق. )یعقل این است که راه اقتصاد را طی کنی و اسراف نكن ي نشانه؛ العقل انك تقتصد وال تسرف-6

                                                                                                                                                             

 - 29بی آزار شیرازي ،مسائل اقتصادي ،ص 113

 - ۰،ص966قائمی نشریه پیوند ،مقاله اصل اقتصاد،ش  113

 - 6و۰،ص966اقتصاد،ش قائمی نشریه پیوند ،مقاله اصل  12۵



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

455 

 

عمت بر او هم چنان پایدار خواهد ، نورزد قناعتو ن کس که میانه روي کند ، آمن اقتصد و فنع بقیت علیه النعم-7

 (ع) امام کاظم. دمان

. تیانه روي و اندیشیدن و چاره جویی در زندگی بخشی از دین اس؛ ممن الدین... هالتدبیر فی المعیشو االقتصاد -3

 (ع) امام کاظم

. تصف کسب کار اس، نشتیمعه من خبر رسید که اقتصاد و تدبیر در ؛ برضه داشتع( ع)ق فردي به امام صاد-3

 .دبیر در معیشت است، تتدبیرها نیتر مهماز  ، وه ان کل کسب و کار است، کهن: مام فرمودا

که هرگز از فقر سر در  کنم یممانت ، ضگیرد شیپن کس که راه اقتصاد را در آ: فرمود یم (ع)ق امام صاد-1۵

 .ران ال یفتق منت لمن اقتصد، ضنیاورد

داشته و بر  ژهیونتیجه گرفت که انان به اقتصاد در زندگی بشر توجه  توان یمبا بیان احادیث فوق از امامان معصوم 

روي در امر  انهیمو همگان را به صرفه جویی و  کردند یمو پیروان خود را به رعایت آن دعوت  کردند یمآن تأکید 

 مازادرآمد ، دها نهیهزتا با رعایت اصل میانه روي در  خواستند یمو به نحوي ک. ددادن یمسمت و سو  ها نهیهزتقاضاها و 

درباره  اسالمس خواست پ. درنگی و اجتماعی جامعه سرمایه گذاري نماین، فرا در امر توسعه و پیشرفت اقتصادي

 .تسا عتدال و میانه روي در زندگی، امعیشت انسان

 :جویی دیدگاه اقتصاددانان درباره صرفه

هر چیزي که از نظر . مالكیت و مقدار تولید و توزیع دارد مسئلهجویی ارتباط تنگاتنگی با  نظر اقتصاددانان صرفهز ا

تر باشد درباره نحوه و چگونگی مصرف آن نیز مسایل و مطالب بیشتري مطرح  مالی ارزشمند و نیاز بشر به آن بیش

زیرا  جویی، کم مصرف کردن نیست؛ دهند که مراد از صرفه شود اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به این نكته توجه می می

بنابراین شخص . سازد به مقدار مورد نیاز از آن استفاده کرد بایست در هر چیزي که بخشی از نیاز آدمی را برطرف می می

سازند  اي که اقتصاددانان آن را مطرح می تنها مسأله. بایست در حد نیاز طبیعی خود از هر چیز اقتصادي استفاده کند می

بایست به حداقل بسنده کرد و در حد  تصادي و کاهش توزیع و یا تولید چیزي، میهاي اق این است که در زمان بحران

  تري به دیگران داده شود در حقیقت در زمان بحران سخن رفع حاجت و نیاز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بیش

جویی  صرفه. رف کندکم مصا از مصرف در حد ضرورت و رفع نیاز است ولی این بدان معنا نیست که شخص آن چیز ر

جویی به معناي مصرف درست و  هاي دیگر صرفه کند و اگر در زمان در این زمان به شكل ضرورت خود را تحمیل می

گیرد تا شخص به حد  متناسب از کاالي اقتصادي است در زمان بحران این نكته از جهات دیگر مورد تأکید قرار می

جویی در همه حال و هر زمانی چه  حبات نپردازد به سخن دیگر صرفهضرورت بسنده کرده و به قول معروف به مست

به معناي مصرف درست کاالي اقتصادي همانند آب و برق است ولی در زمان بحران تنها برآورد  بحران ریغو چه   بحران

ي بحران شود که تحمیلی از سو جویی است که نوعی محدودیت را نیز سبب می نیازها در حد ضرورت به معناي صرفه
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وري و آگاهی  اقتصادي و بهره يکاالبه معناي استفاده درست و مناسب از  اقتصاددانانجویی از نظر  است بنابراین صرفه

 .نسبت به نیازهاي واقعی است

در حوزه اقتصادي تولید . کند در این جاست که مسئله آگاهی و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحمیل می

ونه و چه چیزي را در چه مقدار و حجم تولید کنیم اصلی است که هر تولید کننده اقتصادي بدان مسئله این است که چگ

بایست به این نكته توجه کند که چه چیزي نیاز واقعی است و تا چه مقدار  در اقتصاد مصرف نیز شخص می. توجه دارد

تا  7باشد؟ به عنوان نمونه مصرف   نیاز واقعی او میتواند نیاز واقعی او را برآورده کند و افزون بر آن امري بیرون از  می

دهد که شخص  لیوان آب نیاز واقعی او را تشكیل می 7بنابراین . لیوان آب براي سالمت مفید و سازنده است 1۰

ریزي در اقتصاد  توان برنامه بر این اساس می. تواند به او زیان برساند تر از آن می بایست آن را مصرف کند و کم می

بایست در همان اندازه مصرف کرده و  لیوان می 7مصرف را این گونه داشت که در زمان بحران شخص به جاي بیش از 

جویی در زمان بحران استنباط کرد ولی  توان در مفهوم صرفه در این صورت نوعی کم مصرف را می. جویی نماید صرفه

سازي مصرف در زمان بحران است از این رو آگاهی  ینهنیست بلكه کم مصرفی در راستاي به بار انیزاین کم مصرفی 

درباره مصرف کاالهایی همچون برق . بخشی نسبت به کاالهاي مصرف در حوزه اقتصاد مصرف ضروري و مناسب است

بایست آگاهی درستی به افراد داده شود تا در حوزه  و ایجاد محیط مناسب از نظر روشنایی و یا گرمایی و یا سرمایی می

 .وري در دستور کار قرار گیرد  اد مصرف نیز همانند اقتصاد تولید بهینه سازي و بهرهاقتص

. بایست همگان چنان تالش کنند تا از آن برهند اي دچار بحران در یك یا چند کاالي اقتصادي شد می اگر جامعه

تنها نیازهاي اساسی و اصلی  جویی گاه به معناي کم مصرف در حد اعتدال و میانه است که در این زمان است که صرفه

هاي  جویی در زمان بحران سوره یوسف خداوند به ضرورت صرفه 97شخص و یا جامعه پاسخ داده شود در آیه 

هاي  ریزي از سوي دولت مردان براي مقابله و یا حل بحران بر لزوم برنامه 93و  97کند و در آیات  اقتصادي اشاره می

آورنده  به وجوددهد که عوامل طبیعی  هاي دولت نشان می ت ضمن اشاره به مسئولیتورزد این آیا اقتصادي تأکید می

العاده چون  ها موظف هستند که حتی براي شرایط فوق گر رفتارهاي دولت باشد و دولت تواند توجیه بحران نمی

،  العاده هاي فوق می براي حالتبینی اوضاع و آمادگی دای مندي از ابزارهاي پیش بنابراین بهره. ریزي کنند خشكسالی برنامه

 .هاي دولت است که در آیه مورد اشاره قرار گرفته است از ضروریات و مسئولیت

 : دینی و اسالمی یها آموزهضرورت صرفه جویی در 

ه جا و به اندازه الزم به کار رفته و به صورت بهینه و با بیشترین باز ، بصرفه جویی بدین معناست که منابع و کاال

به مفهوم کم مصرف کردن  لزوماًرفه جویی به معناي مصرف نكردن و حتی ، صنیبنابرا. دمورد استفاده قرار گیر دهی

ز هدر رفتن منابع و بروز ، افرد در ابعاد گوناگون يازهاینضمن تأمین  گردد یمحقق آن موجب ، تز این روا. تنیس

به سمت تولید و پیشرفت سوق داده شود و نتیجه  ها هیسرمامشكالت اقتصادي براي خانوار و جامعه جلو گیري شود و 
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ه در بخش اقتصادي و چه ، چدینی اسالم يها آموزه. دفاه اقتصادي و امكانات بیشتر براي افراد جامعه خواهد بو، رآن نیز

، را براي مصرف ییها تیمحدودو  ارهایمع، کرده است و اصول و يا ژهیووجه ، ته این موضوع، بدر عرصه اخالق

. تامان یافته اس، سشخص کرده که مبتنی بر جهان بینی توحیدي و در راستاي نیل به هدف نهایی انسان و تكامل ويم

وجه ، تو فطرت مدار اسالم انهیگرا واقع يها آموزهر یك منشأ پیدایش نیازهایی است که در ، هبعاد مادي و معنوي انسانا

ه امكانات ، به طور طبیعی، باند بوده مسكن و ملكوت، وشاک، پانسان همچون خوراک یازهاي مادين. تفراوان شده اس

 .121اند داشتهمادي نیاز 

د یل و نیازي داشته باشن، مباید به امور مادي، نر آیات متعدد این پندار را که پیامبران همچون فرشتگان، دقرآن کریم

 :122دیفرما یمو تهیه وسایل زندگی طبیعی و عمومی دانسته است و فتن به بازار ، رنادرست شمرده و نیاز آنان را به غذا

ا نفرستادیم ر[ خود]ن، پیش از تو پیامبرا ؛ وما ارسلنا قبلك من المرسلین اال انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی االسواق و

 .رفتند یمو در بازارها راه  خورند یمذا غ[ نیز]آنان  کهجز این 

و تحریم اعتقادي یا عملی  نمودهصرف را تجویز ، مه گون مستقیم یا غیر مستقیمب، بر این اساس قرآن کریم

امكانات هستی را  ها و نعمتمام ، تدین گونه که از یك سو در آیات متعدد، بمباح را سخت نكوهیده است يها نعمت

نشمرده است و اصل را  مجاز، وي را جز در اموري خواص ي استفادهو تصرف انسان در آن و  داند یمدر خدمت بشر 

 .نهد یمملیت مصرف  هاباح بر

و خود داري از  داند یمحریم آن را بدعت و تشریع ، تمباح يها نعمتیگر با ترغیب به استفاده از ، داز سوي

قل من حرم زینه اهلل تاتی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین ) :129دیفرما یمو  کند یممصرف آن را سرزنش 

وزهایی پاکیزه را ر[ نیز]و را که خدا براي بندگانش پدید آورده  ییورهایز: گوب( فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه آمنوا

ت و روز قیام اند آوردهر زندگی دنیا براي کسانی است که ایمان د[ ها نعمت]ن یا: بگوت چه کسی حرام گردانیده اس

 باشند یماص آنان خ[ نیز]

معیارهاي  چارچوبدر  دیبا یمکه  باشد یمبراي اهداف براي اهداف واالتر  يا مقدمه، دیدگاه اسالممصرف از 

دف نهایی ه. تس باید توجه داشت که مصرف هدف نهایی نیسپ. دانجام گیر یخاص يها تیمحدودارزشی و با رعایت 

طلوبیت به معناي فایده و رضایت خاطري است که انسان از م. تفزایش مطلوبیت اس، امصرف در اقتصاد سرمایه داري
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ت؛ و عادت آدمی اس، سه دست آوردن بیشترین لذت، بر این دیدگاهد. 129آورد یمه دست ، بمصرف کاال یا خدمات

نسبت به نیازهاي متعادل جسمی و روحی انسانی فراتر است و نیازهاي کاذب و  ینفسانمادي و امیال  يها شیگرا

باالترین  يجستجو، نها یك وظیفه و هدف دارد و آن، تدر طول زندگی یآدم، ر این نگرشد. ردیگ یمافراطی را در بر 

سعادت  ي نهیزمزي سالم در پی فراهم ساا. تیدگاه مكتب اسالم بر خالف دیدگاه مطرح شده اسد. 12۰لذت ممكن است

یازها و لذت روحی ، ناسالم داراي دو بعد جسم و روح و به دنبال آن دگاهیدنسان در ا. تو خوشبختی فرد و جامعه اس

 استر تقرب به خدا ، داش یقیحقمال نهایی و سعادت ک. تو جسمی اس

 :دینی و اسالم یها آموزهاصول حاکم بر صرفه جویی در 

ی ولر اساس معیارها و اص، برفه جویی در مقدار مصرف، صگونگی و مقدار مصرف، چاسالم یارزشاز دیدگاه 

که ایروانی در کتاب خود بدان اشاره  شود یمپرداخته  ارهایمعمختصر بدان  به طورکه این در اینجا  گردد یممشخص 

 .126نموده است

هدف واالي انسان د مصرف می باش يها زهیانگیاز یكی از عوامل مهم و مؤثر در تخصیص درآمد و ن: اصل نیاز-1

نیاز انسان  رساند یمرب الهی است هر چیزي که انسان را در رسیدن به این هدف یاري ، قدینی و اسالمی يها آموزهدر 

اید توجه داشت که مصرف ب. دمسیر ضرورت دارن یایگمان تأمین معاش و امكانات مادي براي پیمودن ب. دباش یم

عینی و ذهنی  ي جنبهدینی نیاز داراي دو  يها آموزهدر  باشد یممنوع ، مانسان به قرب الهی شود کاالهایی که مانع رسیدن

ما آنچه در معارف اسالمی ا. سدمی است و ب، آمري روانی است که خاستگاه و معیار قضاوت آن، انبه ذهنی نیازج. تاس

که باید  باشد یمنبه عینی نیاز یعنی نیاز مندي هاي واقعی آدمی ، جمورد توجه واقع شده و بر آن مهر تأیید خورده است

 .افراد به اندازه کافی و متناسب با شرایط روز برآورده گردد ي همهبراي 

تقدیر »ن دبیر امور اقتصادي و مالی است که با عنوا، تاز اصول مهم اسالمی در مصرف: اصل تقدیر معیشت-2

اقتصادي است  مسائلقدیر معیشت در واقع برنامه ریزي صحیح و واقع بینانه و سامان دهی به ت. گردد یمطرح م« معیشت

: دیفرما یم( ع) یمام علا. دو بهتر انجام گیر تر عیسرتا استفاده از امكانات مالی براي تأمین نیازها و رفاه نسبی هرچه 

وام العیش حسن التقدیر ق: دیفرما یمنیز و. «زندگی است ي لهیوسقدیر و اندازه گیري نیمی از ؛ تالتقدیر نصف المعیشت»

دینی  يها آموزهر مجموع د. تستواري زندگی به حسن تقدیر است و مالک آن تدبیر نیك اس؛ او مالکه حسن التدبیر

 ر سه پایه بنیادین استوار است، بکه تقدیر معیشت دستكم دیآ یمچنین بر 
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 .اولویت بندي آنو توجه به نیاز مندي هاي جسمی و روحی -الف

 .شرایط اقتصادي جامع و عموم مردم-ج. ها نهیهزتناسب درآمد با -ب

دینی در تمام ابعاد زندگی و از جمله  يها ارزشاصل اعتدال و میانه روي یكی از اصول و معیار و : اصل اعتدال-9

ین اصل از سوي خرد و فطرت آدمی مهر تأیید خورده است زیرا که سامان دهی و استواري جسم و ا. دباش یممصرف 

صل اعتدال با ، ادینی يها آموزهر د. دباش یمرعایت این اصل  مرهونو  باشد یمجان آدمی و امور خردي و اجتماعی 

 .است دهینكوهفراط و تفریط ، اسط یاد شده است که هر کداموو م وا، ققتصاد، اصدقتعابیري چون 

کسانی که هر گاه انفاق  ؛ والذین اذا انفقوا لم یسرف و لم یقتر و کان بین ذالك قواماو :127دییفرما یمقرآن کریم 

فوق قرآن بر رعایت میانه  ي هیآدر د بلكه در میا این دو حد اعتدالی دارن يو نه سخت گیر دیینما یمه اسراف ، نکنند

 .روي و سخت گیري تأکید کرده است افزونزندگی و پرهیز از  يها نهیهزروي در 

نیز باید در حد میانه و به دور از افراط و تفریط  انفاقاعتدال تا آنجا است که صرف مال در راه خدا و  تیاهم

ي حدي میانه رو و. ..دارد که فرا تر از آن اسراف است يا اندازهسخاوت : )دیفرما یممام حسن عسكري ا. دانجام گیر

 .(تاز ان خساست اس تر نییپادارد که 

و مصرف براي دست یابی به الگو مصرف مناسب و جلو  درآمدرعایت در تخصیص : ها تیاولواصل توجه به -9

 درآمدرورت این کار براي افرادي که ض. تمري ضروري و اجتناب ناپذیر اس، او تضییع حقوق افراد ها یینارساگیري از 

 .ابدی یمدارند نمود بیشتري  محدود

که امام  مینیب یمر اینجا د ؛(وارد نش، واستدر کاري که زیانش بر تو بیشتر از سود آن : )دیفرما یم( ع)ق امام صاد

 .اند دادهفع شخصی را مدنظر قرار ، ناولویت بندي کارها حتی در امور خیر مسئلهر د( ع)ق صاد

شنودي و ، خناعت، قیشناخت رواناز نگاه . قناعت به معناي اکتفا به اندک است: اصل ساده زیستی و قناعت-۰

رچند ، هبرد یمز زندگی لذت ، اکه با مصرف اندک يا گونهه ، بآورد یمرضایت مندي را براي شخص قانع به ارمغان 

اقتصادي جلو گیري  يها انیزو از  کاهد یمز ثروت اندوزي را آو  صفاسد ناشی از حر، مناعتق. دثروتی نداشته باش

 .بندد یماقتصادي بكار -و مخارج مازاد را در مشارکت اجتماعی کند یم

اگون ن. گو يها جنبهز ، امصرفی يکاالالگو ناپذیري از بیگانگان در نوع و مقدار : اصل الگو ناپذیري از بیگانگان-6

رویج مصرف کاالهاي خارجی و بی توجهی به تولیدات و کاالهاي ، تز جنبه اقتصاديا. رساند یمبه جامعه اسالمی زیان 

 .زند یمر تولید و اقتصاد ملی نیز ضربه ، بکه افزون بر خارج ساختن سرمایه از کشور شود یمداخلی 
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فرهنگی و حتی  يها اصالتو تهدیدي براي  گانهیبو ترویج فرهنگ  یعلنوعی تبلیغ ، ناز جنبه اجتماعی و فرهنگی

ز آن ، جگردد ینمه یكدیگر همانند ب( و مدهاي مصرفی) ها شكل: دیفرما یم( ص)ر یامبپ. رود یمدینی در جامعه به شمار 

 .ز آنان به شمارمی آید، ايسازبه هم نزدیك شود و هر کس خود را شبیه گروهی  خوهاکه خلق و 

ممتازي در مكتب اقتصادي و اخالقی اسالم دارد به طوري که در ایگاه ، جانفاق مالی: مازا د درآمد انفاق اصل -7

گوناگونی  يها وهیشو روایات مربوط با  اتیآر این د. تآیه به این موضوع اختصاص یافته اس 13۵یش از ، بقرآن کریم

متقین و گردانه اي  يها نشانهز جمله این که انفاق از ارکان و ، اشاره شده است، اتوانگري به این امر بیترغو  تیاهمبه 

 .فروشند و بهشت بهاي آن مؤمنیز سوداي مقدس که خداوند خریدار است و ؛ ندر مسیر تكامل

 :قرآن نهییآجویی در  صرفه

اي است که در مقام تحدي انجام  در علوم قرآنی صرفه به معناي باز داشتن شخص از آوردن آیه و یا سوره

 .گیرد می

 13ر سوره لقمان، آیه د. تآن به معنی معتدل، متوسط و راست به کار رفته اسدر فرهنگ قرآنی قصد و مشتقات 

که فرموده  92یعنی در راه رفتن معتدل باش، قصد به معنی معتدل و سوره توبه، آیه « و اقصد فی مشیك»: فرماید که می

درس و سفري متوسط بود حتماً از تو یعنی اگر خواسته تو مالی و زو« لو کان عرضاً قریباً و سفراً قاصداً ال تبعوک»: است

یعنی هدایت به راه « و علی اهلل قصد السبیل»: که فرمودند 3کردند، قصد به معنی متوسط و در سوره نحل آیه  پیروي می

 .قصد به معنی راست آمده است. ي خداست راست و عهده

یط در هزینه کردن ثروت است که جویی حد وسط میان اسراف و امساک و افراط و تفر هاي دینی صرفه در آموزه

 :فرماید قرآن کریم در این رابطه می. است بار انیزهر دو مذموم و 

اصوالً « زنجیر مكن و بسیار گشاده دستی نیز منما تا مالمت شده و حسرت زده بر جاي بمانیت دستت را به گردن»

از امكانات و وسایلی است که خداوند به طور وري مناسب و درست  نگاه قرآن به مسئله اقتصاد نگاهی در راستاي بهره

خواهد که هر چیزي را درست و به شكل  از این رو از مردم می. مستقیم یا با تولید و کار در اختیار بشر قرار داده است

در مندي از آن خودداري ورزند به عبارت دیگر  مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف، اسراف تبذیر و عدم بهره

از این رو بنیاد امور در ت اقتصاد از واژه قصد به معناي میانه روي گرفته شده اس. اسالم همواره سخن از اقتصاد است

روي است و هرگونه رفتارهاي بیرون از این چهارچوب  و نگرش قرآنی میانه نشیبحوزه تولید، توزیع و مصرف کاال در 

روي،  گونه که زیاده همان. شود بلكه گناه، حرام و گاه جرم قانونی تلقی می نابهنجاراز نظر اسالم نه تنها نادرست و 

هاي حالل  همین طور عدم استفاده از نعمت. اسراف و تبذیر امري مردود، مذموم و گناه شمرده شده است ،اتراف

ته شده و شخص مورد مندي از آن در راستاي آسایش، آرامش و کمال را امري مذموم و ناپسند دانس خداوند و عدم بهره

 شود؟ مند نمی ها بهره سازد و از آن نكوهش و توبیخ قرار گرفته است که چرا حالل خدا را بر خود حرام می
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ها و امكانات متعدد را براي زندگی  هاي الهی است زیرا خداوند این همه نعمت بنابراین اسراف ناسپاسی نعمت

اي به اسراف عادت نمود باعث فقر و احساس نیاز  حال اگر جامعه. ه استها فراهم نمود شاداب و همراه با آسایش انسان

بیگانگان دراز باشد  يبه سوگردد و حتی ممكن است این روند موجب گردد همواره دست نیاز  و کمبود در جامعه می

 .گیرد ها مورد تهدید قرار می در نتیجه استقالل سیاسی و اعتقادي آن

زیستی و مقابله با  روي، صرفه جویی، قناعت، ساده در مصرف و میانه اعتدال، آندر حقیقت از نظر اسالم و قر

باشد که مؤمنان براي  بذیر و ریخت و پاش، اصل اساسی و از اصول نخستین اقتصادي اسالمی می، ت، اسرافیبارگ شكم

بایست آن را در نظام  به کمال شخصی و جمعی و امت اسالمی براي رسیدن به جامعه نمونه و برتر می یابی دست

 .اقتصادي خویش در نظر بگیرند

هاي  خواهد که از اسراف و تبذیر دوري ورزیده و هزینه انعام از مردم میه سور 191خداوند در آیاتی چون آیه 

هاي خداوند استفاده  خواهد که از نعمت سوره اعراف از مردم می 91آیه  خویش را در چارچوب اعتدال قرار دهند، در

کرده و از آن بخورند و بیاشامند ولی اسراف نكنند زیرا اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را 

 .دارد خداوند دوست نمی

 :۰۸۲تجویی در روایا فلسفه صرفه

. جویی مفهومی کامالً اقتصادي و مادي دارد شود صرفه ها استنباط می یسیجویی از فرهنگ انگل آن چه از واژه صرفه

در زبان عرب و بالطبع در لسان آیات و روایات واژه  که یحالدر . نگرند به هر چیزي با دید مادي می ها یغربزیرا 

 .شود هاي مادي نمی جویی مفهومی عام دارد و منحصر به جنبه صرفه

اي براي  جویی مصرف نكردن است به خاطر ازدیاد ثروت که ثروت زیاد وسیله بینی غرب فلسفه صرفه در جهان

جویی مصرف نكردن نیست بلكه  اما در جهان بینی الهی صرفه. تفاخر و مبنایی براي ارزش و امتیاز اجتماعی است

باشد و لذا اگر کسی با مصرف  هر چیزي میجویی مصرف کردن هر چیزي در جاي خود و یا استفاده بهینه از  صرفه

خود یا جامعه بدان نیازمند باشند نه تنها کار ارزشی نكرده بلكه مبغوض  که یحالنكردن، ثروت اندوزي کرده باشد در 

والذین یكنزون الذهب و الفضه و ال ینفقونها »: فرماید از سوره توبه می 99آیه . الهی بوده و مشمول عذاب خواهد بود

کنند، آنان را به  را در راه خدا خرج نمیا ه و کسانی که طال و نقره جمع کرده و آن« سبیل اهلل فبشر هم بعذاب الیمفی 

 .عذاب دردناک بشارت بده

 .اند اشاراتی به آن داشته( ع)جویی در روایات نیز مورد توجه بوده و ائمه معصومین  فلسفه صرفه
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است حق داریم آن را در جاي خود استفاده نماییم ولی حق نداریم از  و امانت عهیودآنچه در اختیار ماست  -1

 .حد تجاوز کرده و آن را در جاي غیر خود به کار بریم

فمن تعدي ذلك ... اان یلبسوا منه قصد... مجعله و دانع عند خلقه و امره ،المال مال اهلل»: فرماید می( ع)امام صادق 

 «ماًکان اکله حراماً و ما البسه منه حرا

 .دارد ما را از این مسیر باز می  دهد و اسراف جوي انسان را در مسیر تكاملی خود قرار می صرفه -2

آن  يها نتیزاز دلبستگی به دنیا و لذات و شهوات و : مسعود بن ای: خطاب به یكی از اصحابش فرمود( ص)ر پیامب

خواهید   آیا می: فرماید بپرهیز خداوند می یبارگ زن سواري و يها مرکبو خوردن چیزهاي حرام و نیز از طال و نقره و 

ها جاودانه  براي کسانی که تقوا پیشه کنند نزد خدایشان نهرهایی است که در کنار آن. خبر دهم ها نیاشما را به بهتر از 

 .خداوند از اعمال بندگان خویش آگاهست. خواهند بود و نیز همسران پاک و مقام رضوان الهی بر ایشان آماده است

شود، زیرا مصرف بیش از اندازه  یز میدر عین حال باعث رشد آن ن. جویی عالوه بر آن که نشانه تقواست صرفه -9

 :فرماید در وصف اهل تقوا می( ع) یحضرت عل. سازد ما را از تقوا یعنی عامل کنترل کننده انحرافات و عفاف دور می

 :«فرماید هاست و در جاي دیگري می روي آن جویی و میانه لباس پوشیدن متقین از روي صرفه ؛ملبسهم االقتصاد»

 .و زیاد خوردن اسراف است یدامن پاککم خوردن « صناف و کثرته من االسرافقله االکل من ال»

حقیقی  يها ارزشکاذب و موهوم شده و زمینه توجه او را به  يها ارزشجویی مانع انسان از توجه به  صرفه -9

 .کند آماده می

نرم و لطیف استفاده کن تا لباس خشن بپوش و از پوشش ضخیم نه : اي اباذر»: خطاب به اباذر فرمود( ص)پیامبر 

 «تفاخر و تكبر در تو راه پیدا نكند

 .کند خوي حیوانی را در انسان تقویت می ها یخوردناستفاده بیش از حد از امكانات و  -۰

 ییغذاهرگاه یكی از شما . اي جز خوردن ندارد آدمی براي محكم شدن بدنش چاره»: فرماید می( ع)امام صادق 

و یك سوم را براي نوشیدنی و یك سوم دیگر را براي راحتی در نفس  غذااش را براي  معده خورد باید یك سوم می

 «.شود چاق می دنیسر برکشیدن قرار دهد، خود را چاق نكنید آن چنانكه خوک براي 

انسان چه بسا با اسراف خویش مانند شیطان ضایع . صرفه جویی عملی رحمانی و اسراف اقدامی شیطان است -6

 .جویی موجب کمال و اسراف باعث نقصان ما خواهد بود صرفه. و از مقام قرب الهی سقوط کند گرداند

روي در مصرف، همانا استفاده  افزونجویی و پرهیز از  بر توست رعایت صرفه»: فرماید امام حسن عسگري می

 «بیش از حد مصرف عملی شیطانی است
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روي اگر به صورت یك فرهنگ عمومی در آید  یت میانهصرفه جویی در استفاده از اموال و مخارج و رعا -7

 .نیاز نماید تواند استقالل اقتصادي ملتی را تأمین و تضمین نماید، جامعه را از فقر دور کرده و از بیگانگان بی می

 «ایاکم و السرف فی المال و النفقه و علیكم باالقتصاد، فما افتقر قوم قط اقتصدوا»: فرماید می( ص)پیامبر 

جوي  جویی پیشه کنید، ملتی که صرفه روي در مصرف مال و خرج خودداري کرده و صرفه بر شماست که از زیاده

دهم که  جویی کند، ضمانت می براي کسی که صرفه»: فرماید می( ع)امام صادق . نیازمند نخواهد شد گاه چیهنماید 

 «.نیازمند نشود

را در انجام عبادات سست نموده و انسان را از شنیدن حقایق رحم و بدن  جویی قلب را قسی و بی عدم صرفه -3

 :دارد و در حدیث نبوي آمده است بازمی

زیرا خوردن بیش از اندازه قلب را به سوي قساوت سوق داده و اعضاء بدن را در  دیزیبه پرهاز زیادي خوردن »

محدوده : توان گفت دین ترتیب میب« .گردد عبادت سست کرده و مانع انسان از شنیدن حقایق و پند گرفتن می

از طرفی دیگر فلسفه این تكلیف بزرگ راهی است تا انسان به . شود جویی فراتر از مادیات است که تصور می صرفه

 .باشد جویی آن صعود انسان به درجه اعلی علیین می وسیله آن از ملك به ملكوت برسد و بهترین صرفه

 :جویی در روایات صرفه

اند و از  جویی را تشویق و یا حتی بدان امر کرده نیز همچون کالم اهلل مجید صرفه( ع)از معصومین روایات مأثور 

هایی از آن نقل  اند ذیالً نمونه اند و یا بدان هشدار داده نهی فرموده( بخل و خست)و تفریط ( اسراف و تبذیر)افراط 

 .شود می

روي،  م غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك با رعایت میانهفدع االسراف مقتصداً و اذکر فی الیو (:ع) یامام عل

جویی یا  اسراف را رها کن و به فكر فرداي خود باش و مال را در حد ضرورت و نیاز نگهدار در این روایت صرفه

 .روي عبارت است از اسراف نكردن از یك طرف و از طرف دیگر نگهداري مال و مصرف آن در حد ضرورت میانه

 .انما االسراف فیما اتلف المال و اضر بالبدن... لیس فیما اصلح البدن اسراف (:ع)ق امام صاد

استفاده از هر چیز که به نفع و صالح بدن باشد، اسراف نیست بلكه اسراف چیزي است که موجب تلف مال و 

 .ضرر براي بدن باشد

عنی کرده است از مفهوم مخالف روایت جویی را م این روایت اگرچه از اسراف سخن گفته است اما در واقع صرفه

 .جویی است اي باشد خواه براي بدن و یا غیر آن صرفه که مفید فایده زیهر چتوان گفت که استفاده  می
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العفو، العفو : یسالونك ماذا ینفقون؟ قل: و لیكن نفقتك علی نفسك و عیاک قصدا فان اهلل تعالی یقول (:ع)امام رضا 

 .الوسط

پرسند چه  اي پیامبر از تو می: فرماید روي را رعایت کنی، خداي تعالی می ات میانه ود و خانوادهباید در مخارج خ

 .عفو یعنی وسط و میانه. چیزي انفاق کنند بگو عفو را انفاق کنید

 .اند روي معنی کرده مزبور میانه ي هیآاند واژه عفو را در  جویی امر فرموده السالم عالوه بر آنكه به صرفه امام علیه

 :جویی از دیدگاه روایات آثار صرفه

 .علیك باالقتصاد و القنوع و التقلل، اذار عبت فی صالح نفسك :(ع) یامام عل

 .روي، قناعت و کم مصرف کردن را رعایت کنی اگر مایل به اصالح نفس خود بودي پس بر تو الزم است میانه

 و قصدا فی غنی... فمن عالمه احدهم، انك تري له قوه فی دین (:ع)امام علی 

 .بینی جو می صرفه ،هاي متقین آن است که ایشان را در دین قوي و در هنگام دارا بودن از نشانه

 .کند نصف میا جویی مخارج ر رعایت صرفه. االقتصاد نصف المؤونه (:ع)امام علی 

 .لم یلبسوا لباس العجم و بطعوا اطعمه العجم، فاذافعلو ذلك ضربهم اهلل بالذلال تزال هذه االمه بخیر ا (:ع)امام علی 

این امت مسلمان تا زمانی که لباس و غذایشان مانند بیگانگان نشده در خیر و صالح خواهند بود پس هرگاه در 

 .شدند خداوند ذلیلشان خواهد کرد ها آناین امور مانند 

 .القصد فی الغنی و الفقر: ثالث منجیات، فذکر الثالث: (ص)اهلل  قال رسول (:ع)د امام سجا

آیند سومی آن سه چیز،  سه چیز از نجات دهندگان به شمار می: اند که ایشان فرمود امام چهارم از پیامبر نقل فرموده

 .جویی به هنگام فقر و دارایی است روي و صرفه میانه

 «.جویی کند فقیر نشود کنم براي کسیكه اگر صرفه می ضمانت»ر ضمنت لمن اقتصد ان ال یفتق (:ع)ق امام صاد

المال مال اهلل، یضعه عند الرجل و دائع و جوزهم ان یاکلوا قصدا و یشربوا قصد و یلبسوا قصدا و  (:ع)امام صادق 

ل ینكحوا قصدا و یرکبوا قصدا و یعود ابما سوي ذلك علی فقراء المومنین و یلموا اشعثهم فمن فعل ذلك کان ما یاک

 .و من عدا ذلك کان علیه حراماً حالالًو یرکب  حالالً

جویی  اجازه داده است با رعایت صرفه ها آننزد مردم به ودیعه گذاشته است و به  را آنمال، مال خداست، خداوند 

روي بخورند، بیاشامند، بپوشند، ازدواج کنند و مرکب سوار شوند و اضافه بر آن را به فقرا و مؤمن برگردانند و  و میانه
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شود یا ازدواج  آشامد یا سوار می خورد یا می چنین عمل کند آنچه را که می که یکس. را جمع کنند ها آنپراکندگی 

 .باشد حالل است و غیر از آن حرام می کند می

 .من اقتصد وقنع، بقیت علیه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنه النعمه (:ع)امام کاظم 

روي کند نعمت از  آنكه ریخت و پاش و زیاده ماند و  جویی و قناعت کند نعمت براي او باقی می کسی که صرفه

 .رود دست او می

 .لو ان الناس قصدوا فی المطعم، الستقامت ابدانهم :(ع)ا امام رض

 .مقاوم خواهد شد شانیها بدنروي کنند  جویی و میانه اگر مردم در خوردن صرفه

 من اقتصد فی معیشته رزقه اهلل و من بذر حرمه اهلل (:ص)رسول اکرم 

دهد و آنكه ریخت و پاش نماید خداوند تحریمش  جویی کند خداوند به او روزي می در زندگی صرفه که یکس

 .کند می

ترین آثار  جویی که در روایات بسیار مورد تأکید قرار گرفته است داراي آثار فراوانی است که برجسته صرفه

 :ازد جویی و قناعت عبارتن صرفه

رکس به روزي الهی ه« من قنع یرزق اهلل استغنی عن الخلق»: فرماید می (ع) یامیرالمؤمنین عل: ییخودکفا -1

 .شود نیاز می قناعت ورزد از مردم بی

 انسان به تنگدستی دچار نخواهد شد ،با میانه روي :«فرمود( ص)پیامبر اعظم »ر کن شدن فق ریشه  -2

 «کنم که فقیر نگردد میروي را بیشه کند، من ضمانت  کسی که میانه»: فرماید می( ع)امام صادق 

را افزایش  اش يروزجویی کند، خداوند  کس که در زندگی صرفه»: فرماید می( ص)پیامبر : افزایش روزي -9

 «گیرد اش را از او می کند، خداوند روزي می يرو ادهیزدهد و کسی که  می

 «گردد از مینی هرکس قناعت ورزد، عزتمند و بی»: فرماید می( ع)امام علی : عزت و افتخار -9

جویی،  صرفه»: فرماید جویی قابل دسترسی می بهترین مدل جامعه اسالمی را با صرفه( ع)امام علی : نمونه  جامعه -۰

 «.گواراترین نوع زندگی است

 مال به داشت چشم و طمع اماد هستن بلندي سر و زت، عشخصیت خواهان ها نسانا: سربلندي و عزت عامل-6

 را آدمی :دیفرما یم( ع) علی ضرتح. گردد یم او حقارت و خواري موجب و است بلندي سر و عزت مانع دیگران

 است یکاف ها نعمت فراوانی براي خلقی خوش و مندي دولت براي قناعت
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. ددارن نفرت نداري و فقر از و باشند غنی و نیاز بی تا دارند عالقه ها انسان مهه: واقعیي  نیاز بی حس ایجاد-7

 انسان اندازه هر که حالی در باشند نیاز بی گرایی تجمل و مادي امور وسعه، تثروت در تا کنند یم تالش ها انسان رخیب

 بی موجب که چیزي نهات. دش خواهد زیادتر احتیاجاتش ایره، دها آن اداره و حفظ راي، بباشد بهرمند بیشتر امور اولین از

 بر را او ضروري احتیاجات و است شده فراهم انسان براي که است امور به بودن سازگار و ناعت، قشود یم انسان نیازي

 و نیازي بی برترین :ندیفرما یم پذیر همچنین نا پایان است ثروتی قناعت :دیفرما یم( ع) علی ضرتح. سازد یم طرف

 .است مردم دست در آنچه از است ومیدي، ندارایی

. تاس زندگی در گرایی تجمل و مقام کسب و مال به دسترسی عدم در مردم بیشتر گرانین: روانی آرامش ایجاد-3

 یناراحت ایجاد عامل یشتر، ببلكه آورد ینم فراهم را انسان راحتی و شیآسا موجب تنها نه امور این که است حالی در ینا

( ع) یعل ضرتح. تاس نهفته قناعت در انسان روح و جسم آسایش و آرامش که حالی رد. تاس شیآسا سلب و

 :ندیفرما یم

 نیست روزي به دادن رضایت از تر برنده بین ز، ازدایی فقر در مالی هیچ و قناعت از ات کننده نیاز ی، بگنجی هیچ»

، پرستی دنیا که حالی ر، دشود یم خاطر آسوده و ابدی یم دست سایش، آباشد مند  بهره دنیا از کفایت اندازه به که کسی و

 «.است گرفتاري و رنج مرکب و دشواري لیدک

 .است انسان خواري و بردگی موجب طمع و روحی و فكري آزادي مایه ناعتق: فكري آزادي-3

 او انندم( آزادگی و شخصیت در)تا  گردان نیاز بی کسی هر از را ودخ( قناعت با)م ک: دیفرما یم( ع) یعل حضرت

 شوي

 مه، هصراحت کمال با و کند یم رفتار آزادانهت؛ و اس گیرنده تصمیم ود، خکارهایش تمام ر، دقانع انسان بنابراین

، سازد استوار دارد آنچه به بودن قانع و روي میانه بر را زندگی برنامه انسان نانچهچ. دیگو یم را سنجش و نظر جا

 بی جز چیزي توانگر حقیقت :فرمود که اند کرده قلن( ص)ر پیامب از .شود یم اندک ها ییدارا و اموال به اش يازمندین

                          .نیست نفس نیازي

 باشد انع، قاست داده روزي او به خدا آن چه به که است کسی مردم ترین نیاز بی: رمودف( ع)ق صاد امام

 خدا از فقط را اش يتوانگر دوست خدا نسانا. تاس توانگري برترین آرزو رکت: رمودف( ع) علی حضرت

 و افتی راه اسالم به که کسی حال به خوشا: )رمودف( ص)ر یامبپ. پردازد یم تالش و کار به کفاف حد در؛ و دیجو یم

 جمع روي میانه و قناعت با را معاش براي الش، تمسلمان انسان سپ( دش قانع آن به و بود کفاف حد در اش یزندگ

 .کند یم

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

467 

 

 (:ع)توجه به روایات معصومین ا جویی ب صرفه راهكارهای

، اجتماعی و شخصی زندگی در منطقی و درست يها وهیش اتخاذ با توان یم( ع)ن معصومی روایات در مطالعه با

 خود نصیب را آخرت و دنیا عادت، سداد سوق تبذیر و اسراف از گیري جلو و درست جویی صرفه به را اسالمی امعهج

 :از عبارتند راهكارها نآ. دکر جامعه و

 که است راهكارهایی از كیی فقر به ابتالي از جلوگیري براي مصرف در روي یانهم: مصرف در اعتدال آموزش-1

 ایشان همچنین نگردد بیچاره رگز، هبرگزیند روي میانه که سیک :123دیفرما یم( ع) علی ضرتح. دکر توجه بدان باید

 دیگران از نیازي یب، سازد پیشه روي میانه که کسی براي:19۵دیفرما یم و داند یم دیگران از نیازي بی باعث را روي میانه

ا نگش هم زید را آنش؛ و مبا ممسك ادی از مبند گردن به را دستت:191دیفرما یم پیامبرش به خداوندد کن می ضمانت را

 بمانی خورده حسرت و شوي مالمت نتیجه در سپ( نكن ولخرجی)

 المال تیب از را خود سهم وقتی که بود چنان سلمان زندگی وشر :192دیفرما یم( ع)ق صاد ماما: نگري آینده-2

 مسلمانان به يا عده. دبگیر را خود سهم دوباره و رسد فرا بعد سال تا گذاشت یم کنار را اش ساالنه زینه، هگرفت یم

 پاسخ در وا! بمیري فردا ای امروز شاید ،یدان یم کجا از؟ تو یکن یم چنین را، چداري که زهدي این با و؛ تکردند اعتراض

 که دیدان ینم! خبران بی ي؟ ابمیرم من که دارید بیم که چنان م؛ هندارید من ماندن زنده براي امیدي شما راچ: گفت

 تأمین باشد اش یزندگ ي نهیهز که وقتی ما، اشود یم نگران و مضطرب، معیشتش تأمین عدم صورت در انسانی نفس

 .ابدی یم آرامش

 آنان مشكل رفع در سعی و بودند دیگران فكر به میشهه( ص)ر پیامب اصحاب و ارانی: دیگران از گشایی مشكل-9

 از روایات در و داد یم همسایگان هم و خود هم و دیدوش یم را ها آن شیر داشت که گوسفندي و تر، شابوذر مثالً. دداشتن

 بین را آن گوشت و کرده نحر را شتري کردند یم گوشت هوس ابوذر خانواده وقت هر که است آمده( ع)ق صاد امام

 199.گرفت یم دیگران با كسانی سهمی خود؛ و کرد یم تقسیم دیگران و خود

                                                 

 - 212،ص77مجلسی،بحاراالنوار،ج 123

             - 996،ص71همان ،ج 19۵

 - 91-اسرا  191

 - 6۰،ص۰کلینی،کافی،ج 192

 - 96،ص31مجله کوثر،شماره  199
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 هم فكر به ستیبا یم، خواهانه خود و طرفه كی مصرف جاي به سلمانانم( ع)ق صاد امام نظر زا: ایثار روحیه-9

 صدر مسلماناني  باره در حضرت آن که نانچ. دنبردن ادی از را دیگران( ایثار)، درست جویی صرفه با و باشد خود نوع

 ه، ننداشتند چیز هیچ مدینه به ورود ابتداي ر، دکردند هجرت مدینه به مكه از مسلمانان که مانیز: ندیفرما یم اسالم

 کم کم که این تا بود الزم و ضروري تكلیف كی، انصار براي ایثار؛ لذا یخوراک و خورد نه و یپناهگاه نه مسكن

  199افتی سامان نسبتاً شان یزندگ وضع و جستند را خود مهاجران

 :نتایج

فوق به نتایج  مسئلهبه ( ع)ن جویی و توجه قرآن و روایات معصومی با توجه به مطالب ارائه شده در بحث صرفه

 .توان دست یافت زیر می

 .هاي الهی در هر زمان باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد نعمت -1

 .پایدار ماندن در اقتصاد باید پرهیز کرداز اسراف و افراط و تفریط براي  -2

با توجه به اینكه خداوند سفارش بسیاري نموده تا از اسراف بپرهیزیم تا مورد توجه خداوند قرار گیریم باید  -9

 .جویی و قناعت را پیشه خود نماییم صرفه

ردن است با انجام این عمل روي نك جویی و زیاده اقتصادي، در صرفه -بنا به فرمایش رهبر معظم انضباط مالی -9

 .کشور برداریمو خانواده د پیشرفت اقتصا در يمؤثر يها گام

 

 :فهرست منابع

 .مقرآن کری-1

                        .البالغه نهج-2

 .(يستان قدس رضو، آشهد، ماسالمی يها زهیآممصرف در  الگو 1933)د وا، جایروانی-9

 .فتر عقیل، دصدا و سیما يها پژوهشرکز ، مهران، تنبایدهاي مصرفایدها و ب( 1933)ید حسین ، ساسحاقی-9

 .(یفتر نشر فرهنگ اسالم، دهران، تسائل اقتصادي، م2نوین ج  رساله 1971)م بدالكری، عبی آزار شیرازي-۰

اصل اقتصاد نوشته دکتر  مقاله، 967-966 شمارگان( 1933)ن ربیتی براي اولیا و مربیا، تیآموزشاهنامه ، مپیوند-6

 .یمیقاعلی 

                                                 

 - 6۰،ص۰کلینی،کافی،ج 199
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 .ثار امین، آم، قبا ناتوي فرهنگیل اهكار هاي قرآن در تقابر( 1933)ن سی، حتقی پور-7

جویی،  مفهوم صرفه یجوی مجموعه مقاالت همایش زنان و صرفه یعلد االسالم و المسلمین مرا توانا، حجت-3

 .نظري و فلسفه آن در آیات و روایات يها چوبچهار 

جویی در کارآمدترین  فر، اکبر صرفه سنایی 16شماره م سال شش یآموزشی فرهنگیان بسیج یدو ماهنامه علم -3

 .راهبرد مقابله با تورم و گرانی

 .انون اندیشه جوان، کهران، تروري بر تجمل و اسرافم( 193۵) یحمد عل، مشاه آبادي-1۵

 .هرانت ،رهنگ علوم رفتاريف( 1969)ر لی اکب، عشعاري نژاد-11

 .فتر نشر معارف، دم، قوایات، رصالح الگو مصرف از منظر آیاتا( 1933)ا حمد رض، مبادي، آطاهري-12

 .بحاراالنوار، تهران، دارالكتب االسالمیه یعالمه مجلس-19

 .انتشارات اسوهن تهرا يا مترجم کمره  یکافاصول ب شیخ یعقو ،کلینی-19

نتشارات علمی و فرهنگی ، اهران، ترجمه علمی رامین، تسیاسی يها شهیاندداوندان خ( 1976)؛ ین و، للتكستر-1۰

197۵. 

 .نتشارات نگاه، اهران، ترهنگ اقتصاديف( 1979) يیاوش و علیرضا نوروز، سمریدي-16

 .فتر نشر فرهنگ اسالمی، دهران، تلیاتی از اقتصاد اسالمیک( 193۰)ا المرض، غمصباحی-17

 .میر کبیر، اهران، ت1فارسی ج رهنگ ف( 1971)د حم، ممعین-13

 .وشته غالمرضا صالحی، نالگو مصرف و( ع)ق قاله امام صادم( 1933)، نشریه کوثر-13

 www. somamus. comف جویی و مصر دیدگاه قرآن درباره صرفس سمامو
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 تاهمیت کار از دیدگاه قرآن و روایا

 *کریم علی محمدي

 :چكیده

حكمت وجود مطرح و راز آفرینش  به عنوانتا جایی که  باشد یماز دیدگاه اسالم کار از ارزش واالیی برخوردار 

 باشد یمگستره کار از جهت زمان و مكان وسیع ؛ و گردد یموجودي انسان با سعی و تالش نمایان  ي جوهرهاست و 

را مسخّر انسان کرده است و  ها آنموجود در  يها نعمتچون خداوند بزرگ با لطف بی انتهایش، آسمان و زمین و 

نموده است چون ابزار فكري و عملی در وجود انسان نهاده است لذا خداوند متعال  ها آنانسان را مأمور به استفاده از 

مجاهدین نظامی معرّفی کرده است و در آیات و روایات به کسب تجارت و کار و  فیرد همجهادگران اقتصادي را 

و عبادت نیز در قرآن هدف خلقت گفته شده  شود یمتالش دستور داده شده است و کار بهترین جزء عبادت نامیده 

 .است

که انبیاء  ها انسان نیتر میکرلذا باشرف و  دانند یمدر روایات متعدد کار و تالش را عامل عزّت و شرافت و کرامت 

و در کار نباید کم گذاشت که از  پرداختند یمد و به کارهاي مختلف باشند از کارگران طول تاریخ بودن ها آنو اوصیاء 

اموري که مانع تالشند مثل جهل و ؛ و کار و تولید بایستی صحیح و کامل انجام گیرده انبیاء این است ک ي همهاصول 

 .رکود و کسالت و سستی و خواب بیشتر بایستی اجتناب کرد

 .رکار، قرآن و روایات، موانع کا :واژگان کلیدی

 .گروه قرآن و حدیث -استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان*

 

 مقدمه

به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزي شده و مدبّرانه جمعی و در مسیر  اتكابا 

و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول  ها آرمانتحقق 

فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و و اقتصادي، علمی 

 :خواهد داشت ییها یژگیوجامعه ایرانی در افق چشم انداز چنین  مؤثّر
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 يها ارزشمقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متكی بر اصول اخالقی و ا توسعه یافته، متناسب ب

مشروع، حفظ کرامت و حقوق  يها يآزاداسالمی، ملّی و انقالبی، با تأکید بر مردم ساالري دینی، عدالت اجتماعی، 

 .از امنیت اجتماعی و قضایی مند بهرهو  ها انسان

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقة آسیاي جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم 

مقدمه ). افزاري تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 (يا خامنهسند چشم انداز بیست، آیة اهلل 

فی که در سند چشم انداز بیست ساله بیان شده است رسیدن به آن اهداف به تالش جمعی وابسته با توجه به اهدا

سعادت و استقالل اقتصادي و فرهنگی و سیاسی  يها قلهاست و در منابع اسالمی نیز تأکیدات فراوان براي رسیدن به 

 .باشد یمبیان شده است و شرط اصلی رسیدن به اهداف عالی کار و تالش 

 اهمیت کار در اسالم

آدمی جوهرة وجودي خویش را با . کار، در نظام ارزشی اسالم به عنوان راز آفرینش و حكمت وجود مطرح است

سبحان، انسان را آفرید و روح منسوب به  يخدا. دکن یمو ارزش حقیقی خود را با کار تعیین  اندینما یمسعی و تالش 

و هر آنچه را که در جهت کسب کماالت و ( 23حجر آیة )« وَ نفخت فیه مِن روحی»: خویش را در او به ودیعت نهاد

الم تروا انّ اهلل »که در آیات قرآن به این نكته تأکید کرده است : تعالی روحی و مادي، ضروري بود مسخّر وي ساخت

: ستود ها دهیپدو او را به وصف کرامت و فضیلت بر بسیاري از ( 2۵/لقمان)« فی السّماوات و ما فی االرض سخّر لكم ما

اسراء )و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطّیبات و فضّلناهم علی کثیر ممّن خلقنا تفضیالً 

  (.7۵آیة 

هو اَنشاَکم من »: خداي سبحان انسان را از زمین ایجاد کرد تا با کار و کوشش، هم به عمران و آبادانی زمین بپردازد

و هم با کار شایسته، به حكمت وجودي خود پی ببرد و کرامت نفسانی خویش ( 61هود آیه )« االرض و استعمرکم فیها

 .شناخت خویش محیط زیست بشر سالم و تكامل او حاصل شود تا در پرتوي تالش در عمارت زمین و. را تحصیل کند

عزّت، کرامت، استقالل، سالمت و امنیّت هر ملّتی در گرو همّت و تالش آن ملت است، چنانكه فرومایگی، زبونی، 

 .کاري اوست یفرسودگی و ناامنی هر امّتی، پیامد تنبلی و راحت طلبی و ب

انجام  ،قرآن کریم در موارد فراوان. ز اسناد کار به خداوند استنباط کردا توان یماهمیت کار و ارزش اشتغال را 

« کلَّ یوم هو فی شأنٍ» دیفرما یمو در برخی از آیات، به طور جامع فراگیر  دهد یمکارهاي گوناگون را به خداوند استناد 

کارهاي خداوند مشابه و تكراري نیست . هر روز، بلكه هر ظهور و تجلّی، خداوند در کاري تازه است( 23الرحمن آیه )

چون او همیشه در حال ایجاد است و هر وجودي داراي خصوصیتی است که در دیگري نیست لذا تجلّی خداوند 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

472 

 

« یسئله من فی السّماوات و االرض»: دارند یمنیازهاي خود را تنها بر او عرضه ، ها دهیپدتكرارپذیر نخواهد بود و همة 

. منوط به ارادة اوست ها گرهاست که همة نیازها را پاسخگوست و کارگشایی همه  مبدأو خداوند تنها ( 23من آیه حالر)

 (29۰آیه اهلل جوادي ص ت اسالم و محیط زیس)

 جهاد فیرد همتالش برای معاش 

منابع دینی به اهمیت تحصیل معاش تأکید شده است تا جایی که در قرآن فعالیت اقتصادي در ردیف جهاد بیان در 

 .شده است

 (2۵سوره مزمل آیه )« آخرون یضربون فی االرض یبتغون من فضل اهلل و آخرون یقاتلون فی سبیل اهلل»

 «.کنند یمد و گروه دیگري در راه خدا جهاد گروهی دیگر براي تحصیل و ابتغاء فضل الهی راهی سفر می گردنو »

قرار داده است و سفر براي تجارت را « جهاد فی سبیل اهلل»ر در آیه فوق تالش براي امور اقتصادي را در کنا

که  دهند یمو این امور نشان  کند یمو کسب درآمد و تحصیل معاش را فضل و رحمت الهی معرّفی  کند یمتشویق 

چون ملّت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقالل و عظمت . اسالم براي کار و تالش اهمیت فراوان قائل است

 .است« جهاد با دشمن»و سربلندي نخواهد یافت و اصوالً جهاد اقتصادي بخشی از 

 :که فرمود کند یمنقل ( ص)در این زمینه عبداهلل بن مسعود از پیامبر 

اعی را به یكی از شهر هاي مسلمانان ببرد، و زحمات خود را در این راه براي خدا محسوب دارد، هر کس مت»

 2۵شهیدان است سپس جمله از آیه  به منزلهسپس آن را به قیمت عادالنه آن روز بفروشد چنین کسی در پیشگاه خدا 

 (و ابوالفتوح رازي انیالب مجمعیه و جامع البیان قرطبی، ذیل آ)ض و آخرون یضربون فی االر «مزمل تالوت فرمود

 نماز جمعه و کسب تجارت و تالش

در منابع دینی نماز جمعه اهمیت فراوان دارد لذا همه مؤمنین باید در آن شرکت کنند و تمام کارها را به جهت 

کارهاي روزانه خود بروند که در قرآن به آن  به دنبالانجام نماز جمعه تعطیل کنند ولی بعد از تمام شدن نماز جمعه 

 :دیفرما یمتصریح شده است که 

 (1۵جمعه آیه )« فاذا قُضِیت الصّاله فانتشروا فی االرض و ابتغوا من فضل اهلل واذکروا اهلل لعلّكم تفلحون»

خدا را یاد کنید که طلب کنید و بسیار ا و هنگامی که نماز پایان گرفت شما در زمین پراکنده شوید و از فضل خد»

 «.شاید رستگار شوید

و به یاد خدا  باشد یمکه یكی از عوامل رستگاري عالوه بر یاد خدا طلب روزي حالل  شود یماز این آیه روشن 

الزم است و اگر تولید و تجارت براي رشد اقتصاد و فقر زدایی از جامعه ز بودن در حال کار و تالش اقتصادي نی
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از مصادیق ذکر خدا است چون رفع فقر و بی نیازي و ایجاد کار از اوامر الهی است و هر کس امر  مسلمین باشد آن نیز

د؛ و کن یمکارگر را تكریم ( ص)الهی را به جا آورد و از نواهی الهی امتناع کند به یاد خدا بوده است لذا پیامبر اسالم 

به استقبال آن حضرت رفت و پس از « سعد انصاري»ن دست کارگر را هنگام بازگشت از جنگ تبوک بوسید چو

تا مخارج  کنم یمبا ریسمان و بیل کار : مصافحه، حضرت از خطوط کف دست وي پرسید که در اثر چیست؟ سعد گفت

 .را تأمین کنم ام عائله

م با این دستی است که آتش جهن« هذه یدٌ ال تمسّها النّار»: کف دست وي را بوسید و فرمود( ص)حضرت رسول 

این سخن و آن حرکت زیبا، نهایت احترام و ادبی است که اسالم به ( 92۵ص  2اسد الغابه، ج ) ردیگ ینمآن تماس 

 .کارگر ابراز کرده است

 امكانات زندگی در زمین

خداوند تمام نیازهاي بشري را در زمین آفریده است و براي برداشت نعم الهی ابزاري از قبیل عقل و اعضاي بدنی 

در انسان به ودیعت گذاشته است و از طرف دیگر به انسان دستور داده است که با ابزار عقل و اندیشه و اعضاي بدنی 

 .شود یمزمین را آباد کند به بعضی از آیات اشاره 

 (1۵اعراف آیه )ش و لقد مكّنّاکم فی االرض و جعلنا لكم فیها معای ـ1

 .و همانا شما را در زمین قدرت و اسكان دادیم و وسایل زندگی شما را در آن ایجاد کردیم

براي هر دو . ها انسانـ تسلّط و تسخیر زمین به نفع 2ـ اسكان در زمین 1: در تمكین در زمین دو احتمال است

ولی سیاق  باشند یم( تسلط و تسخیر زمین)آن شواهدي است که همه آیات تسخیر، شاهد احتمال دوم احتمال در قر

سازگار است چون آیات بعدي سخن از خلقت آدم و زندگی او در ( اسكان در زمین)ل آیات سوره اعراف با احتمال او

اعراف جامع هر دو احتمال است  1۵آیه لكن و که عالمه طباطبایی این وجه را مناسب دانسته است  کند یمزمین بحث 

 .باشد یماحتمال اول ( تمكین و تسلط بر زمین)م بلكه الزمه احتمال دو

که تمام وسایل عیش و زندگی انسان در زمین  شود یماستفاده ( جعلنا لكم فیها معایش)ر حج 2۵از این آیه و آیه 

را از زمین استخراج کند تا سعادت و آسایش خودشان را تأمین  ها آنش قرار دارد و بر انسان الزم است که با کار و تال

 .کنند

و اوست که زمین را براي » :(1۰ملك آیه )« هوالّذي جعل لكم االرض ذلوالً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه»ـ 2

 .«و از رزق او بخوریدد زمین راه بروی يها دوششما رام و نرم قرار داده است پس بر 

 :دیفرما یمدر این آیه خداوند با بیان ربوبیت خود 
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 .                                                                          ـ خداوند زمین را براي شما رام و نرم قرار داده است تا بتوانید از آن بهره برداري کنید1

اینكه ؛ و وش آن سوار شوید و از رزق الهی استفاده کنیدپس بر د باشد یمـ چون زمین رام و نرم براي انسان 2

فامشوا فی مناکبها، یعنی بهره برداري از امكانات زمینی نیازمند تالش علمی و عملی است و سوار شدن بر : دیفرما یم

در آن موجود دوش زمین کنایه از این است که بر زمین تسلط پیدا کنید و امكانات فراوان از قبیل معادن و سایر وسایل 

امروزه بشر در اعماق زمین و دریاها و آفاق ؛ و است و خداوند ابزار فكري و عملی را نیز در اختیار بشر قرار داده است

هر کس تالش بیشتر و صحیح انجام دهد از امكانات زمین و ؛ و گردد یمو از نعم الهی برخوردار  کند یمتالش  ها آسمان

من کان یرید العاجله عجّلنا له فیها ما نشاء لن »ت آیات مختلف به آن تصریح شده اس که درد آسمان متنعّم خواهد ش

 (13اسراء آیه )« یرید

باز کرده که هر کس با سعی و کوشش  يا سفرههیچ تالشی بی ثمر نیست بلكه خداوند  شود یماز این آیه استفاده 

 تالش جدّي و مستمر. گردد یماز آن برخوردار 

انسان، . ، آن است که در هیچ زمانی از زندگی خود، از کار و تالش باز نایستندها انساناسالم بر  از تأکیدات مهم

به ( تالش براي تأمین نیازهاي اقتصادي و معیشتی است ،که بخشی از آن)مختلف زندگی  يها عرصههمواره باید در 

و زحماتی، جامعة دینی، هم از جهت فردي و اجتماعی به  ها تالشجدّي و مستمر کوشش کند تا در پرتو چنین  صورت

به خوبی روشن کننده میزان سعی مسلمانان در ( ص)م بیان نورانی حضرت رسول اکر. اهداف عالی خود نایل شود

« ان قامت الساعه و فی ید احدکم الفسیله فان استطاع اَن التقوم الساعه حتّی یغرسها فلیغرسها»ت زندگی خود اس

یعنی اگر خوشه یا نشایی در دست توست و قیامت هم ( 332ص  9، کنز العمال ج 96۵ص  19ج رک الوسایل مستد)

انسان تا نفس دارد، باید کار  ،در آستانة برپایی است و چیزي نمانده که بمیري، این نهال را بكار و بمیر، طبق این بیان

 .یتی که دارد، باید تالش و کوشش کندکند و در جامعة اسالمی، هر کسی به تناسب استعداد و قابل

کشاورز در تولید محصوالت زراعتی، صنعتگر در تولیدات صنعتی، معلّم در آموزش و محقق در تألیف و نگارش، 

همگی باید دائماً همت را براي انجام کمّی و کیفی وظایف خویش به کار گیرند و به معناي واقعی تا توان دارند کار 

طوري که در طلب علم تا ن مذکور در روایات نبوي از باب مثال است و به آن منحصر نیست هما( شاخه)ه کنند و فسیل

به تالش در عرصة تولید، امر و ترغیب  یطبق تعالیم الهم که مرد طور همانز سوي دیگر، ا. تآخر عمر تأکید شده اس

( ع)که امام صادق  ردیگ یمرد غضب الهی قرار کار مو یکه فرد ب ياند به طور شده، از کم کاري و سستی نیز منع اند شده

 .ورزد یمکار خشم  خداوند به بنده بی :(۰3ص  17وسایل ج ) «انّ اهلل لیبغض العبد الفارغ»: دیفرما یم

که بر  شود یمدر روایات اهل بیت علیهم السالم، رخوت و سستی از منفورترین خصوصیات اخالقی بشر شمرده 

در این باره ( ع)ر حضرت موسی بن جعف. شود یمو هم آخرت او تباه  افتد یماساس آن، هم دنیاي فرد از رونق 
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از تنبلی و ( 3۰ص  ۰کافی ج )الضجر فانهما یمنعانك من حظّك من الدّنیا و االخره  الكل و ایّاک و: دیفرما یم

 :روایات دیگر؛ و کنند یماز دنیا و آخرت، منع  يمند بهرهکه این دو، شما را از  دیزیبه پره یحوصلگ یب

در طلب روزي و : ال تكسلوا فی طلب معایشكم فانّ آبائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها»: دیفرما یم( ع)امام صادق 

وسایل الشیعه ج ) .«کردند یمو آن را طلب  دندیدو یمنیازهاي زندگی تنبلی نكنید چرا که نیاکان و پدران ما به دنبال آن 

 (193ص  12

در این سخن به اهمیت کار و نشاط در حرکت به سوي انجام کار با بیان سیرة پیشوایان در تالش ( ع)امام صادق 

و تنها عامل  گردد یمو اطالق بیان حضرت شامل همة مشاغل  کند یمو تولید، ملت اسالم را به انجام کار تشویق 

و شرط پیشرفت، داشتن نشاط و محبت و شوق به انجام کار است  دینما یمبازدارنده را کسالت و سستی در کار معرفی 

کسالت و سستی در انجام کار دنیوي بدترین حالت و مانع . نقل شده است( ع)و در جملة دیگر از امام محمد باقر 

انّی البغضِ الرجل ان یكون کسالناً عن امر دنیاه و من »: دیفرما یم( ع)ر اقامام ب. باشد یم( ع)پیشرفت و مبغوض امام 

، کسی که در دارم یممن مردي را که در کار دنیایش تنبل باشد مِبنغوض « کسل عن امر دنیاه فهو عن امر آخرته اکسل

ص  12وسایل ج ) .تاس تر تنبلدر کار آخرتش ( شود یمبا اینكه ثمه اش به زودي نصیب او )د کار دنیایش تنبل باش

97) 

در روایات اسالمی و آیات قرآنی به تالش جدّي و مستمر تأکید شده است و نشاط و شادابی در انجام کار باعث 

 .کار معرّفی شده است يها هدفرسیدن به نتایج و 

 گستردگی عرصۀ کار

خداي سبحان . فعالیت تولیدي و کسب و کار، با چیرگی بر طبیعت و استخدام آن، وظیفة مستمر و روزانه است

 .براي تو در روز جهت طلب روزي، کوشش و فرصتی وسیع است( 11نبأ آیة )« و جعلنا النّهار معاشاً»: دیفرما یم

و فراخناي خشكی و صحرا  ها آسمانحوزة کار بشر، محدود به نقطة خاصی نیست، بلكه از اعماق دریاها تا اوج 

 .میدان کار و تالش است

اوست کسی که زمین را براي ( 1۰ملك آیه )« هو الّذي جعل لكم االرض ذلوالً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه»

 .رهسپار شوید و از روزي و بخورید شما رام گردانید، پس در فراخناي آن

و هو الّذي سخّر البحر لتا کلوا منه لحماً طریّاً و تستخر جوا منه حلیه تلبسونها و تري الفلك مواخر فیه و لتبتغوا »

اوست کسی که دریاها را مسخّر گردانید تا از آن، گوشت تازه بخورید و از ( 19نحل آیه )« من فضله و لعلّكم تشكرون

تا از فضل او  ینیب یمرا در آن، شكافنده  ها یکشت، بیرون آورید و دیپوش یمرهایی که چون درّ و مرجان و خز آن زیو

 .بجویید و باشد که شكر گزارید
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الزم است عنایت شود که کار، منحصر به فعالیت بدنی نیست، بلكه دانشمندي که با دانش و تحقیق خود در رفع 

یا دانش پژوهی که  زدیر یمیا مهندسی که طرح فنّی  کند یمزشكی که بیماران را مداوا یا پ کوشد یممشكل علمی جامعه 

تحقیقی، مصداق بارزي از مصادیق  يها پژوهشعلمی و  يها کوششهرکدام از این  برد یمدر راه تحصیل دانش رنج 

یكسان نیست و در آیات فراوان به گستردگی زمان و مكان کار و تالش از قبیل  ها آنکارند، با این تفاوت که ارزش 

سورة ابراهیم و همة آیات تسخیر بیان کنندة دایرة  99و  92مثل آیه  باشد یمو زمین و دریا و شب و روز  ها آسمان

 .وسیع کار و تالش بشري معرفی شده است

 اهمیت کار و تالش در روایات

را مفسّر و مبیّن آیات قرآنی معرّفی ( ص)شارح آیات قرآنی هستند چون قرآن پیامبر اسالم ( ع)روایات معصومین 

تو نازل کردیم تا  يبه سورا ( قرآن)ر و ما ذک»( 99نحل آیه )« و انزلنا الیك الذّکر لتبیّن للنّاس ما نُزِّل الیهم»نموده است 

 .«دهید آنچه به مردم نازل شده است را توضیح

( ص)ر و از طرف دیگر پیامب باشند یمشارح آیات ( ص)ر سخنان پیامب شود یماز آیه فوق و آیات دیگر استفاده 

که در  باشند یم( ص)را جانشین خود معرّفی کرده است و آنان شارح کالم الهی و سنّت رسول خدا  گانه دوازدهامامان 

بعد از بیان مقدمه به اهمیّت کار و تالش از دیدگاه معصومین علیهم . جاي خود بحث مذکور مستدّل بیان شده است

 :میپرداز یمالسالم 

 (1۰ح  19ص  12ج وسایل الشیعه )ل العباده سبعون جزءً افضلها طلب الحال (:ص) ـ قال رسول اهلل1

این حدیث « و برترین آن دنبال کسب حالل رفتن است باشد یمعبادت هفتاد جزء و قسمت »: فرمود( ص)ر پیامب

 .نقل کرده است( ره)ق جهت سندي معتبر است که حرّ عاملی از معانی االخبار شیخ صدو از

مرا دید که از رفتن به بازار تأخیر ( ع)که امام صادق  کند یمـ شیخ صدوق با اسناد معتبر از معلّی بن خنیس نقل 2

که  شود یماز این حدیث استفاده ( 299ص  2وسایل ج . )وصبحگاه به محل عزّت خود بر: اغد الی عزّک: فرمود ام کرده

پایداري طوري که در قرآن مال و ثروت را عامل قوام و ن کار و فعالیت اقتصادي مایة عزّت جمعی و فردي است هما

دد دنبال کسب عو در آیات مت( ۰نساء آیه )« وال تؤتوا السّفها، اموالكم الّتی جعل اهلل لكم قیاماً»ت جامعه معرفی کرده اس

 (11و  3و  2ح  9ص  12وسایل ج ) .تنیازي و افزایش عقل معرّفی کرده اس و فعالیت اقتصادي رفتن را سبب بی

عبداالعلی آل سام به ایشان عرض کرد شما در این گرما خود را به  کرد یم در گرماي مدینه کار( ع)ـ امام صادق 9

یا عبد االعلی خرجتُ فی طلب الرزق الستغنی : تا از امثال تو بی نیاز شوم کنم یمکار : زحمت انداختی حضرت فرمود

 (2ح  1۵ص  2روایت صحیح السند وسایل الشیعه ج ) .كبه عن مثل

  .نعم العون علی تقوي اهلل الغنی :(ص) ـ قال رسول اهلل9
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 (2 و 1ح  16ص  12وسایل ج ) .نعم العون الدنیا علی االخره: آمده( ص)ر و در روایات دیگر از پیامب

که احادیث صحیح السند آمده است بی نیازي و دنبال تجارت و کوشش و تالش اقتصادي رفتن  6در این باب 

بهترین وسیله براي تقواي شخص و جامعه و تأمین زندگی اخروي معرفی کرده است لذا جامعه نیازمند از جهت علمی 

یگانگان و تزلزل استقالل فرهنگی و فكري و صالح باشد چون فقر باعث مفاسد گوناگون و نفوذ ب تواند ینمو فكري 

و  شود ینمکار در حضور خداوند پذیرفته  یدر روایات متعدد آمده است که دعاي اشخاص ب؛ لذا گردد یماخالقی 

 .از درگاه خدا مطرود هستند کنند یماشخاصی که محتاج دیگران و از دیگران امرار معاش 

از درگاه خداوند مطرود است کسی که سنگینی زندگی خود  «کلَّه علی النّاسملعونٌ من القی » :(ص) قال رسول اهلل

 (9ح  13ص  12وسایل ج ) .درا بر مردم می انداز

که برترین عبادت کسب حالل است و سبب تأمین آخرت و اصالح فرد و جامعه  گردد یماز روایت مذکور روشن 

ابسته به کار و تالش افراد جامعه است لذا در آیات و روایات و استقالل فرهنگی و فكی و اقتصادي و سیاسی و گردد یم

 .تأمین وسایل و امكانات زندگی از واجبات دینی شمرده شده است

 سیرۀ پیشوایان در کار

آنان به کار عملی مشغول  ي همهکه د با تتبّع در آیات و روایات اسالمی و قصص انبیاء علیهم السالم روشن می شو

 :میکن یمکه به مواردي اشاره  کردند یمبودند و روزي خود و دیگران را با تالش و کار تحصیل 

 :آمده است( ع)د در قرآن زره بافی حضرت داوو .1

 (تا زره بافی کند)م آهن را بر او نرم کردی( 1۵سباء آیه )« النّا له الحدید»

 .کرد یماز این راه زندگی خود را اداره ( ع)در روایات تفسیري آمده است حضرت داوود 

لذا در برابر نفوذ قوم  کرد یمذوالقرنین از بندگان خالص خدا با اینكه حكومت جهانی داشت سد سازي نیز  .2

 (37تا  39سوره کهف آیات )د فاسد سدّ آهنی ساخت تا اینكه بندگان صالح در برابر نفوذ ستمكاران در امان بمانن

مد و با دختر او ازدواج آ( ع)ب بعد از نجات از دست فرعون به مدین نزد حضرت شعی( ع) یحضرت موس .9

 (23تا  29سوره قصص آیات ) .دنمود و ده سال براي تأمین مهریة زنش براي شعیب چوپانی کر

کعبه را تجدید بنا کردند و کارهاي کشاورزي نیز انجام ( ع)ل به همراه پسرش اسماعی( ع)حضرت ابراهیم  .9

 .دادند یم

 .کردند یمو تأمین معاش  پرداختند یمانبیاء دیگر نیز به کارهاي مختلف 
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و بعد از بعثت نیز کارهاي مختلف  پرداخت یمقبل از بعثت به کارهاي تجاري و دامداري ( ص)م پیامبر اسال .۰

 .داد یمعملی انجام 

و در  کرد یماوّلین روز هجرت به مدینه در منطقه قباء به ساختن مسجد اقدام کرد و خود نیز همراه مسلمانان کار 

و  کرد یمساختن مسجد شهر مدینه نیز شرکت داشت و در کندن خندق در برابر هجوم دشمنان مانند یك فرد عادي کار 

 .کرد یمآن موانع را با دست خود برطرف ( ص)ر پیامب مانند یمدر جاي که مسلمانان در برابر موانع عاجز 

 .خود هزار برده را آزاد کرد يها تالشچاه مشغول بود و از درآمد ر به کارهاي باغبانی و حف( ع)علی  .6

 (1۵ح  23ص  12وسایل ج )« یدهد الف مملوک من ک اعتق»( ع) نیرالمؤمنیامانّ  :(ع)امام صادق 

در  اآلننمود و  وقف فقراآمده است که در شهر مدینه چاه را حفر کرد و به آب رسید و آن را به ( ع)در سیره علی 

 .کنند یممعروف است و از آن مردم استفاده ( ع)علی  آبادشهر مدینه 

، یكی از ختندیر یمدر زمین خود مشغول کار بودند که از شدّت کار و گرمی هوا، حضرت عرق ( ع)امام کاظم  .7

 :؟ حضرت فرموددیکن ینمچرا این کار را به دیگري واگذار . عرض کرد( ع)درستان امام 

من عمل النبیین و المرسلین و االوصیاء و  عملوا بایدیهم و هو و آبائی کلّهم قد نیرالمؤمنیامانّ رسول اهلل و 

 ( 29ص  12وسایل الشیعه ج ) .الصالحین

یا ابن رسول  :له طلب الرزق فقیل اصبح خرج غادیاً فی اذا( ع)الحسین  کان علی بن: فرمود یم( ع)امام صادق  .3

ص  12وسایل ج ) .من اهلل صدقة علیه من طلب الحالل فهو :اَتصدّق؟ فقال :اتصدّقُ لعیالی، قیل له :فقال ؟اهلل این تذهب

  (9ح  99

و به او  شد یمبه دنبال کسب روزي از خانه خارج  صبحگاهانالعابدین امام زین: فرمود( ع)امام صادق  :توجمه

برود پس باشد حالل هر کس طالب روزي . اهل و عیالبراي صدقه دادن : فرمود ؟روي یم گفته شد اي پسر پیامبر کجا

 . باشد یمصدقه از خدا به او  ،آن روزي

که بایستی  باشد یمبا توجه به سیره معصومین علیهم السالم کار و تالش عبادت ما یه عزّت و عظمت یك ملت 

انسان در هر شرایطی سعی و تالش بكند تا به دیگران محتاج نباشد و مطالب یاد شده از سیره معصومین بخشی کوچكی 

 .باشد یماز مجموعه با عظمت سیره عملی آنان 
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 اقسام کار

برآن ( حرمت و مستحب و مكروه و مباح ،وجوب)کار یكی از موضوعات فقهی و حقوقی است که احكام خمسه 

امنیت و  نیتأملذا کارهاي که نظام جامعه بشري به آن وابسته است واجب است مثل تولید مواد غذایی و  گردد یمجاري 

 .شود یمحرام یا مكروه محسوب  کند یمموارد دیگر و کارهاي که نظام بشري را مختل 

 خصوصیات کارهای شایسته

ـ آسیبی به خود و 9ـ طبق موازین شرعی باشد 2اي براي ایجاد ارتباط بین خالق و مخلوق گردد ـ کار زمینه1

 .اجتماع نزند بلكه مفید به حال فرد و جامعه شود

شایسته تولید کند و در هیچ امري کم نكند در ـ کاال یا کار را صحیح و ۰. ـ نیت کارگر خیر و رفاه جامعه باشد9

 .میکن یماین مورد آیاتی از قرآن را یاد آوري 

 رعایت حقّ کار

فاوفوا الكیل . بعد از دعوت به توحید با مفاسد اجتماعی و اخالقی و اقتصادي مبارزه کرد( ع)ـ حضرت شعیب 1

 (3۰اعراف آیه ) .والمیزان و الحبخسواالناس اشیائهم

اسالم است چون  یالملل نیبآیه فوق از احكام « حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از حقوق مردم چیزي کم نگذارید»

 .از دو جهت عام است

شامل همه اشیاء  :ـ اشیاءهم2ـ الناس، شامل همه بشریت است اعمّ از مسلمان یا غیر مسلمان، دوست یا دشمن 1

لذا بر همه مسلمانان ضروري و الزم است خدماتی یا کاالي با علمی که به ... اعمّ از کاالي تولیدي یا علم و  شود یم

 .مقدار کمی نیز ناقص قرار ندهند ها آنحقش را اداء کنند و در  دهند یمدیگران 

كیال و المیزان بالقسط و یا قومِ او فوا الم»بصورت لسانی مثبت آمده است ( ع)پیام شعیب  3۰و در سوره هود آیه 

 .سوره شعرا نیز آمده است 139همین مطلب در آیه  و« التبخَسُوا النّاس اَشیاء هم

با توجه به آیات سه گانه الزم است تمام تولید کنندگان وسایل تولیدي خود را کامل عرضه کنند و با توجه به این 

 .رام اعالم شده استآیات است که تقلّب و غش در معامالت در روایات اسالمی ح

شیعه  کند یم( در معامله و غیره)کسی که غش : که فرمود کند یمنقل ( ع)کلینی با سند صحیح از امام صادق 

 .نیست

 (16۵ص  ۰کافی ح ) .تو در همین باب آمده است که اهل غشّ و تقلّب مسلمان نیس
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همانا خداوند  ؛(2۰69نهج الفصاحه حدیث شماره )« اِنّ اهلل تعالی یُحبّ اذا عمل احدکم اَن یتقنه» (:ص)پیامبر 

 .آن را محكم سازد دهد یمبزرگ دوست دارد زمانی که یكی از شما کاري انجام 

 موانع کار و تالش

براي تحقق اهداف سعی و تالش شرایطی را باید فراهم کرد و موانعی را برطرف نمود با توجه به مباحث گذشته 

 .شود یمشرایط کار و تالش روشن می گردید و در این بحث به صورت اجمالی به موانع کار اشاره 

 :کسالت 

عنه کسل به معنی سستی در آنچه نباید در آن الكسل التّثاقل عمّا ال ینبغی التّث قل : راغب و دیگران گفته اند

یكی از موانع اساسی در سعی و تالش علمی و عملی کسالت داشتن ( قرشی و مفردات راغبن قاموس قرآ. )دسستی کر

به روایاتی در این رابطه . است و در روایات اسالمی از آن بسیار مذهت شده است و انسان بایستی آن را برطرف کند

 . شود یماشاره 

 .دشمن عمل کسالت است( 93ص  12وسایل ج )ل عدّوا العمل الكس :(ع)امام صادق : الف

در کارهایت به فرد : فرمود( ع)علی ؛ (299عزر الحكم آیه )ن ال تتَّكل فی امورک علی کسال: فرمود( ع)علی : ب

 .کسل متّكی نباش

لذا  شود یمسستی و کسالت سبب عقب ماندگی و ضعف در تولید و پیشرفت  گردد یماز روایات و آیات روشن 

( ع)ها و کار فرمایان و مدیران جامعه الزم است که برنامه هاي نشاط و شادي را تنظیم کنند لذا امام صادق بر خانواده

 .کوتاهی اراده، اندیشه کمتر و ضعف فكري دارد یمسه چیز است انسان را از رشد باز  :دیفرما یم

 جهل و عجله  :ج 

آنچه عامل رشد و پیشرفت است داشتن علم به کار و برنامه ریزي کردن است لذا در هرا مري که جهل باشد یا 

 برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نباشد انسان عقب می ماند لذا براي ترقی و پیشرفت، رفع

اذا همَمت بامرٍ فتدبَّر عاقبته، فان یك خیراً و رشداً فاتّبعه  :دیفرما یم( ص)پیامبر . جهل در کار و برنامه ریزي الزم است

 ( 19۵/ 77بحار ج ) .و ان یك غیّاً فدعه

دنبال زمانی که به کاري اقدام می کنی در آینده آن اندیشه کن پس اگر خیر و کمال داشت : دیفرما یم( ص)ر پیامب

هر در کارها بدون فكر و اندیشه وارد شود : فرمود( ع)به امام حسن ( ع)علی . کن و اگر شرّ و انحراف باشد ترک کن

 .خود را در معرض مصیبتها قرار داده است
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با توجه به روایات، قبل از اقدام به کاري بایستی در آینده آن اندیشه کرد و با صاحبان فكر و تجربه مشورت نمود 

 .ضرري متوجه نشود تا

 راضی شدن به حالت ثابت  :د

لذا بر مدیران  باشد یمیكی از عوامل از عقب ماندگی، راضی شدن به حالت یكسان است و به فكر پیشرفت نبودن 

جامعه و دیگران الزم است که براي پیشرفت برنامه ریزي کنند چون عالم ماده نیاز به حرکت دارد و با حرکت و برنامه 

 .میکن یماشاره ( ع)ر در این باره به یك سخن معجزه گونه امام محمد باق کنند یمامعه و اشخاص پیشرفت ریزي ج

 :یعنی( 2۵3/تحف العقول )وال مصیبه کاستها نتك بالذّنب و رضاک بالحاله التّی انت علیها : دیفرما یم( ع)ر امام باق

  .باالترین مصیبت کوچك شمردن گناه و راضی شدن به حالت ثابت است

پس عامل پیشرفت راضی نشدن به یك حالت ثابت است باید همیشه به فكر پیشرفت باشیم و آن نیز با تعیین 

 .باشد یماهداف کوتاه مدت و بلند مدت و برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف 

النّاس الیسئلون فیمَ فرغ من العمل انّما یسألون عن العمل و اطلب تجویدَه فانّعهفال تطلب سر: دیفرما یم( ع)علی 

 (266/عزر الحكم)جودهَ صنیعه 

هیچگاه سعی نكن که کار را با عجله، بلكه تالش کن تا آن را خوب انجام دهی چون مردم نمی : فرمود( ع)علی 

 .فیت آن می پرسندپرسند که در چه مدت این کار را انجام دادي بلكه از کی

 عجب: ه

یكی از عوامل عقب ماندگی فكري و روحی و مادي راضی شدن از خود و بی اعتنایی به تجربیات دیگران است 

در روایات اسالمی ؛ لذا شخص خود پسند به دنبال کسب علم و تجربه و رفع نواقص نباشد شود یماین حالت باعث 

  .دنیوي و اُخروي معرفی شده استعجب از صفات زشت شمرده و از اسباب هالکت 

 (73/وسایل ج)من دخله العجب هلك  :(ع)ـ امام هادي االلهادي 1

 (9۵1ص  1به نقل از الحیاه ج  139ص  2عبده ج  البالغه نهج). االعجاب یمنع من االزدیاد :(ع)ـ امام علی 2

امام ( 33/ 7۰بحار ج )و اعجب برأیه  رجل استكثر عمله و ن یسی ذنوبه :ثالثٌ قاصمات الظّهر :(ع)ـ امام صادق 9

و گناهانش را فراموش کند ( زیاد شمردن علم)مردي که عمل خود را زیاد بشمارد  :سه چیز کمر شكن هستند: دیفرما یم

 .(خود پسند باشد)د و رأي خود را بپسند

و انسان  گردد یمبا توجه به روایات عجب و خود پسندي و به رأي دیگران اعتنا نكردن سبب عقب ماندگی 

 .بایستی از علوم و تجربیات دیگران استفاده کند
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 خواب بیشتر  :و

انّ اهلل »: دیفرما یم( ع)خواب بیشتر مانع پیشرفت است لذا در روایات اسالمی مبغوض شمرده است امام صادق 

کاري بیشتر را  یخداوند بزرگ خواب بیشتر و ب( 97ص  12وسایل ج ) «عزوجل یبغض کثرهَ النوم و کثرهَ الفراغ

 .دارد یممبغوض 

  .کاري در وسایل الشیعه و تهدیب و استصار و کافی فراوان آمده است یروایات در مورد مذمت خواب بیشتر و ب

 نتیجه 

با توجه به روایات و آیات قرآنی و سیره معصومین علیهم السالم کار و تالش براي تحصیل معاش و علوم مختلف 

بسیار سفارش شده است و اگر یك تحقیق جامع در منابع مذکور شود اهمیت کار و تالش و شرایط فرهنگی آن بدست 

و یكی از عوامل سالمت روح و روان جامعه رشد آمار کار گران و کم  گردد یمو سبب پیشرفت جامع بشري نیز  دیآ یم

اگر مردم هرچه را که نیاز داشتند : دیفرما یم( ع)کاري است چون کار کردن مایه لذّت است لذا امام صادق  یشدن ب

 (36ص  9بحار ج ) .آماده در اختیار داشتند زندگی براي آنان گوارا نمی شد و لذّتی از آن نمی بردند
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  .ش 6۵دفتر نشر فرهنگ اسالمی تهران  یمحمد رضا و محمد و عل ،حكیمیت ـ الحیا7

  .م 1366بیروت  یداراحیاء التراث العربد احم محمد بنقرطبی، ن الجامع الحكام القرآ 3

 .جمهوري اسالمی ایرانساله نظام  2۵ـ سند چشم انداز 3

  .ش 67یعقوب، داروالكتب االسالمیه تهران  محمد بنکلیلی،  یـ الكاف1۵
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  .«ق 19۵7موسسه اهل البیت قم ن نوري، میرزا حسیل وسای»ـ مستدرک 19

  .ش 3۰عصر جوان قم ر ترجمه میرزایی، علی اکبه الفصاحـ نهج1۰

     .ش 996الحسن داراحیاء التراث اعربی، بیروت  محمد بنالحرالعاملی، ه الی تحصیل مایل الشدیقـ وسایل الشیعه16
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 اقتصادی پیشرفتر معنوی دعوامل نقش 

 ثو حدی قرآناز دیدگاه 

 1 يکریم علی محمد                                                                                  

 2 نژاد حیدررقیه و 

 :چكیده

، ه این صورت کهب .مختلف استر ا یكدیگب ،با وجود امكانات همسان، هاشود که نوع پیشرفت انسانمشاهده می

 -یبا انجام تحقیقات علم -هاي مختلفدهد و در زمینهاي به جامعه ارائه میدمات ارزندهخ ،کوتاه خودر شخصی با عم

مورد رزق ر د .تواند چنین کنددر حالی که دیگري نمی، کاهدگشاید و از مجهوالت جامعه میگره از کارهاي بزرگ می

، پیشرفت زیادي در زندگی خود دارند، اندککه برخی افراد با درآمدهاي  شود یمدیده  روشنیو روزي نیز این امر به 

شد مادي همگام با رشد ر .کنند ینمپیشرفت حاصل  شان یزندگکنند که در اظهار می، هاي فراوانبا سرمایه يا عدهولی 

قرآن . معنوي بشر و همراه با حرکت در مسیر تكاملی، شایسته مقام انسان است که در تعالیم دینی به آن اشاره شده است

براي اهداف  اي وسیله، بلكه به عنوان کند نمیمطرح  ها انسانکریم رسیدن به توسعه اقتصادي را، هدف اصلی در زندگی 

عوامل توسعه و پیشرفت رسد که به این نكته می، ین جاست که انسان با بصیرت کافیا .دکن میان متعالی خلقت انسان بی

 یجاددر اامور معنوي سهم بسزایی ، بلكه در پس این مادیات؛ در این جهان فقط محدود به مادیات و امور حسی نیست

معنوي اقتصادي را در آیات مادي و عوامل  ،قرآن کریم از دیدگاه وحیانی و الهی خود .دارند ها انساندگی زنر د توسعه

تقوا، انفاق، توکل، میانه : آن است تا به بررسی عوامل معنوي مثلر ویسنده در این مقاله بن .نورانی خود بیان کرده است

مید است مورد استفاده خوانندگان محترم ا .اقتصادي بپردازد ي توسعهدر پیشرفت و  ها آنو نقش ... روي، اطعام فقرا و

 .قرار گیرد

 .تقرآن، اقتصاد، عوامل، پیشرفت، بصیر :ها واژه کلید

 .نکارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 2             .استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. 1

 

 مقدمه

خواستار ، با هر عقیده و اندیشه دینی، ها انسانترین مسائل فرهنگی بشري است که همه از مهمپیشرفت و توسعه 

معنوي اقتصادي را در آیات نورانی مادي و عوامل  ،قرآن کریم از دیدگاه وحیانی و الهی خود .هستندآن در زندگی خود 
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رفاه و رزق و روزي و نزول برکات وري و افزایش  ین آیات به عواملی که سبب افزایش بهرها. تخود بیان کرده اس

نكته  در توسعه، ها آنمعنوي و نقش  عوامل یبررسر د. دانجام که در نتیجه به توسعه اقتصادي می نداست، اشاره دار

از یك  .مادي آن قرار دارند عواملمعنوي در کنار  وامل، عاسالمی در متونکند، این است که مهمی که جلب توجه می

و کند مبادي توسعه در زندگی معرفی می را ها یناتقوا، عبادت، طهارت، دعا، نماز، حج، استغفار و مانند  :سو روایات ما

 يجوار همچه از نآ. ددانتوسعه می پیشرفت و را پشتوانه معادندامداري، کشاورزي، تجارت و  تالش در سوي دیگر از

ثیر معنویت در توسعه و شكوفایی مادي أبینی اسالمی، اعتقاد به تآید، این است که در جهان برمی عواملاز  دو دستهاین 

ها در توسعه نیست، بلكه بدین معناست که اسالم عالوه بر اسباب به معناي نفی اسباب مادي یا کم رنگ کردن نقش آن

ه باورهاي صحیح معتقد است ک؛ و دانددیگري را هم مؤثر می یو نامرئمادي شناخته شده براي توسعه، اسباب ناشناخته 

، فزون بر اینا. ددارنبسزایی اخالق شایسته و اعمال نیكو نیز در شكوفایی و توسعه اقتصادي جامعه نقش  ،دینی

هاي اعتقادي، اخالقی و عملی همراه است و بدون این كوفایی اقتصادي و توسعه پایدار جامعه انسانی، با ارزشش

 .همراهی، برکات مادي هم دوام نخواهند داشت

 :توسعه اقتصادی و نقش عوامل معنوی در آن

 ،جامع نگر و عقالنی برآمده از حقایق هستی هاي اندیشهبا بهره گیري از  آن درتوسعه اقتصادي جریانی است که  

به کمال شایسته  یابی دسترفاه بشر و  تأمینعلمی پیشرفته از منابع انسانی و مادي جامعه در راستاي  هاي روشنون و ف

هاي معنوي، در توسعه ز نگاه اسالم، نه تنها ارزشا( 6 ص ،1939 ،خلیلیان. )دمقام انسان، استفاده بهینه صورت گیر

مادي در چهارچوب  و توسعه عنی برکاتی؛ ثیر دارند، بلكه عكس آن نیز درست استأپایدار اقتصادي و تداوم آن ت

ریزي اسالمی براي در برنامه اصوالً .گرددها و برکات معنوي میرهنمودهاي اسالمی، موجب تقویت و شكوفایی ارزش

برکات  از درونمادي  و توسعه تكامل انسان و جامعه انسانی، تكامل معنوي از توسعه مادي جدا نیست، چرا که برکات

با کید دارد که اگر ایمان و أت کریم قرآن. آیندمعنوي از متن برکات مادي پدید می و برکاتجوشد معنوي میو توسعه 

برکات الهی از آسمان و زمین مردم را فرا خواهد گرفت و جامعه بشري، پیشرفت و در جامعه فراگیر شود،  ییپروا

عوامل  می صراحت دارند کهمتون اسال. شاهد برکات همه جانبه مادي و توسعه اقتصادي بیش از حد تصور خواهد بود

  :پردازیم یمر زیر به بیان و بررسی برخی از این عوامل د... دنمادي و توسعه اقتصادي نقش دار در برکات يمعنو

 :قویت. ۰

کند و عاملی بازدارنده در برابر انحرافات و اي است در درون انسان که او را از ارتكاب گناه حفظ میتقوا ملكه 

نایل شدن به  و يرستگاررآن کریم تقوا را وسیله ق. دباشاي بر انجام وظایف میپروردگار متعال و پشتوانههاي نافرمانی

راه خروج از و زمینه حصول میزان تشخیص حق از باطل  ،محور کرامت انسان ،مایه قبولی اعمال، خداوند سبحان

یكی از عوامل قوي ت( 972، ص 2ش، ج  1937، جوادي آملی. )دکنفكري و عملی و اخالقی معرفی می يها بست بن
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تقوي و پیروي از دستورات الهی را عامل مهم نزول  ،اعراف/36در آیه قرآن کریم . است اقتصادي پیشرفتمعنوي 

بَرَکاتٍ وَ لكِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى»: دیفرما یو مدانسته برکات آسمان و زمین 

برکات آسمان و زمین را به رویشان  ،ها ایمان آورده و پرهیزگارى پیشه کرده بودند گر مردم قریه؛ ابِما کانُوا یَكْسِبُون

اینكه مراد از « .شان کردیم ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذه. نسبت دادند ییگو دروغگشودیم، ولى پیامبران را به  مى

مراد از برکات هر : ندیگو یمعالمه طباطبائی  همچونبرخی : برکات آسمان و زمین چیست، در بین مفسران گفتگو است

مورد آزمایش قرار  ها آنان انسان به فقد غالباًَچیز کثیري از قبیل امنیت و آسایش و سالمتی و مال و اوالد است که 

: ندیگو یمو  دانند یممراد از برکات آسمان و زمین را برکات مادي  ،رخیب( 2۵1ص ، 3، ج 1917، طباطبایی). ردیگ یم

( 633ص ، 9، ج 1972ی، سطبر. )تاس ثمراتراد از برکات آسمان، نزول باران و مراد از برکات زمین، اخراج نبات و م

 ( 191، ص ۰ج ، 1963قمی مشهدي، )د دان یممؤلف تفسیر کنز الدقائق، مراد از برکات را توسعة خیرات بر مردم 

، به نحوي اشاره مستقیم به فراهم آمدن توسعه اقتصادي دارد، که آیه  برکات در آیه شریفه به هر معنایی که باشد

تنها یك رابطه معنوي  «رابطه»ن داند، ای ي مذکور رعایت تقوي الهی را یكی از عوامل مهم رسیدن به آن می شریفه

زیرا . بینیم رابطه مادي روشنی نیز در این زمینه وجود دارد نیست، بلكه عالوه بر رابطه معنوي که آثارش را به خوبی می

، ز سوییا. تهاي اخالقی اس شكنی، و فراموش کردن ارزش ایمانی سرچشمه عدم احساس مسئولیت، قانون کفر و بی

مفهوم آن یك مفهوم وسیع و عمومى و دائمى  مسلماًَاظر به وضع اقوام پیشین است؛ ولى گرچه آیه شریفه مورد بحث، ن

ایمان و آلوده و فاسد گرفتار انواع  است و انحصار به هیچ قوم و ملتى ندارد و این یك سنت الهى است که افراد بى

بارد، و گاهى آتش  ها مىسر آنها در همین زندگى دنیاى خود خواهند شد، گاهى بالهاى آسمان و زمین بر واکنش

ها را هاى جسمانى و روانى آن گیرد، و گاهى ناامنى ها را در کام خود فرو مىهاى آن اى سرمایه هاى جهانى یا منطقهجنگ

دهد،  اعمالى است که خود انسان انجام مى اکتساب وو  به کسبدهد، و به تعبیر قرآن، این وابسته  تحت فشار قرار مى

، مكارم شیرازي! )طور که مجازات او اختصاص به قوم و ملت معینى نداردحدود و ممنوع نیست، همانفیض خدا م

 (267، ص 6، ج 1971

 :كرگزاریش. ۸

باشد، که با انجام  شایسته و مورد رضاي خداوند یكی از عوامل معنوي توسعه اقتصادي می يگزار سپاسشكر و 

شود، که هر گاه  این گونه روشن می «فزونی نعمت»و  «شكر»ن ابطه میار. دیاب هاي خداوند افزایش می این امر مهم نعمت

ثابت  عمالًرضاي خداوند صرف کردند، هاي واقعی نعمت و مورد  هاي خداوند را درست در همان هدف ها نعمت انسان

هاي الهی هستند و این لیاقت و شایستگی سبب فیض بیشتر و موهبت  اند که شایسته و الیق برخورداري از نعمت کرده

خود در حقیقت استعمال نعمت است به نحوي که احسان منعم را یادآوري و اظهار  ه، کشكر نعمت . دگرد تر می افزون

درباره این مطلب  7/ابراهیم در سورهرآن کریم ق. تد شدن نعمت، و کفران آن، باعث عذاب شدید اسکند، مایه زیا می
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به خاطر بیاورید هنگامی را که  ؛ ولَشَدیدٌ  وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزیدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی»: فرماید می

شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید  را براگر شكرگزاري کنید، نعمت خود : داشتپروردگارتان اعالم 

 شكرگزارى به دستور اگر و ندارد، ما شكر به نیازى بخشد مى ما به که ییها نعمت برابر در خداوند شك بدون «است

 گفتن یا زبانى تشكر تنها شكر حقیقت .است تربیتى عالى مكتب یك و ما بر دیگرى نعمت موجب هم آن داده

 که بیندیشیم دقت به که است آن مرحله نخستین است مرحله سه داراى شكر بلكه نیست، آن مانند و «الحمداهلل»

 ولى رسد، مى فرا زبان مرحله بگذریم آنكه از و است، شكر اول پایه آگاهى و ایمان و توجه این کیست؟ نعمت بخشنده

 شده داده ما به هدفى چه براى نعمتى هر که بیندیشیم درست که است آن عملى شكر است، عمل مرحله باالتر آن از

 هر ما که نیست تردید قابل نیز واقعیت این .ایم کرده نعمت کفران نكنیم اگر که کنیم صرف خودش مورد در را آن است

 موهبت مرحله هر در شكر بر توانایى این خود ،مییآ یبرم عمل با چه و زبان با چه فكر با چه الهى شكر مقام در وقت

 که نیستیم قادر هرگز ترتیب این به و سازد مى او تازه يها نعمت مدیون را ما شكر، بر اقدام ترتیب این به و است اى تازه

پیشرفت اقتصادي و منشأ  گزاريشكر بر این اساس، (273، ص 1۵، ج 1971، مكارم شیرازي) .کنیم ادا را او شكر حق

 .خواهد بودبرکات فراوانی در زندگی 

 انفاق. ۹

هاي الزم و بسیار مفید اقتصادي است که عالوه بر کمك به رشد و انفاق یكی از اصول مهم تربیتی و نیز سیاست 

انفاق موجب پر . دارد فقیرتعالی معنوي انسان، نقش مهمی در جلوگیري از پدیده انباشت سرمایه و به وجود آمدن قشر 

شود و به عنوان یك مكانیزم فعال تعدیل ثروت از تقسیم شدن افراد جامعه هاي اجتماعی ناشی از فقر میشدن شكاف

در رهنمودهاي قرآن و اولیاي الهی، انفاق به دیگران و بخشندگی ستایش . کنددار جلوگیري میبه دو قشر فقیر و سرمایه

اي از اي است که اگر کسی از آن سرباز زند، مانند این است که بهرهدیدگاه اسالمی به اندازه اهمیت انفاق در. شده است

چون خودداري از انفاق به نیازمندان سبب بی بهره ماندن از پاداش احسان و بخشش است و این، . نعمت مال دنیا ندارد

ا در روز قیامت دچار حسرت خواهند شد، چنین افرادي چه بس. در حقیقت به معناي عدم برخورداري از ثروت است

کنند که با انفاق مالی که او اندوخته بود، خود را به مراتب باالي کمال جا با اشخاص بسیاري برخورد میچون در آن

از . رغم تحمل زحمات زیادي که در راه تحصیل مال داشته، از فواید آن محروم مانده استاند، ولی خود علیرسانده

هاي مهم اسالمی است، باید شروط درستی عبادت و مقبول بودن آن، کامالً رعایت انفاق در راه خدا از عبادتجا که آن

هاي حرام به دست آمده باشد، نه تنها اگر این مال از راه. شوداز جمله شروط، حالل بودن مالی است که انفاق می. شود

ها، تصرف در مال شود، چون انفاق از این قبیل مالحسوب میسودي براي انفاق کننده ندارد؛ بلكه این کار، حرام م

 ،انفاق به مال اختصاص ندارد که توان گفتمی. رود و چنین کاري در فرهنگ اسالمی ممنوع استدیگران به شمار می

مَثَلُ »: دیفرما یم 261/رآن کریم در سوره بقرهق( 23ص  ،ش 1933جباریان، . )دشوبلكه هر عمل خیري را شامل می

کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ   سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی  الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی
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نند بذري هستند که هفت خوشه برویاند که در کنند، هما کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می؛ مثل واسِعٌ عَلیمٌ

کند  دانه باشد و خداوند آن را براي هر کس که بخواهد و شایستگی داشته باشد، دو یا چند برابر می صد كیهر خوشه، 

 انفاق کرده و به دعوت را داوند متعال در این آیه مردمخ« . داناست و خدا از نظر قدرت و رحمت، وسیع، و به همه چیز

 عظیمى اجر هم چنین به. باشد نداشته دنبال به اذیت و منت و مردم، نه باشد خدا باید کار این از هدف که دارد یماعالم 

آیه شریفه کسانی را که به زیردستان  (932، ص 2، ج 1917، طباطبایی) است اشاره نموده دارد آخرت و دنیا در که

هاي گندم را در زمین  نمایند تشبیه به کشاورزي نموده که دانه می کمك نموده و در مصالح عمومی از اموال خود بذل

بر هفتصد  افزونپروردگار چنانچه بخواهد در اثر قابلیت محل و داشتن شرایط، محصول یك دانه گندم را ؛ و بیفشاند

شود و انفاق  در مورد انفاق مال در اثر شایستگی و خلوص نیت فواید بسیاري در زندگی بر آن مرتب می؛ و کند دانه می

اي در هر زمینی، هفت خوشه که در هر  لبته باید گفت که هر دانها. دفرمای مند می جاوید نیز بهره يها نعمتکننده را از 

همچنین . مین، مستعد و زمان، مناسب و حفاظت، کامل باشدرویاند، بلكه باید دانه سالم و ز خوشه صد دانه باشد نمی

، ص 1، ج 1939، قرائتی. )تي نیكو آن همه آثار را خواهد داش انفاق مال حالل، با قصد قربت، بدون منّت و با شیوه

929) 

. ؤثر استبه خدا در تحكیم پیوند بندگان با یكدیگر م پرتو توجهانفاق باعث تحكیم پیوند بندگان با خداست و در 

نفاق ا. تمشمول آن اس زیخدا نلكه ایثار جان در راه ، ببذل مال نیسته الزم است توجه شود که حقیقت انفاق منحصر ب

حسان و ایثار اعضاي آن نسبت ، ااست و زندگی اجتماعی بدون تعاون دار هدفالزم و ضروري هر مجموعه هماهنگ و 

نفاق و بخشش ا. دآیه دست نمی، بکمال فردي که در پرتو زندگی جمعی باید حاصل شود و ردیپذ ینمبه یكدیگر تحقق 

رگاه ه: دیفرما یم( ص) امبریپ. دهستند که روایات بر این امر تأکید دارن یدر زندگبرکت پیشرفت اقتصادي و  عامل گرید

 ،صدقه: فرمایندیم( ع)ق مام صادا( 963ص ، ق 19۵3، دیلمی)ز زکات آن را بپردا، دیفزایرا بخواستی خداوند ثروتت 

 (3ص ، 9ج ، ش 196۰، کلینی) .دافزایدهد و بر عمر میمال را افزایش می

 میانه روی. 4

سوره بقره، مسلمانان را امتی میانه و الگو  199 یهدر آجا که خداوند تا آن. اعتدال در اسالم جایگاهی ویژه دارد

وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ »: فرمایدکند و میبراي دیگران معرفی می

هِ وَ إِنْ کانَتْ لَكَبِیرَةً إاِلَّ عَلَى الَّذِینَ عَقِبَیْ  لىشَهِیداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَ

و بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم، تا بر مردم  ؛هَدَى اللَّهُ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ

بر آن بودى، مقرر نكردیم جز براى آنكه کسى را که از   ه چندىاى را ک قبله؛ و گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد

 یتشانهداگردد بازشناسیم و البتّه این کار جز بر کسانى که خدا  کند، از آن کس که از عقیده خود برمى پیامبر پیروى مى

 «.دلسوز و مهربان است به مردم  ، سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند، زیرا خدا نسبتکرده
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علماي اخالق . حد وسط دو چیز را میانه گویند. میانه روي و اعتدال بر همه ابعاد زندگی آدمی سایه گسترده است

به عنوان مثال، . اعتدال و میانه روي، میانه افراط و تفریط است. افراط و تفریط: معتقدند هر کاري دو حد نهایی دارد

البته باید توجه داشت که میانه و عدالت اخالقی . افراط و کم خوري تفریط است يپرخور اعتدال در خوردن حد وسط،

توان براي مثال، نمی. توان براي آن عدد و رقم خاصی تعیین کردرو نمیبا میانه مادي و اقتصادي متفاوت است، از این

یا ده لقمه براي هر وعده میانه روي  روي در غذا خوردن، وزن یا عدد مشخص کرد و گفت نیم کیلو غذابراي میانه

در برخی آیات و روایت به این . هاي گوناگون متفاوت استاست؛ زیرا حد افراط و تفریط بر حسب افراد و موقعیت

وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ »: فرمایدمی «عباد الرحمن»فرقان در وصف  سوره 67 یهدر آخداوند . موضوع اشاره شده است

گیرند،  کنند و نه تنگ مى که چون انفاق کنند، نه ولخرجى مى هستند یکسانو ؛ رِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ قَواماًیُسْ

توان گفت که نخستین گام در راه رسیدن به اعتدال، کسب بینش یم« .گزینند حد وسط را برمى  و میان این دو روش

-برداري از نعمتتواند در بهرهاگر کسی نگرشی اسالمی نداشته باشد، نمی. آن است هايصحیح نسبت به دنیا و نعمت

هاي گاه از نعمتانسان هیچ. هاي طبیعی در انسان استدومین گام، مهار کردن گرایش. هاي دنیا به این اصل پایبند باشد

ها بنابراین، بدون مهار کردن این میل. شود بهرمندها شود و دوست دارد تا آخرین حدّ ممكن از آنزده نمیاین دنیا دل

-شود میانه روي در استفاده از نعمتسومین گام، تمرین و تكرار است که موجب می. توان به این اعتدال پایبند بودنمی

عوامل توسعه و  از یگردیانه روي یكی م( 1۵7ص ، ش 1937، يداوود. )دهاي دنیا به طبیعت ثانوي انسان تبدیل گرد

اش میانه روي کند، هر که در زندگانی: فرمایددر این مورد می( ص)م پیامبر اسال. آیدبه شمار می يت اقتصادپیشرف

 (122ص ، 2ج ، ش 196۰، کلینی. )دساز؛ و هر کس ولخرجی کند، خداوند محرومش میدهد یماش خداوند روزي

 توکل .5

یكی دیگر از عوامل معنوي توسعه اقتصادي از دیدگاه قرآن کریم توکل است، توکل کردن بر خدا مفهومی جز این 

که در مسیر  ییها بست بنهاي مخالفان و  ها و سرسختی  ندارد که انسان در برابر مشكالت و حوادث زندگی و دشمنی

ندارد او را وکیل خود سازد، و به او تكیه کند، و از تالش  ها آنخود به سوي هدف دارد در جایی که توانایی بر گشودن 

ي  و کوشش باز نایستد، بلكه در آنجا هم که توانایی بر انجام کاري دارد باز مؤثر اصلی را خدا بداند، زیرا از دریچه

رش بر توکل به انسان را سفاالطالق / 9در آیه رآن کریم ق. تها او اس  ها و نیرو  چشم یك موحد سرچشمه تمام قدرت

 خدا بر که ره. ..؛ قَدْراً ءٍ شَیْ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ نْمَ»: دیفرما یمکرده و خداوند 

طبق آیه  «.است داده قرار اى اندازه را چیز هر و رساند مى اجرا به را خود کار خدا. است کافى را او دا، خکند توکل

 احساس مشكالت برابر رد، دهد نمى راه خود به را يدیناام و یاس رگز، هاست توکل روح داراى که سى، کشریفه

 دهد یم او به روانى قدرت چنان عقیده و فرهنگ همین ، واست قاوم، مسخت حوادث برابر ر، دکند نمى زبونى و ضعف

 او یارى به است شده داده نوید متوکالن به که غیبى امدادهاى دیگر سوى از ، وشود پیروز مشكالت بر تواند مى که

 پیامبر از حدیثى رد( 293، ص 29، ج 1971، مكارم شیرازي) .بخشد مى رهایى ناتوانى و شكستاز  را او ، وآید مى
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 این توکل قیقتح: فت؟ گچیست توکل: رسیدم، پبرئیل، جخدا وحى پیك از: فرمود که است آمده( ص) اسالم گرامى

 به و برداشتن خلق از امید شم، چمنع نه و کند مى عطا نه ، ونفع نه ، ورساند مى زیان ه، نمخلوق: بداند انسان که است

 به دل ، وترسد نمى او غیر ز، اندارد امید او غیر ه، بکند نمى کار خدا براى جز نسان، اشود چنین که هنگامى دوختن خالق

 (139، ص 1۰، ج 19۵3، یحر عامل. )تاس توکل روح ین، ابندد نمى او جز کسى

همیشه توأم با ؛ و گذارد بخشد، و در تمام اعمال او اثر می اي به انسان می با این محتواي عمیق، شخصیت تازه توکل

توکل بر خدا آدمی را  باالخرهد؛ و ها در افراد متوکل راه ندار  جهاد و تالش و کوشش است، و تنبلی و فرار از مسئولیت

 .بخشد دهد و به او آزادگی و اعتماد به نفس می ها که سرچشمه ذلت و بردگی است نجات می  از وابستگی

 صبر. 6

مقاومت ، کشاند و او در مقابل آنکند که گوئی عاملی، انسان را به سویی میمفهوم صبر این معنا را تداعی می 

عامل درونی نیز مختلف است؛ گاهی یك عامل درونی و کشش . باشد و یا بیرونیاین عامل ممكن است درونی . کند یم

نفسانی اقتضاي نوعی فعالیت دارد و چون آن فعالیت، نامشروع است، انسان در برابر آن عامل، مقاومت و از انجام آن 

مل درونی اقتضاي سكون گاهی بر عكس، ع. نامنداین نوع مقاومت را صبر در مقابل معصیت می. کندکار خودداري می

گردد و و ترک فعلی را دارد که انجام آن الزم است؛ چرا که انسان طبعاً راحت طلب است و دنبال فراغت و آسودگی می

فرسا از زحمت و انجام کارهاي مشكل گریزان است، از این رو، فی المثل معموالً، مایل نیست به کارهاي سخت و توان

ن در دهد، ولی در موقعیتی است که خداوند رفتن به جهاد را بر او واجب کرده و شخص چون جهاد ت يا پرمخاطرهو 

، مقاومت کند یممكلّف، براي اطاعت این فرمان در برابر آن عامل رکود و سكون که از درون، او را به ترک جهاد دعوت 

گاهی حوادثی در ؛ و ر در اطاعت گوینداین نوع مقاومت را صب. کندو با حرکت کردن و رفتن به جهاد با آن، مبارزه می

دست به کارهایی بزند که  دارند یوامگذارد و او را یابد که آثار نامطلوبی در انسان میاز وجود انسان، تحقق میج خار

مصیبتی براي شخص پیش آید که سبب ناراحتی او شود، آن چنان که  نكهیامثل . ، منصرف سازدوي را از مسیر حق

که در این صورت الزم است ... تابی کند و بخواهد دست به یك سري کارهاي عكس العملی بزند، سروصدا و بی

با . این نوع مقاومت را صبر بر مصیبت می نامند. مقاومت کند، از جزع و فزع خودداري و آرامش قلبی خود را حفظ کند

به لحاظی  ها آنتوجه به این کاربرد وسیع واژه صبرمی توان گفت که اکثر قریب به اتفاق افعال اخالقی یا حتی همه 

و تروک اخالقی ل صبر از مفاهیم عام اخالقی است که تمام حرکات و سكنات و افعا؛ لذا گیرندزیرعنوان صبر قرار می

صبر . 1: صبراز نظر درجات و مراتب بر سه گونه است( 39ص , 1ج ، ش 1976مصباح یزدي، )د گیرانسان را دربر می

. صبر واصالن، که به مقصد رسیده اند. 9، صبرسالكان، که در نیمه راهند و. 2؛ توده مردم، که در اوایل سیرو سلوکند

شاید و اعضا گزبان به شكایت نمی ،که انسان، چه در مورد طاعت و چه در مورد معصیتت مرتبه ضعیف صبر، این اس

از این مرتبه باالتر، صبر کسی است . تپدما قلبش مضطرب است و می، اداردو جوارحش را از کارهاي نامشروع باز می
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کند تا اجر خود را در کند، یعنی؛ صبر میو چه از معصیت، زاهدانه و عابدانه صبر میت که چه در طاعت، چه در مصیب

در این . که زاهدان و عابدان دارندت این صبر، صبر بردگانه یا سوداگرانه اي اس. قیامت دریافت کند و از دوزخ برهد

کند و اعضا و جوارحش زبانش هم شكایت نمیه پیشین، قلبش هم مضطرب نیست، چنان کت صورت، برعكس صور

مرتبه سوم، . ستبهشت اه خویشتن داري، رهایی از جهنم یا رسیدن بن او از ایف نیز کار هاي غیر عادي ندارد؛ اما هد

رسند، رهند و به بهشت میرچه آنان از جهنم میگ. دعارفان صابرند، اما نه براي اینكه از جهنم برهن. صبر عارفانه است

 1937، جوادي آملی)ت بهشت نیست، بلكه تأمین رضاي الهی اسه بل ولی هدف آنان صرف پرهیزانه از جهنم یا وصو

( ع)رو امام علی زاینا. دشور در ایجاد و افزایش توسعه اقتصادي محسوب میصبرعامل بسیارمؤث( 9۵6ص ، 11ج ، ش

 (239ص ، ش 1966، آمدي) .تصبور باش؛ چرا که صبر، شیرین فرجام تر و خجسته انجام اس: ندیفرما یم

 امانت داری. 7

اداي امانت از هر دین و . داري استگیرد امانتیكی از مصادیق روشن عهد که همواره مورد تاکید قرار می   

قرآن کریم در . رعایت عهد و امانت یكی از مصادیق بارز صالح، معروف و امانت است. مذهبی که باشد، محترم است

-مؤمنون به طور مطلق بر رعایت امانت تاکید کرده و می سوره 3 یهدر آ. آیاتی، امانت را مورد توجه قرار داده است

بر اساس این آیه  «.کنند و پیمان خود را رعایت مى ها امانتو آنان که  ن؛الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُووَ »: فرماید

ثل روزه و نماز و ، مهاى خدا عباداتندمانتا. نهاى بندگاهاى خدا و امانتامانت: ها بر دو قسمندتوان گفت که امانتمی

اما عهد بر سه قسم ... ها و شود، شهادتها، اجناسى که داد و ستد می ها، عاریه رتند از ودیعههاى بندگان عباامانت. غسل

ها وفا کند و ها و عدهوظیفه انسان است که به همه اقسام امانت. اوامر خداوند، عقدهاى واقع میان مردم و نذرها: است

یه مورد بحث مؤمنین را به حفظ امانت و ، آیه عبارتب( 99ص ، 17ج ، ش 1972، طبرسی. )دیك را تخلف نكنهیچ

کند و حق ایمان هم همین است که مؤمن را به رعایت  خیانت نكردن به آن و حفظ عهد و نشكستن آن، توصیف مى

شود که زندگی انسان در مسیر داري موجب میامانت( 11ص ، 1۰ج ، ق 1917، طباطبایی. )دعهد و امانت وادار ساز

 (119ص ، 72ق، ج  19۵9، مجلسی. )دآورداري بی نیازي می امانت: فرمایدیم( ص) اکرم یامبرپ .دپیشرفت قرار گیر

 اطعام فقرا. ۲

این تعبیر در چند جا از قرآن . هاستتعبیر اطعام مسكین، یكی از موارد صدقه، زکات و انفاق و اخص از آن   

کریم مطرح شده است و به ویژه با بیانات تهدید آمیز از کسانی یاد کرده که به سرنوشت فقرا و نیازمندان که حتی به 

فِی »: دیفرما یمدثر مسوره  99تا  9۵ اتیآمثالً در . شام شب و قوت الیموت خود محتاجند، بی توجه و از آن غافلند

ر میان ؛ دعِمُ الْمِسْكِینَیَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ ما سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ الْمُجْرِمِینَ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ لَمْ نَكُ نُطْجَنَّاتٍ 

 از نمازگزاران نبودیم، و بینوایان را غذا: ویند؟ گپرسند که چه چیز شما را در آتش درآورد ها از یكدیگر مىباغ

طَعامِ   أَ رَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ فَذلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ وَ ال یَحُضُّ عَلى»ن مبارکه ماعو سوره 9تا  1از آیات  «.دادیم نمى



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

492 

 

به راند و  ین همان کس است که یتیم را به سختى مى؟ اخواند، دیدى را دروغ مى روز جزاالْمِسْكِینِ؛ آیا کسى را که 

. اعتقادي و تكذیب روز قیامت استتوجهی به فقرا، بیشود که ریشه بیاستفاده می «کند خوراک دادن بینوا ترغیب نمى

آري، اطعام یك انسان گرسنه، در روز بیچارگی و گرسنگی، از دید قرآن ارزش واالیی دارد و بی توجهی به چنین 

رسد اطعام فقرا به نظر می( 9۵7ص ، 9ج ، ش 1976، مصباح یزدي. )دانسانی در این وضعیت، خشم خدا را برمی انگیز

: ندیفرما یم( ع)م امام کاظ. شودو نیازمندان موجبات خشنودي خداوند و در نتیجه گشایش و پیشرفت در زندگی می

 (۰۵ص ، 9ج ، ش 196۰، کلینی) .تاس پروردگار متعالطعام دادن، از موجبات آمرزش 

 صداقت. ۳

و صفتی است که اگر در روح آدمی پایدار شود، روحیات و  باشد یمصداقت دیگر عامل توسعه و پیشرفت    

باشد، کردارش  گو راستزیرا کسی که زبانش . گرددو مانع بسیاري از انحرافات می کند یماخالق را منظم و متناسب 

چه که اصالتاً مطلوب و هماهنگ با نیاز فطري و مصالح زندگی اجتماعی انسان است، صداقت و آن. پاکیزه خواهد شد

از بدیهیات است و هر کسی آن را درک  ییگو راستارزش مثبت و خوبی . راستی و کاشف بودن کالم از واقعیت است

اي انسان مفید است و فالح و رستگاري چه که در قیامت برآري، آن. کند و براي اثبات آن نیازي به ادله تعبدي نیستمی

صداقت در تولید در آیه ( 999, 9ج ، ش 1976مصباح یزدي، . )تو صداقت اس ییگو راستآورد، او را به دنبال می

 وَ أَشْیاءَهُمْ النَّاسَ التَبْخَسُوا وَ الْمِیزانَ وَ الْكَیْلَ فَأَوْفُوا. .. شُعَیْباً أَخاهُمْ مَدْیَنَ  إِلى وَ»: دیفرما یماعراف /3۰قرآن کریم در آیه 

 و کنید ادا تمام را ترازو و پیمانه ...م فرستادی را شعیب برادرشان مدین مردم بر و ؛. ..ا إِصْالحِه بَعْدَ الْأَرْضِ فِی التُفْسِدُوا

 برایتان این اید، آورده ایمان اگر که مكنید، فساد آن در است آمده صالح به زمین که پس آن از و مفروشید کم مردم به

 به دیناست؛ پایه و اصل که توحید به دعوت از پس را خود قوم نخست( ع) شعیب در این آیه، حضرت «است بهتر

 این به دعوت را آنان اًیثان و نموده است، دعوت بوده متداول آن روز در که فروشى کم از اجتناب و میزان و کیل به وفاى

 تنظیم و خود دنیاى اصالح به را انسان همواره که -بشرى فطرت خالف بر و نكنند، ایجاد فساد زمین در که کرده معنا

 و اموال در امنیت سلب باعث که است گناهانى آن خصوص فساد از مقصود. نروند راه -کند مى دعوت حیات امر

سپس در ادامه آیه  .آن امثال و قتل و ناموسى تجاوزهاى غارت، راهزنى، مانند شود، مى اجتماع نفوس و اعراض

 به وفاى: که کند مى تعلیل چنین را خود دعوت دو این سپس( ع) شعیب «مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَیْرٌ ذلِكُمْ»: دیفرما یم

 زندگى زیرا کنند، مى نیتأم بهتر را شما دنیاى سعادت و است، بهتر شما براى جامعه نظم نزدن هم بر و وزن و کیل

 نیبد و نموده مبادله دیگر هاى فرآورده مقابل در را خود فرآورده مازاد افراد، که است دوام قابل وقتى انسان اجتماعى

 مقدار در مردم و بوده فرما حكم امنیت اجتماع سراسر در که است میسر وقتى این و کنند، برآورده را خود حوائج لهیوس

 صحیح همه از باشد صحیح نفر یك از خیانت اگر چون نكنند، خیانت یكدیگر به کنند مى معامله که چیزى هر اوصاف و

 به مردم اجتماعى چنین در آورد، درمى وضعى و صورت چه به را اجتماع که است معلوم همه خیانت و بود، خواهد

 یكدیگر خورد به خالص و سالم جاى به را مخلوط و معیوب جنس و دوا، جاى به را مهلك سم تقلب، و حیله انواع
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 از است انسانى اجتماع چرخ محور که را عمومى امنیت نیز يزیفساد انگ چون زمین، در افساد عدم همچنین؛ و دهند مى

( ص) اکرم پیامبر (136ص  ،3ج  ،1917 طباطبایی،) .است انسان نسل انقراض و زرع و کشت نابودى مایه و برده بین

پس هرگاه دروغ بگویند، براي هیچ . شود یماگر دو معامله گر راست بگویند، براي هر دو خجسته : ندیفرما یمدر حدیثی 

 (179ص ، ۰ج ، ش 196۰کلینی، ) .دکدام خجسته نخواهد بو

ما در این جا به دلیل  یل، ودر توسعه اقتصادي نقش دارند. .. استغفار و عمل صالح و مثل یمهمعوامل هر چند 

 .بیان مواردي چند اکتفا نمودیماختصار مطلب به 

 : نتیجه گیری

خواستار ، با هر عقیده و اندیشه دینی، ها انسانترین مسائل فرهنگی بشري است که همه از مهمپیشرفت و توسعه 

وري  به عواملی که سبب افزایش بهره، قرآن کریم از دیدگاه وحیانی و الهی خود .بوده و هستندوجود آن در زندگی خود 

ز نگاه ا. دانجام که در نتیجه به توسعه اقتصادي می دافزایش رفاه و رزق و روزي و نزول برکات است، اشاره دارو 

؛ ثیر دارند، بلكه عكس آن نیز درست استأهاي معنوي، در توسعه پایدار اقتصادي و تداوم آن تاسالم، نه تنها ارزش

ها و برکات معنوي مادي در چهارچوب رهنمودهاي اسالمی، موجب تقویت و شكوفایی ارزش و توسعه عنی برکاتی

ریزي اسالمی براي تكامل انسان و جامعه انسانی، تكامل معنوي از توسعه مادي جدا نیست، در برنامه اصوالً .گرددمی

معنوي از متن برکات مادي پدید  اتو برکجوشد معنوي میو توسعه برکات  از درونمادي  و توسعه برکات براي اینكه

برکات الهی از پیشرفت و در جامعه فراگیر شود،  ییبا پرواکید دارد که اگر ایمان و أت کریم قرآناز سوي دیگر، . آیندمی

آسمان و زمین مردم را فرا خواهد گرفت و جامعه بشري، شاهد برکات همه جانبه مادي و توسعه اقتصادي بیش از حد 

هاى پیشین بر اثر کردار زشت امت ؛کند کهتصریح می اعراف سوره 36 یهآدر  قرآن کریم در این باره. بود تصور خواهد

گر ؛ اآمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى»: فرماید رسیدند و مى به هالکتخود 

هالکت رسیدند، پیامبران ما را تصدیق و از شرک و معصیت پرهیز کرده ه هایى که بر اثر انكار و سرکشى ب قریهمردم 

 «.گشودیم مى ها آنها بر  باران و گیاهان و میوه یلهبه وسبودند، خیرات روز افزون را از آسمان و زمین 

 دیگري یو نامرئعالوه بر اسباب مادي شناخته شده براي توسعه، اسباب ناشناخته  گفت که، توان یمبر این اساس 

اخالق شایسته و اعمال نیكو  ،باورهاي صحیح دینی هم چنین. دباشنم مؤثر میه. ..چون تقوا، استغفار، عدالت، انفاق و 

 .دارندبسزایی نیز در شكوفایی و توسعه اقتصادي جامعه نقش 
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 در رفع فقر اقتصادی جامعه نقش فرهنگ انفاق فی سبیل اهلل

 ثاز منظر قرآن و حدی

 *اکبر فایدئی

 

 :چكیده

هاي فقرزدایی و برقراري عدالت اقتصادي و توسعه و پیشرفت اقتصادي جامعه، راه انفاق فی  یكی از مؤثّرترین راه

 . سبیل اهلل است

فقرزدایی و  را درو صدقات و امور خیریّه  مستحبهاي  نوشتار حاضر، بر آن است که نقش و کارکرد انفاق

محور  .تبیین نماید و احادیث و روایاتقرآنی  يها آموزهاساس ر باقتصاد اسالمی،  برقراري عدالت و پیشرفت

 . است انفاق، فقرزدایی و پیشرفت اقتصاديموضوعات مورد بحث در آن عبارت از 

پس از گردآوري منابع، به . تحلیلی به سامان رسیده است -اي و به صورت توصیفی این پژوهش به روش کتابخانه

ابزار گردآوري اطالعات، آیات و روایات، آثار . اي، موضوعات مورد نظر مطالعه و بررسی شده است روش کتابخانه

حاصل  يا و امید است که از آن بهره ي آن با برقراري عدالت اقتصادي است مكتوب و مقاالت در مورد انفاق و رابطه

 .آید

 .فرهنگ انفاق، فقرزدایی، اقتصاد اسالمی، قرآن، حدیث: های کلیدی واژه

 .نعلمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ئتیهعضو *

 

 :مقدمه. ۰

در گرو بهره گیرى از معارف سعادت دنیوي و اخروي که دست یابى به  دیآ یمچنین بر از آیات قرآن کریم 

با هاى هدایت از وحى و  ى و شاهراهخطوط کلّ اخذهاي الهی و  با استفاده از رهنمودباید  .استآسمانى و تفكّر و تعقّل 

را زندگی و از این طریق، ابهامات و مشكالت ه تجربى را افزایش داد يها اندوختهقواى ادراکى، گیري عقل و  کار به

 .نماییمبرطرف 
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. که نیازمند سامان دهی مناسب و معقول است دهد یمتشكیل ى از زندگى انسان را امور اقتصادى بخش مهمّ

نازل کرده است،  حق تعالیبه آنچه با مراجعه ى در مسائل اقتصادى نیز باید بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلّ

ه تفقّ ي اى را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى کشف نمود و به وسیله حیات طیّبه

 . کارهاى الزم آن را به کار بست راه ،و تعقّل

. ی استاقتصاد اسالمو اخالق تعالیم  نیتر مهماز که اصل انفاق فی سبیل اهلل،  شود یماز آیات و روایات استفاده 

ت اقتصادى اجتماع نیازى و امنیّ ، بىزدایی محرومیّت مستحب نیز نقش بسزایی در هاي  هاي واجب، انفاق عالوه بر انفاق

 .دارد

 :شناسی مفهوم. ۸

 :انفاق. ۸. ۰

ي انفاق از نفق به معناي تمام شدن و از بین رفتن است و انفاق مال به معناي خرج کردن و هزینه کردن و  واژه

و انفاق فی سبیل اهلل به معناي پرداخت وجوه واجب شرعی مثل زکات و خمس و مشارکت داوطلبانه  صرف آن است

الگوي ) .هاست جامعهشكاف  پر کردنهاي اجتماعی است که یكی از اسباب تعدیل ثروت و  در امور خیریّه و هزینه

: ج،  قرآن قاموس؛ 279و  27۵و  262و  261: بقره؛ 199-۰: صي رفتار مصرف کننده مسلمان،  تخصیص درآمد و نظریه

   (.323: ؛ المنجد، ص939: ، ص1: ج، فرهنگ فارسی؛ 33و  37: ، ص7

 :فقر. ۸. ۸

فقر در لغت به معناي ناداري و تهیدستی و تنگدستی و درویشی و نیازمندي و احتیاج است که گاهی به معناي 

: ص: المنجد؛ 137: ، ص۰: ج،  قرآن قاموس) .شود یمچیزي استعمال  حاجت ذاتی و گاهی به معناي ناداري مالی و بی

  (.23۰: ، ص9: ج، ؛ فرهنگ فارسی۰3۵و  ۰33

 نیتأمي امرار معاش و قدرت  فقیر عبارت از کسی است که وسیله: دیگو یمامام موسی صدر در توصیف فقیر 

تاریخ تغییرات  بر حسبمفهوم و معناي فقیر هم مثل اغلب مفاهیم عرفی . زندگی سالیانه خود را نداشته باشد يها نهیهز

. تفاوت مناطق و شهرها در یك زمان متفاوت و متغیر است بر حسبزندگی بشر و تفاوت وضع معیشت عمومی و بلكه 

 (.2۵: مبارزه اسالم با فقر، ص)

 :اقتصاد. ۸. ۹

ي قَصَدَ به معناي راست و متوسط و معتدل و آهنگ انجام کار است که به معناي اقتصاد مصدر باب افتعال از ریشه

؛ 13: لقمان. )رود یمروي و دوري از افراط و تفریط در مخارج زندگی به کار  استقامت در راه راست و اعتدال و میانه
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: صماهیت و ساختار اقتصاد اسالمی، ؛ 3و  3: ، ص6: ج،  قرآن قاموس؛ 9۰و  92: ؛ فاطر66و  92: ؛ مائده67: فرقان

  (.692: ؛ المنجد، ص2؛ 672: ، ص1: ، جالقرآن غریب فی المفردات؛ 112

اقتصاد در اصطالح علمی است که از کیفیّت فعالیّت مربوط به دخل و خرج زندگی و روابط مالی افراد جامعه با 

ه پیرامون کعلمى . کندرفاه و آسایش افراد، بحث مییكدیگر و اصول و قوانین حاکم بر امور مذکور در راستاي تأمین 

هاي آن را تفسیر  و جلوه ها دهیپداین علم، حیات اقتصادي و  .کند یمتولید، توزیع، مبادله و مصرف کاالها و مواد بحث 

: ج، فرهنگ فارسی) .کند اي که بر آن حاکم است بیان می ها را با اسباب و عوامل کلّی ها و جلوه کرده، ارتباط آن پدیده

 (.7: ص؛ اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوي، 922: ، ص1

 :عامل رفاه افراد و فقرزدایی در جامعه نیتر مهم. ۹

عوامل متعدّدي در نظام اقتصادي اسالم سبب برقراري عدالت اقتصادي و فقرزدایی و پیشرفت اقتصادي است که 

 : میپرداز یمها یعنی انفاق فی سبیل اهلل  آن نیتر مهمدر این مقاله به یكی از 

 :انفاق فی سبیل اهللضرورت احیای فرهنگ . ۹. ۰

جامعه هاي فكري و جسمی افراد  مانع شكوفایی استعدادها و توانمندي دادي، هاي خدا از نعمت تفقر و محرومیّ

نهادینه شدن زدایی است که بایستی با  انفاق در راه خدا اعم از انفاق واجب و مستحب عامل مهمّی در محرومیّت. است

 .به صورت یك فرهنگ عمومی درآید در جامعه،

که خود  آورد یمهاي افراد را فراهم  فرصت بروز توانمندي زدایی شده و گسترش فرهنگ انفاق موجب محرومیت

فرهنگ انفاق و گسترش فقر، موجب افزایش مفاسد  نارساییدر مقابل، . گام بلندي در پیشرفت اقتصادي جامعه است

تحمیل هاي مادي و معنوي سنگینی بر جامعه  ت جامعه، هزینهشود که مبارزه با آن و تأمین امنیّ اجتماعی و اقتصادي می

 و» :داند قرآن کریم، ترک انفاق را عامل تباهی جامعه می چنانكهزند،  مید ملّی بر اقتصاناپذیري  جبرانهاي  و زیان کند یم

و در راه خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هالکت » :«هیدیكم إلی التّهلكال تلقوا بأَ  وهللأنفقوا فی سبیل ا

 (.13۰ ،بقره. )«یفكنیدن

 مستحب هاي انفاق واجب همچون خمس و زکات، و يها انفاقاعم از ، خود ي هانفاق در راه خدا، به مفهوم گسترد

ما  و»: است همدآ به شمارهاي دینی از عناصر رشد اقتصادي و عامل افزایش روزي  آموزه در و صدقات و امور خیریه،

دهد، و او بهترین  میو هرچه را انفاق کردید، عوضش را او » :«هو خیر الرّازقین نفقتم من شیْء فهو یخلفه وأَ

 .(93، سبأ. )«دهندگان است روزي

به شما  تمام و کمالبه [ پاداش آن]و هر مالی که انفاق کنید، » :«نتم ال تظلمونأَ ما تنفقوا من خیر یوفّ إلیكم و و»

 (.272 ،بقره. )«داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت
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 ؛192، حكمت البالغه نهج) .دیآورروزي را با دادن صدقه فرود  :«هاستنزلوا الرزق بالصّدق» :فرمایند می( ع) یامام عل

خداوند زکات را واجب نمود تا موجب : «للرّزق تسبیباً هالزکا...  هللفرض ا»: فرمایند نیز می(. 1۵ و 9: ، صص9: ج کلینی،

 (.2۰۵حكمت ، همان ؛299، حكمت البالغه نهج) .رسیدن روزي شود

و کننده  انفاقرشد اقتصادي موجب  است کهزدایی  فقرعامل  نیتر مهمو ، انفاق از عناصر ارزشی بنا بر آنچه گذشت

 .شود یمجامعه 

: منقول است که فرمود( ص)چنانكه از رسول اکرم . از دیدگاه اسالم فقر آثار بسیار بدي در زندگی مردم دارد

به تو پناه »و یا « از کفر و فقر و عذاب قبر برم یمخدایا من به تو پناه »و « .گردد یمنزدیك است که فقر به کفر منتهی »

: مبارزه اسالم با فقر، ص. )«ي فزونی قرض داري و قهر و فشار مردم از غلبه برم یمبه تو پناه »و « از گناه و قرض برم یم

23.) 

اسالم و قرن بیستم، . )آمده است به وجود ها انسانبراي رفاه و سعادت  ردیگ یمجامعه که از وجود انسان سرچشمه 

و انفاق و صدقه در اسالم راه حلی براي باال بردن سطح زندگی طبقات محروم و تعدیل  و زکاتخمس (. ۰۵: ص

ي معاش فقراست و هر چه سطح  حقوقی که بر ثروت اغنیا واجب شده است، موجب توسعه. اختالف طبقاتی است

و تعادل منطقی و  دابی یمزندگی طبقات مرفّه باالتر رود، با پرداخت این حقوق سطح زندگی طبقات ضعیف هم ارتقا 

و درآمدهاي جامعه و ایجاد رفاه عمومی، ننگ استضعاف مالی از  ها ثروتي  با توزیع عادالنه. دیآ یم به وجودصحیح 

، ص 1961، البالغه نهج؛ 1۰۵: دولت آفتاب، ص ؛112: صماهیت و ساختار اقتصاد اسالمی، . )شود یمدامن جامعه پاک 

1۵1.) 

اسالم . در رفاه باشند ها انساني  زدایی و برچیدن شكاف طبقاتی در جامعه، همه که با محرومیّت خواهد یماسالم 

. ي درست از ثروت مقرر کرده است ثروت و رفاه را در جامعه زینت زندگی به حساب آورده و شرایطی براي استفاده

 239: از دیدگاه حضرت امام خمینی، ص؛ خطوط اصلی اقتصاد اسالمی 9۰: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، ص)

 (.123: ، ص2۵: ؛ صحیفه نور، ج23۰و 

 :ارزش انفاق مال از منظر قرآن کریم .۹. ۸

امور اقتصادي و ارزش و جایگاه قوام جامعه است و  ي مایهحالل و ثروت سالم ، اقتصاد کریم نظر قرآنم از

مصرف زیاد و اتراف و تبذیر و پرهیز از با رو الزم است  از این. استمسایل اعتقادي و عبادي رتبه با  هممعیشتی مردم 

 ي یابی به همه برابر براي همگان جهت دست يها فرصتتا گام برداریم در مسیر اقتصاد سازنده و مثبت  ،اسراف

 (.277و  39و  99و  9: بقره ؛۰: نساء) .ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آید
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خداوند در ؛ لذا روي است حالت اعتدال و میانه، ور زندگی و در مسائل مصرفیام حد مطلوب درقرآن،  گاهاز ن

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن »: دیفرما یم( ص)پیامبر اکرم خطاب به ي اسراء  سوره مبارکه 23ي  ي شریفه آیه

 «.زده شوي ري و حسرتو بیش از حد نیز گشاده دستی نكن که مورد سرزنش قرار گی (و ترک انفاق و بخشش منما)

 مؤمنانفرقان در وصف  ي سوره 67 ي چنان که در آیه. جایز نیستهم  کمك به دیگر همنوعاندر روي  بنابراین زیاده

انفاق کنند، و آنان کسانی هستند که چون  ؛«الذّین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذالك قواما و»: آمده است

الگوي تخصیص درآمد و ) .نندیگز یم، بلكه میان این راه و روش اعتدال را بر ورزند ینمت و خسّ کنند ینماسراف 

 (.96: حج: ک. ر؛ 3: صي رفتار مصرف کننده مسلمان،  نظریه

اقتصاد  ؛233و  273: اقتصادنا، ص) .اصل عدالت اجتماعی یكی از سه اصل اساسی سیستم اقتصادي اسالم است

اسالم براي ایجاد عدالت و موازنه در جامعه، پرداخت زکات و (. 999و  929: صما، ترجمه محمد کاظم موسوي، 

ماندگان در راه بدهكاران و محرومان، تهیدستان، کمك به چون هاي مستحب  و نسبت به انفاقوضع کرده ا خمس ر

 (.177: ؛ بقره6۵: توبه) .استتشویق کرده 

کند؛  داده و فقر را در جامعه ریشه کن میمایحتاج زندگی نجات  تأمین ي هاسالم بشر را از غصّ ياقتصادسیستم 

 .در پی داردفساد و فحشا و کفر و بی دینی  ی چونعوارض شومفقري که 

؛ 2 :؛ أنفال9: بقره. )داند قرآن کریم به انفاق، اهمیّت بسیاري داده است به طوري که انفاق را شرط تقوا و ایمان می

   (.2۰3: صدرآمدي بر اقتصاد اسالمی، 

از آنچه خداوند شما را در آن جانشینان قرار داده است، انفاق »ي و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه  از آیه شریفه

. ي خدا در مالكیّت بر اموال است چیز است و انسان خلیفه شود که خدا مالك حقیقی همه استفاده می(. 7: حدید) «کنید

درآمدي . )به حكم عقل سلیم الزم است که تصرّفات جانشین در این اموال، منافاتی با رضایت حق تعالی نداشته باشد بنا

 (.9۰: ، ص1: ؛ تفسیر نور، ج263و  267: صبر اقتصاد اسالمی، 

و ي شرعی و انسانی و اخالقی، ارجمند شمرده تا عدالت  اسالم انفاق و بذل و بخشش را به عنوان یك وظیفه

اصل کفالت همگانی به معناي مسئولیّت متقابل افراد نسبت به . گردد نیتأمتوازن اجتماعی از لحاظ سطح زندگی افراد 

و  6۰3: اقتصادنا، ص. )هاي مستحب اقدام نماید کند که انسان نسبت به پرداخت واجبات مالی و انفاق یكدیگر اقتضا می

 (.9۵1و  231و  23۵ :اسپهبدي، ص-؛ اقتصاد ما، ترجمه ع233و  263

الم یعلموا انّ . خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها و صلّ علیهم انّ صلواتك سكن لهم و اهلل سمیع علیم»

؛ المصارف االسالمیه، با مقدمه 1۵9و  1۵9: توبه. )«اهلل یقبل التّوبه عن عباده و یأخذ الصّدقات و ان اهلل هو التّواب الرّحیم

 (.29: ؛ المصارف االسالمیه االسس النظریه و التطبیقات العملیه، ص6۵: فرحات، صریمون یوسف 
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انّما : دیفرما یمانفاق به فقرا و مسكینان از موارد مصرف واجب مالی زکات است چنانكه خدا در قرآن کریم 

مین و فی سبیل اهلل و ابن السّبیل الصّدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلّفه قلوبهم و فی الرّقاب و الغار

؛ الگوي 6۵: ؛ المصارف االسالمیه، با مقدمه ریمون یوسف فرحات، ص6۵: توبه. )فریضه من اهلل و اهلل علیم حكیم

 (.19۰: ي رفتار مصرف کننده مسلمان، ص تخصیص درآمد و نظریه

 19ي  ري که خداوند متعال در آیهبه طو. و ابزاري براي کسب رضاي خداست  ارزش مال به این است که وسیله

المصارف االسالمیه االسس النظریه و التطبیقات . )دهد ي در راه خدا را مورد ستایش قرار می ي اعلی، انفاق کننده سوره

؛ (239: ؛ خطوط اصلی اقتصاد اسالمی از دیدگاه حضرت امام خمینی، ص72: ، ص7: ، ج؛ صحیفه نور29: العملیه، ص

؛ المصارف االسالمیه االسس النظریه و 67: فرقان. )انفاق و عدم اسراف را از صفات مؤمنین بر می شمارداعتدال در و 

 (.29: التطبیقات العملیه، ص

 :تحریم کنز و وجوب انفاق در راه خدا. ۹. ۹

نز ک. حرمت کنز به معناي ذخیره سازي و راکد گذاشتن مال یكی از احكام اساسی تخصیص درآمد در اسالم است

؛ مسائل اقتصادي 9۰و  99: توبه. )و حبس مال مانع رشد اقتصادي جامعه است از این رو در قرآن کریم تقبیح شده است

؛ المیزان، 197و  192-9: ي رفتار مصرف کننده مسلمان، ص ؛ الگوي تخصیص درآمد و نظریه۰6: در تفسیر المیزان، ص

؛ المصارف االسالمیه االسس النظریه و التطبیقات العملیه، 96: ؛ مطهري، ص297: ، ص1۵: ؛ همان، ج261-6: ، ص3: ج

 (.26: ص

 :ارزش انفاق از منظر روایات. ۹. 4

 : فرمود( ع)علی 

که هزینه کردن این مال  یبه راست ؛«انّ انفاق هذا المال فی طاعه اهلل اعظم نعمه، و انّ انفاقه فی معاصیه اعظم محنه»

. ترین محنت و رنج است نعمت است، و خرج کردن آن در نافرمانی او بزرگ نیتر بزرگدر راه اطاعت خداوند 

 (.۰17: ، ص2: جو درر الكلم،  غررالحكم)

 (.۰13: ، ص2: همان، ج. )هرگاه به تو روزي دادند از آن انفاق کن ؛«اذا رزقت فانفق»

جور ستم را با عدالت مداوا کنید و فقر و نداري را با صدقه و  ؛«داووا الجور بالعدل و داووا الفقر بالصدقه و البذل»

 (.233: ، ص2: همان، ج. )بخشش مداوا نمایید

اي براي روز جزاست و نگه  که بخشیدن این مال ذخیره یبه راست ؛«انّ اعطاء هذا المال قنیه و انّ امساکه فتنه»

 (.129: ، ص2: همان، ج. )داشتنش فتنه و گرفتاري است
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بخشنده بودن دست به جود و عطا زیباترین منقبت و برترین زینت  ؛«الید باعطیه اجمل منقبه و افضل سجیّه بذل»

 (.129: ، ص2: همان، ج. )است

، 1: همان، ج. )ها به چیزي مانند بذل و بخشش آن، انجام نشود سپاسگزاري نعمت ؛«ما شكرت النعم بمثل بذلها»

 (.1۰9: ص

 ؛«ذکر فی الیوم غدا، و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل لیوم حاجتكفدع االسراف مقتصدا و ا»

بر آن  افزونو  نگهداراسراف را واگذار و میانه روي کن، و در امروز، فردا را یاد کن، و از مال خویش به مقدار ضرورت 

 (.۰21: ، ص1: همان، ج. )از پیش فرست( روز قیامت)ت را براي روز نیاز و حاجت

، 9، ج ق 1933کلینی، . )«شوند یماگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود همه بی نیاز »: دیفرما یم( ع)ق امام صاد

 (.۰63ص 

 :آثار مثبت انفاق. ۹. 5

 يها تیمحدود، و وجود ها آنالهی و متروک نگذاردن  يها نعمتي بهینه از  با توجّه به تشویق اسالم به استفاده

اخالقی و  يها تیمحدودمالكیّت و تصرّف از قبیل نظام مالیاتی اسالم مثل وجوب پرداخت خمس و زکات، و وجود 

الهی با رعایت فرامین ایجابی و سلبی اسالم،  يها نعمتدرونی مثل انفاق و صدقه مستحب و هدیه به دیگران، مصرف 

درآمدي بر . )کند و راه را براي ایجاد عدالت اقتصادي هموار می شود یممانع پیدایش رکود اقتصادي و تورّم در جامعه 

؛ تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل 2۰9: ؛ بقره2۰: ؛ معارج233-3: ؛ اقتصادنا، ص936-7و  911: صاقتصاد اسالمی، 

 (.2 ثیحد 7، باب 6: مسائل الشریعه، ج

در جامعه و  يارزشمندشمار و آثار مطلوب و  از دیدگاه تعالیم اقتصادي اسالم انفاق و صدقه دادن، فواید بی

تقویت جوانمردي، ، در جامعه هاي اخالقی و فساد ظلم و ناهنجاري کاهش جرایم مالی و اقتصادي و. زندگی انسان دارد

ویژه  افراد جامعه به يمند بهرهي خداوند، نجات از عذاب الهی و ها امنیّت اقتصادي، احترام، تعظیم و شكر در برابر نعمت

 (.67: ص ،9: ج، تفسیر کبیر) .اقشار آسیب پذیر و فقیر و مسكین و ناتوان از این ثروت از طریق انفاق و احسان است

 

 :نتیجه گیری. 4

 .اقتصادي جامعه استي برکات و رشد  انفاق و احسان در راه خدا، سنّت و قانون الهی براي توسعه

و این  داند یمروي را حرام  افزونالهی را مباح، و اسراف و  يها نعمتدین مقدّس اسالم بهره برداري مشروع از  

خود، در برابر جامعه مسئولیّت دارد و فرد اسراف  ییکارابدان جهت است که مسلمان به تناسب امكانات و توانایی و 

 . زند یمو از این رهگذر بر پیكر جامعه ضربه  ماند یمکار قهراً از اجراي مسئولیّت و تعهّدات اجتماعی خود باز 
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، و تاکید به ها آنهاي الهی و متروک نگذاردن  ي اسالم به بهره برداري بهینه از اموال و نعمت تشویق گسترده

الهی به مقتضاي فرامین  يها نعمتاخت حقوق واجب مالی و انفاق و صدقه مستحب و هدیه به دیگران، مصرف پرد

 .شود یمالهی، سبب برقراري عدالت اقتصادي 

 

 :منابع و مآخذ

 .قرآن کریم -

 .البالغه نهج -

و درر الكلم، ترجمه و تحقیق سید هاشم رسولی محالتی، تهران، دفتر نشر  غررالحكم ،(ش 1977)آمدي،  -

 .فرهنگ اسالمی

آل البیت  موسسهحر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، با تحقیق  -

 .الحیاءالتراث

کننده مسلمان، مرکز نشر آثار  ي رفتار مصرف الگوي تخصیص درآمد و نظریه ،(ش 1973)حسینی، سید رضا،  -

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 .امام خمینی، صحیفه نور -

 .درآمدي بر اقتصاد اسالمی، چاپ سلمان فارسی ،(ش 1969)دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  -

 .   دولت آفتاب، تهران، نشر خانه اندیشه جوان ،(ش 1977)دلشاد تهرانی، مصطفی،  -

 دمشق  ،يداوود عدنان صفوان تحقیق، القرآن غریب فی المفردات ،(ق 1912) ،دمحمّ بن حسین ،اصفهانى راغب -

 .هالشامی الدارو  ارالعلمد. بیروتو 

المصارف االسالمیه، با مقدمه ریمون یوسف فرحات، بیروت، منشورات  ،(م 2۵۵7)الرفاعی، فاوي محمد،  -

 .الحلبی الحقوقیه

 .اقتصادنا، چاپ بیستم، بیروت، دار التعارف للمطبوعات ،(ق 19۵3)صدر، محمد باقر،  -

 .اسپهبدي، تهران، انتشارات اسالمی-صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه ع -

 .صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوي، تهران، انتشارات اسالمی -

 . اسالم و قرن بیستم، تهران، نشر اطالعات ،(ش 196۵)، یموس دیسصدر،  -
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 .، مبارزه اسالم با فقر، تهران، نشر جهان آرا1962، یموس دیسصدر،  -

، پیوست (س)خطوط اصلی اقتصاد اسالمی از دیدگاه حضرت امام خمینی  ،(ش 1977)عزتی، مرتضی،  -

 .اقتصادي امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی يها شهیاندمجموعه مقاالت اولین کنگره بررسی 

 .تفسیر کبیر ،فخر رازي -

 .تفسیر نور، قم، مؤسسه در راه حق ،(ش 197۰)قرائتی، محسن،  -

 .، دار الكتب اإلسالمیّه، تهران قرآن قاموس ،(ش 1971)، اکبر على دسیّ ،قرشى -

کافی، با ترجمه و شرح سید جواد مصطفوي، تهران، انتشارات کلینی رازي، ابو جعفر محمد بن یعقوب، اصول  -

 .علمیه اسالمیه

ماهیت و ساختار اقتصاد اسالمی، به اهتمام احمد  ،(ش 1973)گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  -

 .علی یوسفی، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 .سی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، تهران، انتشارات حكمتبرر ،(ق 19۵9)مطهري، مرتضی،  -

 .المنجد، تهران، انتشارات اسماعیلیان ،(ش 1962)معلوف، لویس،  -

 .فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر( ش. ه 1971)معین، محمّد  -

التطبیقات العملیه، عمان، دار المسیره ، المصارف االسالمیه االسس النظریه و (ق 199۵) ،. ..الوادي، محمود، و  -

 .للنشر و التوزیع

 .مسائل اقتصادي در تفسیر المیزان، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر ،(ش 1976)وزیري فرد، سید محمد جواد،  -
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 در پیشرفت اقتصادیفرهنگ صرفه جویی نقش 

 ثاز منظر قرآن و حدی

 1*یئایدفاکبر 

 :چكیده

هاي فقرزدایی و پیشرفت اقتصادي، راه اعتدال، میانه روي و صرفه جویی و جلوگیري از  راه نیمؤثرتریكی از 

 . اسراف است

 فقرزدایی و برقراري عدالت و پیشرفت نقش و کارکرد صرفه جویی و قناعت را درنوشتار حاضر، بر آن است که 

موضوعات مورد بحث در آن عبارت محور  .تبیین نماید و احادیث و روایات یقرآن يها آموزهاساس ر باقتصاد اسالمی، 

 . است صرفه جویی، قناعت، فقرزدایی و پیشرفت اقتصادياز 

پس از گردآوري منابع، به . تحلیلی به سامان رسیده است -اي و به صورت توصیفی این پژوهش به روش کتابخانه

ابزار گردآوري اطالعات، آیات و روایات، آثار . اي، موضوعات مورد نظر مطالعه و بررسی شده است روش کتابخانه

 .حاصل آید يا و امید است که از آن بهره مكتوب و مقاالت در مورد مصرف بهینه است

 .صرفه جویی، اسراف، فقرزدایی، قرآن، حدیث :های کلیدی واژه

 .نعلمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ئتیهعضو *

 

 :مقدمه. ۰

تفقه در دین و . که نیازمند سامان دهی مناسب است دهد یمتشكیل ى از زندگى انسان را بخش مهمّ امور اقتصادى

تدبیر صحیح حیات اقتصادي و توانایی دست و پنجه نرم کردن با مشكالت اقتصادي راه رسیدن به کمال نهایی انسان 

، هاي الهی با مراجعه به وحی و رهنمودى در مسائل اقتصادى باید کلّهاي  رهنمودبنابراین، براى یافتن اصول و . است

خود تجربى  يها اندوختهبر ، گیري عقل و پیامبر درونی کار با بهو  هاى را که او معرفى کرده، شناسایى نمود حیات طیّبه

 .مو راه خوشبختی خود را هموار سازیرا برطرف زندگی و از این طریق، ابهامات و مشكالت افزوده 

هر انسانی بر اساس فطرت و طبیعت ذاتی خود به اعتدال و . اعتدال یك اصل عقالیی و مورد تأیید شریعت است

میانه روي گرایش دارد؛ مگر اینكه عوامل بیرونی و اوهام و خیاالت باطل بر عقل او غالب آمده و او را از حد اعتدال 
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و هر گونه افراط  دیآ یمه روي، یك اصل اساسی و ارزشی سه شمار قرآنی، اعتدال و میان يها آموزهبر اساس . خارج کند

    2. در هر کاري ناپسند است طیتفرو 

 اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست وکه  شود یماز آیات و روایات استفاده 

اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسالمی ارزشی و اصلی ی و اقتصاد اسالمو اخالق تعالیم  نیتر مهممتناسب، از 

 بایدیابی به کمال شخصی و جمعی و امت اسالمی براي رسیدن به جامعه نمونه و برتر  که مؤمنان براي دست باشد یم

  9. نظر گیرند آن را در نظام اقتصادي خویش در

 :شناسی مفهوم. ۸

 :صرفه جویی. ۸. ۰

و روي کردن  روي نكردن، میانه از حد خارج نشدن، زیادهبه اندازه خرج کردن و در لغت به معناي  صرفه جویی

  9. بسنده کردن به اندک از امور دنیایی است که مورد نیاز انسان استاقتصاد و 

خت مال و کاال و امكانات مادي حاصل از کار یا پرداو مناسب بهینه مصرف  جویی در اصطالح به معناي صرفه

  ۰. استپیشه کردن و تأمین نیازهاي معیشتی خانواده  واقعی و قناعت يازهاینبراي رفع  هزینه

 :اقتصاد. ۸. ۸

ي قَصَدَ به معناي راست و متوسط و معتدل و آهنگ انجام کار است که به معناي اقتصاد مصدر باب افتعال از ریشه

  6. رود یماستقامت در راه راست و اعتدال و میانه روي و دوري از افراط و تفریط در مخارج زندگی به کار 

افراد جامعه با اقتصاد در اصطالح علمی است که از کیفیّت فعالیّت مربوط به دخل و خرج زندگی و روابط مالی 

ه پیرامون کعلمى . کندیكدیگر و اصول و قوانین حاکم بر امور مذکور در راستاي تأمین رفاه و آسایش افراد، بحث می

آن را تفسیر  يها جلوهو  ها دهیپداین علم، حیات اقتصادي و  .کند یمتولید، توزیع، مبادله و مصرف کاالها و مواد بحث 

  7. کند یماي که بر آن حاکم است بیان  را با اسباب و عوامل کلی ها جلوهو  ها دهیپدکرده، ارتباط آن 

 :فرهنگ. ۸. ۹

ها،  ها، ارزش به معناي عقل، دانش و بزرگی است و در اصطالح عبارت از مجموعه دیدگاه لغتفرهنگ در 

  3. باشد یمافراد جامعه حاکم  داریپااعتقادات و باورهاي مورد قبول یك جامعه است که بر رفتارهاي مستمر و 

 :ترین عامل رفاه فرد و فقرزدایی در جامعه مهم. ۹

عوامل متعددي در نظام اقتصادي اسالم سبب برقراري عدالت اقتصادي و فقرزدایی و پیشرفت اقتصادي است که 

 : میپرداز یمها یعنی صرفه جویی و میانه روي در مصرف  آن نیتر مهمدر این مقاله به یكی از 
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 :در جامعه جویی صرفهفرهنگ اعتدال در مصرف و ضرورت نهادینه کردن . ۹. ۰

 ي وظیفه. نیازهاي واقعی است در جهت رفعي اقتصادي هادرست و مناسب از کاال ي جویی به معناي استفاده صرفه

ي هاو در مصرف کاال یمعمل کن اسالمی هاي مورد پذیرش اقتصاد اساس چارچوبر تا ب کند یمهمگانی ایجاب 

  3. پرهیز نماییمروي و اسراف  زیادهاز اقتصادي 

یعنی دو بخش دیگر  ،و بی توجهی به آن دهد یماصلی اقتصاد را تشكیل  مؤلفه مصرف و چگونگی آن، یكی از سه

آمده از تولید،  کاال یا خدمات و ثروت به دست ي مصرف نادرست و بی رویه. سازد یم متأثررا نیز تولید و توزیع 

گذارد و جامعه را به سوي تبذیر و ریخت و  منفی بر روند شكوفایی اقتصادي و رشد صحیح آن به جا ریتأث تواند یم

  1۵. را ابتر بگذارد پاش ثروت سوق دهد و همه اهداف جهاد اقتصادي

در راستاي رسیدن به هدف اصلی خدادادي  هاي نعمتعاقالنه از منابع طبیعی و  ي نظام اقتصادي اسالم، استفادهدر 

ي دین مبین اسالم،  هاي روشنگرانه رهنمود. است گرفتهقرار بسیار مورد تاکید  خلقت یعنی تكامل و سعادت انسان،

اعتدال و میانه روي در تمام امور رعایت به گرایی، آدمیان را  ضمن تبیین مضرّات اسراف و تبذیر و اتراف و تجمل

ى اقتصادى، عامل مهمّ رفتاراین  .دهد یمترین الگوي مصرف را براي زندگی سعادتمندانه ارائه بهدعوت نموده و  زندگی

برقراري عدالت و توازن اجتماعی از لحاظ سطح زندگی آمدن از اسارت وابستگى، و  و در کفایی براى رسیدن به خود

  11. افراد خواهد بود

که  تذکّر داده استاعتدال در مصرف  ي انعام به مسئلهي  مبارکه ي سوره 191 ي ي شریفه آیهخداوند متعال در 

اعتدال در مصرف و  ي شریفه، در این آیه. مصرف در اقتصاد امروز جهان است سازي جویی و بهینه همان معناي صرفه

شده تأکید  بر آنز آیات دیگر نی و دربه شمار آمده کرد اموال اقتصادي  و تبذیر اصلی مهم در هزینه دوري از اسراف

  12. است

 نظر اسالم و قرآن، اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست و از حقیقت در

که مؤمنان  باشد یماصلی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسالمی ثابت و همیشگی و  يها ارزشیكی از متناسب، 

 ینمونه و برتر بایست ي ت اسالمی براي رسیدن به جامعهو امّ ،کمال شخصی و جمعیخودسازي و یابی به  براي دست

  19. دنظر گیرن آن را در نظام اقتصادي خویش در

اذا رغبت فی صالح نفسك فعلیك باالقتصاد و القنوع و التقلّل؛ هرگاه مایل به اصالح : دیفرما یم( ع)چنانكه علی 

  19. ها روي آوري روي افزونخود بودي بر تو باد که به میانه روي و قناعت و کم کردن 

و  ها برنامهست، نازل شده ابشري به سوي تعالی و کمال  ي و جامعه انهدایت آدمیکریم براي که قرآن  از آن جا

 جهت اکتسابابزارهاي اقتصادي استفاده از  ضرورتاز این رو خداوند بر . باشد می راستااقتصادي آن نیز در همین  نظام
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مردم را به سوي  ،اقتصادي ي تا با جمع میان دنیا و آخرت در حوزه کوشد یمو  کند یمتأکید  ات و سعادت اخرويمعنویّ

 در ردیفتصحیح روابط اقتصادي جامعه، پرهیز از فساد مالی و اسالم، سالمت اقتصادي و  از نظر. کمال سوق دهد

 سازي مصرف جویی و بهینه جز با صرفه تواند ینمهاي پیامبران قرار دارد این امر  برنامه اعتقادي در صدردینی و مسایل 

 يها نعمتهمان اندازه که اسراف و تبذیر زشت و ناپسند است استفاده نكردن درست از از طرف دیگر همراه باشد؛ 

  1۰. این ابزار مهم استكمال استخداوندي نیز به معناي نادیده گرفتن 

ي امور زندگی به راه  ها را در همه دین مبین اسالم در راستاي تأمین سعادت و خوشبختی آدمیان، همواره آن

روي را از صفات متّقین برشمرده  افزونروي توصیه نموده و پرهیز از هرگونه اسراف و  جویی و میانه اعتدال، صرفه

  16. است

هاي الهی سبب پیشرفت  برداري مشروع از نعمت ل در بهرهي منطقی از امكانات مادي و رعایت اعتدا استفاده

ي نمونه و الگوي  رو بایستی با استفاده از تعالیم عالیه و درخشان اسالم، یك جامعه ؛ از اینشود یماقتصادي جامعه 

  17. مصرف و عملی براي سایر جوامع بشري بسازیم ي حسنه

 :اسالمیهای اقتصاد  مصرف بهینه بر اساس معیار. ۸. ۹

 :الزم است، هاي خدادادي ها و نعمت کاال مصرفهاي زیر در  رعایت اصول و معیاراز دیدگاه اسالم، 

ي حیات انسان و رفع نیازهاي متعارف زندگی افراد  اي باشد که براي ادامه مقدار مصرف باید به اندازه. 9. 2. 1

  13. الزم است به رفاه نسبی یابی دستو  مادي يها يازمندینتأمین تحت تكفل و 

در عین رعایت شأن و منزلت اجتماعی، الزم است ساده زیستی و قناعت  با تدبیر صحیح حیات اقتصادي،. 9. 2. 2

  13. را در نظر گیریم و شرایط اقتصادي عموم مردم ها تناسب درآمدها با هزینهدر پیش گرفته و 

از افراط و تفریط در روي پیشه کرده و  و میانهاعتدال با توجّه به نیاز واقعی و شرایط زمانی بایستی . 9. 2. 9

  2۵. پرهیز نماییم مصرف

نسبت به انفاق مازاد درآمد سال و شرکت در امور خیریّه  هاي مصرفی ها در هزینه توجّه به اولویتباید با . 9. 2. 9

  21. اقدام نماییم

 :از منظر قرآن کریم و روایات صرفه جویی .4

ي اطهار  جویی به معناي درست مصرف کردن و به اندازه مصرف کردن در کالم وحی و سخنان گهربار ائمه صرفه

 . بسیار مورد تأکید قرار گرفته است( ع)
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ي  و یا پرداخت هزینهبا تولید و کار هایی که  هاي الهی و کاال نعمتو درست از  ي مناسب کریم بر استفادهقرآن 

  22. ها نهی فرموده است از آن يمند بهرهو عدم ، تأکید نموده و از اسراف و تبذیر است گرفتهقرار مالی در اختیار انسان  

امري نادرست و بر اساس ضرورت تبعیت از فرامین الهی، رعایت اعتدال در مصرف امري الزم و اسراف و تبذیر 

 .دیآ یمبه شمار حالل خداوند، امري مذموم و ناپسند  يها نعمتعدم استفاده از  تلقی شده وگناه 

ل اساسی واصیكی از به معناي مصرف درست و متناسب، و قناعت قرآن، اعتدال در مصرف و صرفه جویی  گاهن از

به عنوان مصداق حیات جویی  قناعت و صرفه ي روحیهچنانكه آل است؛  ي ایده اقتصاد اسالمی براي رسیدن به جامعه

  29. استو اسراف و تبذیر تقبیح شده  قرار گرفتهکید أتمورد امري ارزشمند و پسندیده طیّب و 

اشاره  ها آندر بسیاري از روایات نسبت به صرفه جویی و پرهیز از اسراف توصیه شده است که به برخی از 

 :میکن یم

؛ از اسراف در ثروت و «ایّاکم و السّرف فی المال و النّفقه و علیكم باالقتصاد» (:ص)روایات منقول از پیامبر اکرم 

  29.بیهوده خودداري کنید و به صرفه جویی و اعتدال رو آورید يها نهیهزسرمایه و 

 : دیفرما یم( ع)علی 

نبخشیدن انسان میانه رو و صرفه جو، بهتر و نیكوتر از بخشش انسان  ؛«انّ منع المقتصد احسن من عطاء المبذّر»

  2۰.کار است گر و اسراف تبذیر

خیر  يا بندههرگاه خدا براي  ؛«اذا اراد اهلل بعبد خیرا الهمه االقتصاد و حسن التّدبیر و جنّبه سوء التّدبیر و االسراف»

و او را از بدي  اندازد یمو در دل او  کند یمنیك را به او الهام و نیكویی را بخواهد، میانه روي و خوش تدبیري و روش 

  26.دارد یمتدبیر و اسراف کاري و بی اندازه خرج کردن دور نگه 

روي ننمایی و  افزوناز جوانمردي است که میانه روي کنی و  ؛«من المروّه ان تقصد فال تسرف و تعد فال تخلف»

  23.چون وعده دادي خالف نكنی

روى در کسب و کار است و  میوه قناعت، میانه ؛«القناعه االجمال فی المكتسب و العزوف عن الطلبثمره »

  23.به سوي مردم دراز کردنداري از دست  خویشتن

کند و اگر از  چیز دنیا کفایتت می نیتر کماگر از دنیا به قدري که تو را کفایت کند خواهى، بدان که ! اي فرزند آدم»

  23.«ات نخواهد کرد اي که تو را کفایت کند نخواهى، بدان که همه دنیا هم بسنده دنیا به اندازه

. ي فقر و تنگدستی است باعث توانگري و اسراف و ولخرجی مایه روي اقتصاد و میانه« متواه و السرفالقصد مثراه »
9۵     
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 :دیفرما یمي رعایت صرفه جویی و اعتدال در زندگی  درباره( السالم هیعل)ق امام صاد

و  گردد یم یتنگدستروي باعث فقر و  افزوناسراف و  ؛«یا عبید انّ السّرف یورث الفقر و انّ القصد یورث الغنی»

  91.شود یمصرفه جویی موجب ثروت و بی نیازي 

 :دیفرما یمجویی و اعتدال در زندگی  رعایت صرفه ي درباره( السالم هیعل)امام رضا 

خواهی و بندگی در برابر دنیاپرستان   داري و ارجمندي و آسوده شدن از زحمت فزون قناعت، سبب خویشتن»

اي که خواهان خرد آخرت است یا بزرگواري که از مردمان  پیشه  یا عبادت: راه قناعت را جز دو کس نپیماید. است

  92.«کندفرومایه دوري 

 :دیفرما یمرعایت صرفه جویی و اعتدال در زندگی  ي درباره( السالم هیعل) يامام حسن عسگر

بر تو باد میانه روي و صرفه جویی و پرهیز از  ؛«و علیك باالقتصاد و ایّاک و االسراف فانّه من فعل الشیطنه» 

  99.اسراف، زیرا که عمل اسراف از کارهاي شیطانی است

فدع االسراف مقتصدا و اذکر فی الیوم غدا، و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل لیوم : فرمود( ع)علی 

و  نگهدارحاجتك؛ اسراف را واگذار و میانه روي کن، و در امروز، فردا را یاد کن، و از مال خویش به مقدار ضرورت 

  99. پیش فرست از( روز قیامت)ت بر آن را براي روز نیاز و حاجت افزون

 :آثار صرفه جویی و اعتدال در مصرف. 5

در  يارزشمندشمار و آثار مطلوب و  پیشگی، فواید بی و قناعت« جویی صرفه»از دیدگاه تعالیم اقتصادي اسالم 

افزایش روزي، ریشه کن شدن فقر، کاهش خوي حیوانی و شكم پرستی، کاهش : زندگی اجتماع انسانی دارد، از جمله

هاي انسانی و  تقویت تقوي و ارزش، در جامعه اخالقی و فساد يها يناهنجارظلم و  جرایم مالی و اقتصادي و

ت از عذاب الهی، افزایش سرمایه و توان تولید، استقالل هاي الهی، نجا جوانمردي، امنیّت اقتصادي، احترام، شكر نعمت

افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر  يمند بهرهو  فقر بیمه شدن از، استكمال، خودکفایی و شكوفایی اقتصاديو 

  9۰. و مسكین و ناتوان از این ثروت از طریق انفاق و احسان است

امام صادق  .راه بیمه شدن از فقر استعامل رشد اقتصادي، توانگري، رفع اختالف طبقاتی، استغنا و صرفه جویی 

 96.که هر کس میانه روي پیشه کند فقیر نشود کنم یممن تضمین  ؛«ضمنت لمن اقتصد أن ال یفتقر» :فرمود( ع)

 97. شود مالتان زیاد میجویی کنید،  صرفه« االقتصاد ینمی القلیل»: دیفرما یم( ع)امام علی و 

  93.«فعلیك باالقتصاد»خواهی خودسازي کنی  اگر می
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 :نتیجه گیری. 6

روي را مورد  افزونزندگی و پرهیز از اسراف و  يها ییبایزالهی و  يها نعمتدین اسالم بهره برداري مشروع از 

 .تأکید بسیار قرار داده و مسئولیت پذیري را در قبال تعهدات اجتماعی از وظایف مسلمانان برشمرده است

هاي اقتصادي اسالم به  از طریق آموزش رهنموداست که الزم ت تربیت اقتصادى براى مردم، با نگرش به اهمیّ

 .شود و به صورت یك فرهنگ عمومی درآید مردم، تعالیم و اخالق اقتصادي اسالم در جامعه نهادینه

ایجاد تعادل میان درآمد ، نقش مهمّی در به شكل درست و مناسبکاالهاي اقتصادي مصرف  معنايجویی به  صرفه

 . ساز باشد گذار و سرنوشت ثیرأت تواند یمو همچنین اقتصاد عمومی اقتصاد خانواده  ي و در حوزهدارد و هزینه 

از قبیل  ،از ابعاد مختلفمهم  ي مسئلهبه این است، به سوي کمال  انراهنمایی آدمی کتاب هدایت وکه قرآن 

  93. آن پرداخته است يها نهیهزمناسب و درست کسب درآمد و  يها روش

مناسب و درست از امكانات و وسایلی است که  يور بهرهاقتصادي نگاهی در راستاي  ي مسئلهنگاه قرآن به 

ضمن پرهیز از اسراف و تبذیر و اتراف و  خواهد یماز این رو از مردم  .قرار داده است بشرخداوند در اختیار 

  9۵. هندهر چیزي را درست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار دگرایی،  تجمل

هرگونه . استي اقتصادي تولید و توزیع و مصرف کاال ي در حوزهرهنمود قرآنی  نیتر مهممیانه روي اعتدال و 

، یزدگ رفاهو همان گونه که اتراف . شود یمقرآن نادرست و گناه تلقی  گاهاز نحد اعتدال از  اقتصادي خارجرفتارهاي 

حالل خداوند  يها نعمتعدم استفاده از  طور نیهمامري مردود و نادرست است از منظر قرآن و روایات اسراف و تبذیر 

در راستاي آسایش و آرامش و کمال، امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبیخ قرار گرفته 

  91. است
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 .ي دانشگاه تربیت معلم آذربایجان علمی گروه فلسفه ئتیهعضو  -1

 .13-2۵: صصهاي مصرف،  بایدها و نباید -2

 .صرفه جویی و مصرفدیدگاه قرآن درباره  -9

 .63۰ :، صالقرآن غریب فی المفردات؛ 2196: ، ص2: ، جفرهنگ فارسی -9

دیدگاه قرآن درباره صرفه ؛ 136و  11۰۵: صي رفتار مصرف کننده مسلمان،  الگوي تخصیص درآمد و نظریه -۰

 .؛ دیدگاه قرآن و روایات در ارتباط با اسرافجویی و مصرف



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

511 
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 .139: صي رفتار مصرف کننده مسلمان،  الگوي تخصیص درآمد و نظریه -19
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 ثسالم از منظر قرآن و حدی اقتصاد

 1 یزینب فتح

 2ی طیبه دوستو 

 :چكیده

به زندگی شایسته و سالم در گرو بهره گیري از  یابی دستاین است که  شود یمآن چه از آیات قرآن کریم استفاده 

هدایت را از وحی گرفته و در چارچوب این اصول با  يها راهخطوط کلی و شاه  .تتفكّر و تعقّل اس ،معارف آسمانی

را یكی  ها مجهول ،ها معلومبه کمك  .دتجربی خود را افزایش دهن يها اندوخته ،کمك از مواهب الهی و قواي ادراکی

      .درا روشن و مشكالت را رفع کنن ها یكیتار ،فرا روي بشر در زندگی را حل يها ابهام ،دیگري کشفپس از 

جهت دهی و سامان بخشی اقتصاد از  .تبخش مهمی از زندگی انسان را به خود اختصاص داده اس ،امور اقتصادي

صادي نیز باید به آنچه خالقِ انسان و زندگی نازل بنابراین براي یافتن اصول اساسی در مسائل اقت؛ این قضیّه مستثنا نیست

و راه  ،کشف ،را از طریق وحیو مسیرهاي منتهی به ا ،شناسایی ،که او معرفی کرده يا بهیطحیات  .دمراجعه کر ،کرده

   .دچاره کر ،کارهاي الزم را با تفقّه و تعقّل در چارچوب وحی

و  ،که اقتصاد اسالمی مبتنی بر وحی کند یمهمین جا بروز  ،کالسیكاختالف اساسی بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد 

 ،ها بحرانو در مواجهه با  رود یمدر نتیجه بر اساس آزمون و خطا پیش  ؛بشري استوار است ي شهیانداقتصاد کالسیك بر 

       .دکش یمخویش دست  ي رفتهیپذو از اصول  کند یممرتّب خود را تعدیل 

توجه به معاد  ،توحید ،عناصر اقتصاد سالم را در سه بخش عدالت نیتر مهماین نوشتار پس از تعریف اقتصاد سالم 

آثار اقتصادي فقر و و آثار درآمدهاي نامشروع بر اقتصاد سالم و مكانیسم پیشگیري و رفع فقر  دهد یممورد بررسی قرار 

  .دباش یماز مباحث این نوشتار 

 .دتوجه به معا ،توحید ،عدالت ،د سالماقتصا :کلیدواژه

 .نجایآذربادانشگاه تربیت معلم . 2   .نکارشناس امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 مقدمه 

گوناگون  يها نهیزم، در کند یماز راه وحـی مطرح  یطور کلهدایت را به  مسئلهکه  بر آنقرآن کریم، افزون  

تأکید کرده « نیدر دتفقّه »معارف وحیانی با عنوان  قیو عمدقیق  بر فهمرآن ق. داقتصادي نیز رهنمودهاي مشخصی دار

 کند ینمکوچ  يا فهیطا، از آنان یهر گروهکوچ کنند؛ چرا از [ به سوي میدان جهاد] یشایسته نیست مؤمنان همگ»: است
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 ها آنآگاهی یابد و هنگام بازگشت به سوي قوم خود، [ احكام اسالم معارف و و]دین تا در [ مدینه بماند در يا فهیطاو ]

 ﴾122/ توبه  ﴿. «خود داري کنند بترسند و[ از مخالفت پروردگار]دهند، شاید  میرا ب

عالمه  ﴿ اصول دین است؛ احكام اسالم اعّم از فروع و راگیري همه معارف و، فبی شك منظور از تفقّه در دین» 

مفهوم تفقه، همه این امور جمع است؛ بنابراین آیه پیشین، دلیل روشنی است براي  زیرا در ﴾923/ 3طباطبایی، المیزان 

این که همواره گروهی از مسلمانان به عنوان انجام واجب کفایی، باید در زمینه تمام مسائل اسالمی به تحصیل دانش 

را  ها آن خصوصاً به قوم خود بازگردند و، ي تبلیغ احكــام اسالم به نقاط مختلفاز فراغت از تحصیل برا بعد بپردازند و

 ﴾132/ 3، نمونه ریتفس... مكارم شیرازي و. ک. ر ﴿« .با مسائل آشنا سازند

ادّعاهاي  در اثباتقرآن کریم به شیوه تفكّر توجّه و . تعقّل مكّمل یك دیگرند؛ بلكه تعقّل از مبانی تفقّه است تفقّه و

 تحلیل و و هیتجزافراد برخوردار از قدرت  و شمندانیاندرآن بارها ق. دکن یماستفاده  و برهانخویش از روش عقالنی 

؛ به این دلیل، داند یمبرهان  به اصل تفكّر عقالنی و یرا متكرهنمودهاي خود  محاسبه را مخاطب قرارداد، تمام معارف و

، «لقوم یعقلون»، «افال یعقلون»، «لعلّم یتفكّرون»تعابیري همانند . است رفتار کردن، عقالنی موحدویژگی  نیتر شاخص

کریم فراوان است؛ بنابراین بهره گیري از تدبیر عقالنی  در قرآن، «ذي حجَر»، «اوُلی الن هی»، «اولواللباب»، «افال یتدبرون»

مسلّم است که موحّدان براي تأمین معاش و رسیدن به حیات  دارد، و يا ژهیوبشري در امور اقتصادي جایگاه  و دانش

 .وحی بهره گیرند در چارچوبعقالنی  يها ییجوطیبه از چاره 

 تعریف اقتصاد سالم

غیر قائم به غیر جامعه باید بنیه اقتصادي سالمی داشته باشد،  بی عیب و یعنی اقتصاد قائم به ذات وسالم  اقتصاد

دمویه اش خراب است  یا مریضی که جهاز نباشد و اگر نه، مانند یك مریضی کم خون ومبتال به کم خوري اقتصادي 

از نظر . سالم باشد ضرورت اقتصاد و منكر لزومبلكه هیچ عاقلی  هیچ عالم و رود ینمهمیشه مریض خواهد بود کمان 

 مسلمان تسلط و که غیرمسلمان در خواهد یمسالم ا. تاس نیتأمسالم غیرقابل  اسالمی بدون اقتصاد يها هدفاسالم 

ملتی مستقـل »: به قول نهرو اقتصـاد نیازمند نباشد که ملت مسلمان در است ریمساین هدف هنگامی . نفوذ نداشته باشد

ستغن عمَّن شئت تكن نظیره، ، احتج الی من شئت تكن اسیرها: دیفرما یم السالم هیعلعلی . است که جهت داشته باشد

خواهی شد  گردي با او برابر هر کهی نیاز از ، باو خواهی بود شوي اسیر هر کهمحتاج ]احسن الی من شئت تكن امیره 

  «[خـواهی شد دهی فرمانرواي او قرار احسان خود مورد نیكی و را هر که و

نبع درآمد، م. دباش معتقد و ابدیدر نحماقت است که آدمی ارزش سالمت بنیه اقتصادي را  جهالت و چقدر

پول درآمد بود باید عرضه  مردم بود و در آن دیخرچیزي که تقاضایش وجود داشت میل به  هر است و تمایالت بشر

لوازم تجملی تقاضا دارد مانند  اسباب بازي و بیماري بادبادک و يا جامعهجواز عرضه است  تامداشت تقاضا علت 

اسهال  بیماري اتومبیل دارد مانند طفل مبتال به قی و يا جامعه. مضر استمریضی که اشتهاي چیزي دارد که برایش 
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 جیب خود و دهد یممرتب آب  شود یممقابل این آب پول داده  صاحب آب فقط به دلیل اینكه در تقاضاي آب دارد و

راه درآمد هنگفت به  و سازد یمخویش  ، هرآورد یماالتر این که تقاضاي کاذب به وجود ، بکند یم را از درآمد پول پر

 کند یمعنوان  كاسب محرمه را، ممكاسب در يا مسئله ولی اسالم مكاسب محرمه دارد، قبل از هر آورد یموجود 

مطلقاً وسائل گمراهی را  قمار وآالت  ، فروختن شراب وکنند یمحتی به غیرمسلمان تحریم  صلیب را فروختن بت و

، داند یمعالی خود  يها هدف نیتأمثروت را وسیله  عین اینكه اسالم طرفدار ازدیاد ثروت است و پس در کند یم میتحر

 .داند یم، مصلحت را راه داند ینمتقاضا  ثروت است راه درآمد را تمایالت و از خود به همین دلیل که هدف، عالی تر

 معامالت اسالمی یمبنا برسالم  اقتصاد

یكی . هاي اقتصادي و اجتماعی توجه شده است هاي زندگی انسان، جنبه قرآن کتابی است که در آن به همه عرصه

با عنایت به مسائل و . از مسائلی که اسالم به آن اهمیت وافر داده اصول و قوانین مربوط به دادوستد و معامالت است

نماید که قرآن تا چه اندازه بر ضرورت رعایت دقیق  کار داریم، این نكته جالب توجه می و سر ها آناتفاقاتی که روزانه با 

به هنگام تحویل آن به خریدار و اجتناب از عدم انصاف و عدالت در  اوزان و مقیاسات و سنجش کامل و صحیح هر کاال

همچنین قرآن بر ضمانت اجراي . تاکید داردقرآن همچنین در مورد صحت مقادیر . نماید توصیه و تاکید می توزین کاال

 .نماید دادها، حفظ حدود و ثغور اموال و پایبند بودن بر عهد و پیمان تاکید می قرار

آسمان را کاخی رفیع گردانید و میزان »: فرماید نماید و می قرآن کریم در رعایت اوزان و مقیاسات شدیداً تاکید می

ي بندگان هرگز در میزان عدل تعدي و نافرمانی نكنید و هر چیز را به ترازوي عدل را در عالم وضع فرمود و حكم کرد ا

 .«ها کم فروشی و نادرستی نكنید و انصاف بسنجید و هیچ در میزان

این صراحت، صداقت و قابلیت اطمینانی که اسالم درباره داد و ستد و تجارت مقرر داشته است، امروزه حتی ملل 

ارزش کاربرد اوزان و مقیاسات به گونه صحیح و استاندارد در تجارت . اند نمودهوقوف حاصل متمدن جهان نیز به آن 

م پیامبر اکر. که در همین اواخر ارزش و اهمیت وافري کسب نموده چهارده قرن قبل مورد تائید خاص اسالم بوده است

به شما سپرده شده است که موجب دو چیز : خطاب به کسانی که با اوزان و مقیاسات سرو کار داشتند فرمود( ص)

 .هالکت مردم قبل از شما بوده است

ان، اوزان و مقیاسات به گونه استاندارد مورد ـه جهـر، حتی در بسیاري از کشورهاي در حال توسعـحال حاض

قرآن در مورد اجتناب از تقلب در معامالت نیز که امروزه یكی از بالیاي جهان امروز و خصوصاً . ردیگ ینماده قرار ـاستف

چهارده قرن قبل، در آن هنگام که مدارک مكتوب و مستند به . رود، تاکید دارد کشورهاي در حال توسعه به شمار می

باید در حضور  می نیماب یفهاي  که موافقتگرفت، قرآن بر این امر تصریح نموده است  ندرت مورد استفاده قرار می

روزنامه  ﴿. تـره زندگی اسـل روزمـرآن بر مسائـود قـر رهنمـاین نشانگ. گردد میو تنظشهود به صورت مكتوب تهیه 

 ﴾13 /29/2/193۵ ،رسالت، عقوب نعمتی وروجنی
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 اقتصاد تجلّی توحید در

فرایند شكل  تولیدي و يها تیفعالبلكه  ابرازهاي تولید و و از دیدگاه قرآن کریم، تمام هستی ازجمله انسان، منابع

رآن اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نكته توجه دهد که از ق. دحكیم هستن گیري آن نیز مخلوق خداوند علیم و

بشـارت دهنده در  او کسی است که بادها را». ددر تولید، همه مخلوق خداینر عوامل زمینه ساز تا عوامــل مباش

 يها نیزمرا به سوي  ها آنما [ سپس]کشند، [ دوش بر]تا ابرهاي سنگین بار را  فرستد یمرحمتـش [ باران]پیشاپیش 

بیرون [ خاک تیره از] يا وهیمو با آن از هرگونه  میکن یمرا نازل [ حیات بخش]، آب ها آنو به وسیله  میفرست یممرده 

توجه به این  با]، شاید میکن یمزنده [ قیامت در نیز]ا مردگان ر[ مرده را زنده کردیم يها نیزمکه ]این گونه . میآور یم

  ﴾۰7/اعراف ﴿« .متذکّر شوید[ مثال

روز را  شب را او براي آرامش آفرید و کند یمبه آثار رحمت الهی بنگرید که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده » 

مسخر  ماه را او خورشید و ﴾12/ اسراء ﴿. دبطلبی فضل پروردگارتان را و« پرداختهتالش  و او روشن ساخت تا به کار

 ﴿« خداوند بخورید يها يروزاز [ تالش و کار با و]د پشت آن راه بروی زمین را براي شما رام کرد تا بر»و شما ساخت 

انتقالی، گویا به کلی  چرخشی و يها حرکت العاده فوقزمین را رام شما ساخت که با سرعت  يا گونهبه  ﴾1۰/ ملك

 خداوند زیننقّش عوامل تولید را . را او مسخر شما ساخت تا بتوانید روزي کسب کنید ها یکشتریاها و د. تساکن اس

 . داده است ها آنمتعال به 

کار  هرچند انسان با اراده خود ﴾36/ صافات ﴿« .، آفریده استدیساز یمآن چه را  شما و خداوند»: و سرانجام

به اختیار خود انجام دهد؛ به  ، اراده خداوند نیز به او تعلق گرفته، یعنی خواسته است که انسان، آن را بخواهد وکند یم

یا ما  دیانیرو یم؟ آیا شما آن را دیا دهیشیاند، دیکن یمآیا هیچ درباره آن چه کشت »: کند یمهمین جهت، به انسان خطاب 

 نه تنها توحید در ﴾6۰ 69/ واقعه ﴿« که تعجـب کنید میکن یمکوبیده م را مبدل به کاه دره ؟ هرگاه بخواهیم آنمیانیرو یم

زمین از آن اوست، روزي را براي  و ها آسمانکلید »: دیگو یم، بلكه قرآن کریم درباره توزیع نیز کند یمتولید تجلی 

یعنی  ،«من وجَد»گرچه  ﴾12/ شوري ﴿« دانا است زیهر چاو به . سازد یمیا محـدود  دهد یمهرکس بخواهد گسترش 

را  رحمتشخداوند درهاي  .از مشیت الهی نیست ثروتمند شود، به دور تواند یمهرکس تالش کند، درآمد کسب کرده، 

 ﴿ .«دهد یموزي بی حساب ، ربه هرکس بخواهد» و کند یمعدل عمل  حكمت و بر اساس به روي همه گشاده است و

  ﴾27/ آل عمران

 ﴾1۰۰/ بقره ﴿ میکن یمآزمایش  ها وهیم و ها جان و ها درمانکاهش  چیزي از ترس، گرسنگی و انسان را باگاهی هم 

 به کفار]به وسیله اموال »ت اساس حكمر ب .«بشارت ده به استقامت کنندگان»و صابران مشخص شوند  تا رشد کنند و

به »خالصــه این که ﴾۰۰/ توبه ﴿« در حال کفر جان دهندو دنیا عذاب کند  نان را در، آتا به این وسیله[ دهد یممهلت 

 .دارد یمگشـاده یا تنـــگ  یقین، پروردگـارت روزي را براي هرکس بخواهـــد،
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رآن کریم او ، قندینش یمسفره غذا  سر قتی انسان بر، وو سرانجام ﴾9۵/اسراء ﴿، است او درباره بندگانش، آگاه و بینا

[ آفرینش آن و]انسان باید به غذاي خویش ». دبه عیان مشاهده کن تا تجلی توحید را کند یمدعوت  در آنرا به اندیشه 

 انگور و فراوانی رویاندیم و يها دانهآن  در هم شكافتیم و پس زمین را از، سآسمان فرو ریختیم ما آب فراوان از. بنگرد

براي بهره گیري شما و  يا لهیوسا ، تچراگاه میوه و پردرخت و يها باغ نخل فراوان و زیتون و سبزي بسیار و

، سبزیجات وشت و، گیوه، مهمه موجودي این سفره از نان. دیا نشستهالهی  يها نعمت بر خوانشما « .چهارپایانتان باشد

گرم  را خود] دیافروز یمآیا درباره آتشی که ». دبه وسیله طبخ آن هم توجه کنی قرار دادههمه را او در اختیار شما  مه وه

؟ آیا شما درخت دیا کرده فكر[ دیینما یمسنگین به عنوان سوخت استفاده  سبك و عیدر صنایا  دیکن یمذا طبخ ، غکرده

 ﴿ «.میا داده و وسیله زندگی براي مسافران قرار[ براي همگان]؟ ما آن را وسیله یادآوري میا دهیآفریا ما  دیا دهیآفرآن را 

  ﴾79ـ71/ واقعه

را مشاهده  تجلی توحید مصرف، ذات حق و وزیع و، تتولید شود، در اگر چشم دل انسان بازخالصه این که 

در و  شوند ینمشرایط اقتصادي دچار یأس  نیتر سختاساس این بینش، پرورش یافتگان مكتب توحید در ر ب کند یم

زمان رکود یا  و در دانند یممؤثر حقیقی  ، چون خداوند بزرگ راگردند ینمغافل  اطاعت او و بهترین وضعیت از یاد خدا

راوانی ، فنخواهد اگر او چرا که؛ کنند ینمطغیان  حساس بی نیازي و، ادر هنگامه رونقو بحران به رحمت او امیدوارند 

  ﴾79/ واقعه﴿ «.فَسّبِح بِاسمِ رَبّكَ الَعظیمِ». تمحصول دوام نخواهد یاف

 در اقتصادتوجه به معاد 

تناسب با رفتارش در دنیا جزا ، مهرکس و شود یممحاسبه  رزیابی و، اقیامت عمال انسان در روز، اقرآنبر تأکید  بنا

جمله رفتارهاي  تصحیح رفتارهاي انسان از قش بسیار مؤثري در، نیوم قیامت سوء الحساب در رس ازت. ندیب یم

مهّم براي تحقّق رفتارهاي عادالنه اقتصادي است  بسیارامل ، عه طور مسلّم مراقبت درونی مداوم افرادب. ددار اقتصادي او

 .حفظ کرامت انسان دارد آرامش عمومی و رقراري رفاه و، برشد اقتصادي سالمت و تأثیر بسزایی در امر نیو ا

از کوتاه مدّت به  و کند یممرگ تغییر  اعتقاد به ادامه آن پس از طبیعی است افق زمانی با ورود به عرصه زندگی و

زمان معّین به نیستی تبدیل  در عتقاد به این که انسان پس از مدّت کوتاه وا. شود یمبلندمدّت، بلكه به ابدیّت تبدیل 

باید توشه ابدي فراهم سازد، تأثیر بسیار متفاوت در رفتار انسان  اختیار دارد و ، با این اعتقاد که فرصت کوتاه درشود یم

او . به معاد دیگر بهترین نظریه مصـرف نظریّه مصرف دوران عصر مودیگلیانی نخواهد بود نگرش با. تخواهد گذاش

در دوران بلوغ است که به دنبال کسب . کند یمبلوغ، بلوغ و دوران بازنشستگی تقسیم  دوران عمر را به سه دوره قبل از

 .هزینه دوران بازنشستگی را نیز تأمین کنید و قبل از بلوغ يها قرصمخارج دوره بلوغ،  درآمد است و باید افزون بر

 دامنهمفاهیم،  اساسی اقتصاد، دگرگون شده و يها واژهبسیاري از « الدّنیا مَزَرعهُ االخِره»دیدگاه  با تغییر افق زمانی و

به ویژه مفاهیمی چون مطلوبیت و سود که از مفاهیم مبانی در اقتصادند و ساختار انگیـزش . خواهند داشت يتر گسترده
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 يها تیفعال نگیزه کار، تالش وا. تکردن آن اس هدف، حداکثر مطلوبیّت و ،موتور محرک مصرف. دهند یمرا شكل 

مفهوم سود، تفاوت  اعتماد به معاد، متعلَّق لذت وبا . نمودن آن است هدف تولیدکننده، حداکثر سب سود و، کتولیدي

مخلَّد بودن  مرگ، بلكه به علّت ابدي بودن زندگی آخرتی و ؛ نه تنها افراد معتقد به آن، منافع جهان پس ازابدی یماساسی 

، رحم، احسان، انفاق، رعایت حقوق دیگران ي صله؛ به همین جهت دهند یمانسان در آن جا به آخرت اهمّیت بیش تري 

 و ردیگ یمعبادي به خود  ي صبغه، اقتصادي يها تیفعال. ابدی یم؛ توجیه جدّي نباشد ایباشد  يا کنندهظام کنترل ن

را از تعرض  سنگین آخرتی، فرد يها عقوبت؛ هم چنان که سازد یمتشدید  ها تیفعالبراي  نگیزه را، اآخرتی يها پاداش

 .دارد یماز ب( ازجمله جرایم اقتصادي)ارتكاب جرایم  حقوق دیگران وبه 

الَّذِینَ إِذَا  ﴾1﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِیـنَ. قرآن کریم از روش انـذار و بشارت در مسائل گوناگون اقتصادي استفاده کرده است

لِیَوْمٍ  ﴾9﴿ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُـونَ أولئكَأَلَا یَظُن   ﴾9﴿ وَزَنُوهُمْ یُخْسِـرُونَأَوْ  مْوَإِذَا کَالُوهُ ﴾2﴿ اکْتَالُوا عَلَى النَّــاسِ یَسْتَوْفُـونَ

حق خود را به طور کامل  ،کنند یمپیمانه  خود براي یوقتآنان که  !فروشان بر کمواي  ﴾۰ـ 1/مطفّقین ﴿ ﴾۰﴿عَظِیـمٍ

که برانگیخته  کنند یمگمان  ها آنیا آ. گذارند یمم ، کبراي دیگران پیمانه یا وزن کنند خواهند یممّا هنگامی که ؛ ارندیگ یم

 . ر روزي بزرگ، دشوند یم

گوناگون استفاده  يها وهیشبا  که قرآن براي برانگیختن مؤمنان براي انفاق، مرتب و ییها روشهم چنین ازجمله 

استفاده  ها آن آیاتی که مباحث اقتصادي از در ضمن، قرآن بارها نیبر اافزون ﴾ 131/ ص ﴿پاداش است  ي وعدهکرده، 

 ها انسانبراي  ها وهیمپیدایش  باران، رویش گیاهان و از نزول؛ به ویژه وقتی کند یمبه معاد جلب  ، توجه انسان راشود یم

 ﴿ کَذَلِكَ الن شُورُا إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ  و اهللُ. دیگو یمسخن 

ین ابرها را به سوي زمین ، افرستاده تا ابرهایی را به حرکت درآورد؛ سپس خداوند کسی است که بادها را ﴾3/ فاطر

 .رستاخیز نیز همین گونه استآن، زمین را از مردنش زنده کردیم؛  ي لهیوسبه  راندیم و يا مرده

 در اقتصادرهبری  نقش امامت و

 از آنجهت اصل توحید که حقّ حاکمیّت  در. جامعه ارتباط دارد رهبري در حكومت و ي مسئلهاصل امامت به 

دارند احكام ثابت  تیمسئول، رندیگ یمبه عهده  حكومت را ي اداره یعل فرادي هم از جانب اوـ جَّل و، اخداوند است

 سطح کالن متناسب با شرایط و اقتصادي در تنظیم امور و ها يگذارجمله سیاست  امور اجتماعی از نیز الهی را اجرا و

 .تدبیر کنند مكان را مقتضیات زمان و

صلی اهلل  اکرم امبریپأموریّت یافتن ، ماهّم وظایف دولت اسالمی است که قرآن کریم اهتمام به برقراري عدالت، از

افزون « .میان شما عدالت کنم من مأمورم در ﴾1۰/شوري﴿انّی أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَكُمُ »: کند یمیادآوري  را بر آناله  علیه و

است که  ییها تیمسئولجمله  جلوگیري از عدم تداول ثروتمندان از جمع آوري زکات و تیمسئولاقامة عدل،  بر

رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ  ٰ  اله به عنوان حاکم اسالمی گذاشته شده است مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى صلی اهلل علیه و اکرم امبریپ گرفته برعهده
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وَمَا آتَاکُمُ م نْكُلْأَغْنِیَاءِ مِفَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ ا ٰ  الْقُرَى

به  ها يآباداهل این  خداوند از آن چه را ﴾7/حشر﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِه وَاتَّقُوا اللَّا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو

این اموال ]ماندگان است تا در راه و مستمندان  یتیمان و خویشاوندان او و رسول و خدا و از آنرسولش بازگردانید، 

 از و[ کنید اجرا و]د آورده، بگیری ن چه را رسول خدا براي شماآ. دمیان ثروتمندان شما دست به دست نگرد در[ عظیم

 .است دیشدکه خداوند کیفرش  دیزیبه پرهدا خ[ مخالفت]از  آنچه نهی کرده، خودداري نمایید و

پیشوایانی قراردادیم  را ها آن ي همه»: دیفرما یم، برد یمیعقوب نام  سحاق و، اوط، لکه ابراهیم از آنكهخداوند پس 

. وحی کردیم ها آنبه  اداي زکات را برپا داشتن نماز و انجام کارهاي نیك و ، وکردند یمهدایت  که به فرمان ما مردم را

 داد یمزکات فرمان  را به نماز و اش خانوادههمواره  او :«دیفرما یمنیز  السالم هیعلحضرت اسماعیل  درباره و﴾ 72/ انبیاء ﴿

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً : کند یماسالم خطاب  یگرام امبریپبه  ﴾ ۰۰ـ۰9/ مریم ﴿همواره مورد رضایت پروردگارش بود و

به ] يا صدقه ها آناز اموال  ﴾1۵9/ توبه ﴿ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُم تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِ

؛ که دعا کن ها آنبه [ هنگام گرفتن زکات] پرورش دهی و پاک سازي و را ها آنآن،  ي لهیوسبگیر تا به [ صورت زکات

 :اند گفته« صَلَّ عَلیهِم» جملهیعنی مفسران ذیل . دانا است خداوند شنوا و است؛ و ها آنآرامش  ي هیمادعاي تو، 

 ﴾3/193جزء  9/29۵۰قرطبی، الجامع الحكام القرآن  ﴿ .اصلُ فی کلَّ امام یأخذ الصَّدقه ان یدعوا للمتصَّدقین بالبرکه 

تا خداوند به مالش  راي زکات دهنده دعا کند، بپیشوایی، هنگام گرفتن زکات امام و یعنی این اصل کلی است که هر

 .برکت دهد

 اقتصادی  یها تیفعال در عدالت

به  عادل است و معارف مهم قرآن کریم است خداوند، حكیم و معاد از اصل عدل همراه با اصولی مانند توحید، و

 .کنند ینمترین ستمی  اي، کوچك هیچ آفریده

نظام  جادیبا ا]وند خدام هَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیٰ  لَا إِلَط شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِنَِ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْ 

بر این  يا گونههـرکدام به ]فرشتگان و صاحبـان دانش  نیست و که معبـودي جز او دهد یمگواهی [ هستی واحد جهان

قیام به عـدالت دارد، معبودي جـز او نیست، که هم  [تمـام عالـم خداوند در]در حالى که  ،دهند یمگواهـی [ مطلـب

  ﴾13/ آل عمران ﴿ .هم حكیم است توانـا و

 . ندارد، چرا که عدالت به تقوا نزدیك تراست را از اجراي عدالت باز که هیچ چیز، شما کند یمهم چنین تاکید  

 ياعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَا لَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُو وَط یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْ

  ﴾3/ مائده ﴿ یرٌ بِمَا تَعْمَلُونَإِنَّ اللَّهَ خَبِه اتَّقُوا اللَّ وَ
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 ما را، ششمنی با جمعیتید. داز روي عدالت گواهی دهی براي خدا قیام کنید و همواره دیا آورده کسانی که ایماناى 

که خداوند  دیزیبه پرهخدا [ معصیت] و ازعدالت کنید که به پرهیزکاري نزدیك تر است . ترک عدالت نكشاند به گناه و

 است  ، باخبردیده یمآن چه انجام  از

 .دیستا یمآنان را  کنار پیامبران الهی قرارمی دهد و در کنند یمکه به قسط سفارشی  قرآن کریم کسانی را

یَأْمُـرُونَ بِالْقِسْـطِ مِنَ النـَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ إِنَّ الَّذِیـنَ یَكْفُـرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ و َیَقْتُلُـونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَـقٍّ وَ یَقْتُلـُونَ الَّذِینَ 

امر به عدالت  ی را کهمردم[ نیز]و  ،کشند مىبه ناحق پیامبران را و  ،ورزند به آیات خدا کفر مىه کسانى کم بِعَـذَابٍ أَلِی

   ﴾21/ آل عمران ﴿هد شارتب[ الهی]به کیفر دردناک  ،رسانند کنند به قتل مى مى

به دو صورت  معموالًکریم  در قرآنعدل « العدل یضع االمور مواضعها»: دیفرما یم« السالم هیعل»علی  مؤمنان ریام

 عدالت در اقتصاد، معانی متفاوتی دارد، منظور از. گرفته است مطلق و رعایت عدل در دادوستد، یا میزان مورد تاکید قرار

مصرف به  در تولید است و الهی در رعایت حدود و ها آنعوامل تولید، به اندازه بودن  تناسب در تولید، توازن و آن در

( اعتدال)همان  خسّت و یعنی قوام، حدي بین اسراف و« الوسط القوام هو». تاس( قوام)تبذیر  معناي عدم اسراف و

بهره گیـري  در یطور کلمصرف یا به  گفت در توان یم؛ بنابراین اند کردهنیز همانند عدل تعریف  ، شكر عملی راباشد یم

 .خدا حتی به صورت عوامل تولید شكر عملی نعمت، همان رعایت عدالت است يها نعمتاز 

. وصــف کـنا براي مــا عاقــل ر« صــف لنا العاقـل»: شود یمسؤال « السالم هیعل»علـی  مؤمنان ریاموقتــی 

نتیجه انسان  در. دهد جاي خود قرار چیزي را در عاقل کسی که هر ؛«هوالذي یضع الشیء مواضعه»: دیفرما یمحضـرت 

عدم کم  قرآن به آن تاکید شده، رعایت میزان و مبادله که در تجارت و عدالت در. هم هست عادل و شاکر لزوماً ،عاقل

 درآمد ودر توزیع و صاحب حق  توزیع سهام عوامل تولید بین عوامل تولید، دادن حق، هر فروشی است عدالت در

مقررات الهی تحقق  مصرف جز رعایت حدود و تولید، توزیع و عدل در. ثروت عدم تداول ثروت بین اغنیا است

محروم، ذوي القربی،  پرداخت حق سائل و ممانعت از محرومان، پرداخت نكردن بخشی از مال به فقیران و .ابدی ینم

که  کند یماقتضا  خداوندحكیم بودن  علیم و. عدالت است خروج از الهی و مسكینان، رعایت نكردن حدود یتیمان و

 .آخرت نیز کفه ترازوي عدل برپا است رد. داساس عدل استوار باشر تشریع ب و نیتكو

 ٰ  وَ کَفَـىا خَـرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَـ و َإِنْ کَــانَ مِثْقَـالَ حَبَّةٍ مِنْا وَ نَضـَعُ الْمـَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِـیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًـ

به  و اگر ؛شود ستمى نمى نیتر کمکس به هیچ  ، پسمیکن یمبرپا را روز قیامت ل عد يترازو ما﴾ 97/انبیاء ﴿ بِنَا حَاسِبِـینَ

 .باشیمحساب کننده  است که ما یو کاف میکن یمباشد، ما آن را حاضر [ يبد و كین کار] مقدار سنگینی یك دانه خردل

شما عدالت  انیدر م﴾ ۰/شوري ﴿امرت العدل بینكم؛ من مامورم»ه مردم بگو ، بدیگو یمخداوند خطاب به پیامبر 

 .برپا دارد در آنرا  تا عدالتانسان خواسته است  و ازاساس عدالت خلق کرده ر الم تكوین را ب، عداوند متعالیخ« کنم
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آسمان  ﴾3﴿لَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ  أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ وَ ﴾3﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ ﴾7﴿الْمِیزَانَوَضَعَ  السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَ

ر و وزن را ب[ و از مسیر عدالت منحرف شوید] میزان طغیان نكنید گذاشت تا در[ در آن] قانون میزان و را برافراشت و

 ﴾3 7/ الرحمن ﴿ میزان را کم نگذارید اساس عدل برپا دارید و

پیمانه ، حق دیکن یمپیمانه و هنگامى که  ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًام زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِی أَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَ وَ

    ﴾ 9۰/ اسراء ﴿. نیكوتر است عاقبتشکنید، این براى شما بهتر و  درست وزن با ترازوى نمایید و ادارا 

واى بر  ﴾9﴿ زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ إِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَ وَ ﴾2﴿الَّذِیـنَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴾1﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ

براي  خواهند یم، اما هنگامی که رندیگ یم، حق خود را به طور کامـل کند یمه ـپیمانوقتی براي خود آنان که ن فروشا کم

  .﴾9 1/ مطفقین ﴿گذارند وزن کنند، کم مى یاپیمانه دیگران 

 جلوگیری از عدم تداول ثروت

ثروت بین اغنیا ( دست به دست گردیدن)ل قرآن با احترام به مالكیت خصوصی و به رسمیت شناختن آن از تداو

به این معنا نیست که  ثروتمندانعدم چرخش اموال در دست  .بَینَ االَغنیاءِ مِنكُمال یَكُونَ دُولَهً  یکَ. تممانعت کرده اس

اسالمی درباره به دست آوردن  اگر مقرراتثروت از گروهی گرفته به گروه دیگر داده شود؛ بلكه منظور آن است که 

، المال تیبراج، احكام همچون خمس، زکات، خ ییها اتیمالثروت، رعایت شود، به حقوق دیگران تعرض نشود، اگر 

نامطلوب بودن . عدم تداول ثروت بین ثروتمندان خواهد بود اش جهینتدرست اجرا شود، خود به خود ... انفال و 

نابرابري و فاصله فاحش طبقاتی امري بدیهی است، آن چه مهم است مكانیسمی است که براي جلوگیري و کاهش آن 

 . شود یمدر نظر گرفته 

 جمع آوری زکات

را که آیات الهی بر عهده آن حضرت گذاشته است، بتوانیم تعمیم دهیم و ( ص)اگر وظایف حكومتی پیامبر اکرم 

گفت که حاکم اسالمی موظف است، سیاست عدم  توان یمآن را وظایف مقام حكومت و والیت بدانیم، در این صورت 

رفع  ها آنگیرد و به مصارف آن برساند که در رأس ز مسلمانان زکات با. درا تعقیب کن ثروتمندانتداول ثروت در دست 

که در آن به پیامبر اکرم به گرفتن زکات از مردم  ﴾1۵9/توبه ﴿لِّ عَلَیهِم ه صَچنان که برخی مفسران، ذیل جمل. فقر است

ین که براي زکات دهنده دعا کنید ؛ ابِالبَرَکَهصلٌ فی کُلِّ اِمامٍ یَأخٌذَ الصَّدَقَهَ اَن یَدعُوا لِلمُتَصدِّقینَ اَ: اند گفتهامر شده است، 

 .است ییشوایپکه خداوند به مالش برکت دهد یك اصل کلی براي هر امام و 

كُونَ السَّبِیلِ کَی ال یَا أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِن أَهلِ القُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُربی وَ الیَتامی وَ المَساکِینِ وَ ابنِ م

 .للَّهَ شَدِیدُ العِقابِدُولَهً بَینَ الَغنِیاءِ مِنكُم وَ ما اَتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إنَّ ا
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و به رسولش بازگردانید، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان  ها يآبادآن چه را خداوند از اهل این 

ن چه را رسول آ. دشما دست به دست نگرد ثروتمنداندر میان [ این اموال عظیم]مستمندان و در راه ماندگان است، تا 

که  دیزیبه پرهخدا [ مخالفت]و از آن چه نهی کرده، خودداري نمایید؛ و از [ و اجرا کنید]د خدا براي شما آورده، بگیری

 .خداوند کیفرش شدید است

 یانیشوایپرا  ها آنهمه : دیفرما یم، برد یمخداوند پس از آن که از حضرت ابراهیم، لوط، اسحاق، و یعقوب نام 

 ها آنو انجام کارهاي نیك و برپا داشتن نماز و اداي زکات را به  کردند یمقرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت 

به نبی گرامی . داد یمنیز نسبت داده شده است که همواره قومش را به نماز و زکات فرمان ( ع)ل به اسماعی. وحی کردیم

ذ مِن اَموالِهِم صَدَقَه تُطَّهِرُهُم وَ تُزَکَّیهِم بِها وَ صلِّ عَلَیهِم اِنََّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَ اهللُ سَمیعٌ خُ :شود یماسالم خطاب 

هنگام ]را پاک سازي و پرورش دهی؛ و  ها آنبگیر، تا به وسیله آن، [ به صورت زکات]اي  صدقه ها آنعَلِیم؛ از اموال 

 .است و خداوند شنوا و دانا است ها آندعا کن که دعاي تو، مایه آرامش  ها آنبه [ گرفتن زکات

 وظیفه دولت اسالمی

رفتن زکات ، گدولت اسالمی، خداوند از راه وحی لیو تشكهجرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه واله به مدینه  پس از

ثار اخالقی تربیتی ، آدرباره آداب زکات گرفتن ییها نكتههمراه با فرمان جمع آوري زکات، . دهد یمرا به ایشان دستور 

که  کند یم، آنان را با این مضمون وصف دیآ یمکنندگان دین خدا به میان  ياریاز م چنین وقتی سخن ه. دکن یمآن بیان 

فرهنگ  نماز برپا دارند و( تشكیل حكومت دهند)، آنان فراهم گردد اطاعت مردم از نهیزم قتدار یابند و، اجامعه وقتی در

وَصَلِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَا . هادینه کنند، نجامعه را در از منكرنهی  امر به معروف و زکات دهی و

  ﴾1۵9/ توبه  ﴿ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُم عَلَیْهِ

جایگاه ولّی مسلمانان  عید نیست که امر به حضرت درب. تاله اس صلی اهلل علیه و اکرم امبریپبه  امر« خُذ»ل فع

این : اند گفتهمفّسران  را برخی از« صَلَّ علیهِم» جملهآیه، یعنی  دیگر« امر»باشد، نه به صورت شخص؛ به همین جهت، 

قرطبی، الجامع ﴿. پیشوایی است کنید که خداوند به مالش برکت دهد، یك اصل کلی براي هر که براي زکات دهنده، دعا

  ﴾3/193جزء  29۵۰/ 9/ الحكام القرآن

و َلِلَّهِ ر وَآتَوُا الزَّکَــاةَ و َأَمَرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَ نَهـــَوْا عَنِ الْمُنْكَــالَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ فِـی الْأَرْضِ أَقَامُــوا الصَّلَاةَ »

زکات  و دارند یمبرپا  ماز را، نقدرت بخشیدیم ها آنزمین به  همان کسانی که هرگاه در﴾ 91/ حج  ﴿ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

 «.آن خدا است کارها از ي همهپایان  ، وکنند یمنهی از منكر  امر به معروف و و دهند یم

ین که اگر مؤمنان حاکمیّت ا ﴾29/97... /فخر رازي ﴿. خلق است نفوذ کالم در آیه سلطنت و در« تَمكنّ »منظور از 

فرد مسلمانان  فرد ، وصف ازکنند یمنهی از منكر  به معروف و امر ؛ ودهند یم؛ زکات دارند یمماز برپا ؛ نکنند پیدا

ذکر  قرطبی پس از ﴾12/۰6جزء  9996/ 6. ..طباطبائی ي عالمه ﴿. نیست؛ بلكه وصف مجموع من حیث المجموع است
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الت است؛ سپس قول ضحّاک وّ« الَذَّینَ»که منظور از  پردازد یممنظور آیه از این افراد به قول ابن ابی بخیج  چند قول در

جّـل براي هر حاکمی تعیین  و شرطی است که خداوند عزّ« اهلل عزَّوجَلَ عَلی مَن اتاهَ المُلكهّوَ شَرطُه »که  کند یمذکر  را

  ﴾۰6/ 12جزء  9996/ 6... قرطبی  ﴿ .وهوحسنُ: سدینو یموي همیـن قول را ترجیـح داده و . کرده است

 انفاق 

 بیان و همیت انفاق را، ااحسان مال و با هاد، جکات، زرض به خداوند، قدقه، صمانند انفاق ییها واژهقرآن کریم با 

 نفاق راا. آورد یمعبادت خداوند یا نماز  گاهی کنار آن را مانند رکن توجّه و، هبه انفاق. کند یمبه آن تشویق  مردم را

 قیر ازف. ددان یمواید انفاق را دو سویه ، فرآنق. دکن یمآثار و فوایدي براي آن ذکر  فروتنی معّرفی و قوا و، تایمان نشانه

حبّ دنیا  ناشی از عشق به مال و يها يگرفتار از و شود یمی نیاز ، بمالی، رها و ثروتمند از شدّت نیاز به ثروت فقر

، صاحبان ثروت ي« تزکیه تطهیر و»به اصطالح  عشق به دنیا درون انسان و رورت تعدیل حّب مال وض. ابدی یمنجات 

 .از ضرورت رفع فقر نیست م ترک

به )؛ انجامد یمانفاق دهنده  به فقر اگر ادامه یابد و شود یمظاهراً اعطا موجب کاهش آن  ادن مال است ود ،انفاق

 لكه افزون بر، بشود ینمختم  دارد که این مسیر به فقر ؛ ولی قرآن تأکیدپندارند یمخسارت  همین جهت بعضی، آن را

انفاق سبب شده  اقتصادي در اخالقی و جود آثارو. شود یمآن، سبب ازدیاد نعمت هم  خأل پر شدن بازگشت اصل مال و

 مال، در شد، رنفس تطهیر تزکیه و: معنا به کار رفته است دو کات درز. دکن انفاق به زکات تعبیر است که قرآن گاهی از

  (تواقع نام گذاري سبب به اسم مسبّب اس

امكان  و برد یمانفاق فقر را از بین . شود یممتأثر  ها آن از اقتصادي انفاق کننده، جامعه نیز آثار اخالقی و افزون بر

نشاط  ه آن تحرک و، بکند یمز نابودي جامعه جلوگیري ا. سازد یمتالش بیش تر و بهتر افراد جامعه را فراهم  کار و

مشرکان  بر غلبه پیروزي و ؛ به ویژه اگر جهاد با مال باشد دردهد یممسیر رستگاري قرار  آن را در افراد و بخشد یم

 .کند یمکمك 

 آثار اقتصادی انفاق

قرض، تملیـك . تعبیر شده است ﴾۰۰/مائده﴿« زکات»در یك مورد به و « قرض»انفاق به  گاهی در قرآن کریم از

قرض گیـرنده اسـت که خــود مـال، مثـل یا قیمـت آن را  عهده یعنـی بر، شرط ضـمــان استه ب يمـال به دیگــر

، طبیعی است که شود یمانفاق به قرض تعبیر  وقتی از﴾ 21/96االحكام هذب ، مبزواري، سعبداالعلی سید﴿. برگردانـــد

 دهد یمچیزي را که در راه او انفاق کنید، عوض آن را  هر و: دیفرما یمعوض آن برگردانده شود؛ به همین جهت، قرآن 

 چند آن را فضل خود عوض با خدا است در چون قرض گیرنده،« فَهُوَ یُخلفهَ» ﴾93/ سبأ﴿(. کند یم جـاي آن را پر)و 

دنیا نیز ازدیاد  آن به آخرت موکول شود، معموالً در ي همه ،اساس مصلحتر گرچه گاهی ممكن است ب. کند یمبرابر 

 .رود یممال است که گاهی به جاي انفاق به کار  رشد در ،«زکات»معانی  به دنبال دارد؛ چنان که یكی از نعمت را
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برابر شدن آن تصریح  به بازگشت مال یا چند کنند یمبه انفاق تشویق  آیات که معموالً مؤمنان را از يا مجموعه

 مفسران از اطالق، شمول را استفاده کرده و دنیا اطالق دارند و برابر شدن آن در ین آیات نسبت به چندا. اند کرده

 .پاداش آخرتی منظور است دنیا و که ازدیاد نعمت در اند گفته

؛ بنابراین چگونه بخشش، باعث ازدیاد رود یمکه با انفاق، بخشی از مال از دست  ابتدا، توهّم شود ممكن است در

جامعه به : سدینو یمعالّمه طباطبائی است،  ك تحلیل ازی. تپاسخ گف توان یم؟ با دو تحلیل به این سؤال شود یممال 

تشكیل  مجموع یك پیكر را گرچه اجزا مختلفند، در. یكر واحدي که اعضاي مختلف داردپ. تمنزلة تن آدمی اس

عمل کرد خود  حقیقت تمام بدن در قتی یكی از اعضا آسیب ببیند درو. کنند یمهمگی یك هدف را دنبال  و دهند یم

انجام فعّالیّت خود  و پاها در ها دستچشم، چراغ راه دست است، اگر چشم آسیب ببیند، . ندیب یمتضعیف گردیده، زیان 

آسیب دیده  ایر اعضا براي بازیافت سالمت عضو، سهمان ابتدا بدن ضرر خواهد کرد؛ اما اگر از همه و کُند خواهد شد

 خواهد دشانیعا، اند کردهو هزینه آن چه براي سالمت آن عض چندین برابر شد و مام اعضا اصالح خواهند، تبكوشند

م دل ، هنیازش را برآورده سازند را رفع کرده و یك مجموعه است، اگر دیگر اعضا فقر او جامعه عضوي از رد درف. دش

جامعه را از ثمرات  عملكردش نشاط بخشیده و را در هم او و اند کردهاک ، پکند یمرا از رذایل که فقر در او ایجاد  او

است به ویژه اگر انفاق در رفع نیازهاي نوعی،  صطالح هزاران نفر، ا؛ پس انفاق به یك نفراند ساخته مند بهرهوجودش 

  ﴾2/9۵6... عالمه طباطبائی ﴿. تربیت باشد همانند تعلیم و

. گردد یمبا کاهش تقاضا، تولید کّل متأثر  و ابدی یمفقرا، قدرت خرید جامعه، کاهش  دطبیعی است با افزایش تعدا

 .گذارند یمتولید تأثیر  که بر ابدی یمفزایش ا. ..مفاسد اجتماعی، ناامنی و ، کاهش ويور بهره نیبر افزون ا

. دیآ یمپدید  به دست قادر متعال است؛ اگر او اراده کند، برکت در دارایی فرد امور ي همهتحلیل دیگر این که 

غیر  يها وهیش قرآن وعده داده و ممكن است از راه عادي یا حتّی با داوند درخ. نازدیاد نعمت هما همان و او ي اراده

کسب رضایت او  انفاق در راه خدا و اگر». ت، تخّلف ناپذیري این وعده اسباشد یممعمول عملی شود آن چه مسلّم 

 يها ثمرهخداوند بزرگ یكی از ﴾ 9۵7/ همان ﴿ «.تخلف پذیر هم نیست نمّو از لوازم حتمی آن است و و باشد، رشد

فعالیّت خود رسیدن است  ي جهینتتر به  عیو سرکم تر  نهیهزسان شدن کارها با آ. دساده شدن کارها ذکرمی کن انفاق را

قُل إنَّ رَبی یبسطُ الرزق لمـن یشاءُ من عبـاده و » (:استخالف)از گشت مال ب. دپی دار که منابع اقتصادي فراوانی را در

براي هرکس  پروردگارم روزي را: بگو ﴾93/نساء  ﴿ ؛شـیء فهـو یخلفهُ و هو خیـر الرازقیـنیقدرُ لهُ و ما انفقتم من 

انفاق کنید، [ در راه او]چیزي را  هر و سازد یم[ محدود و]هرکس بخواهد، تنگ  يو برا بخشد یمسعت ، وبخواهد

 دهد یمنشان « فهو یخلُفُه» ي جمله« .؛ و او بهترین روزي دهندگان است[کند یمجاي آن را پر  و] دهد یمعوض آن را 

 عهده گرفته، و حقیقت تجارتی پرسود است؛ چرا که خدا عوض آن را بر ، درشود یمکه آن چه در راه خدا انفاق 

؛ بلكه چند کند ینممساوات  رعایت برابري و ،ردیگ یم بر عهده هنگامی که شخص کریمی، عوض چیزي را میدان یم
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دنیا نیز با انواع  در سراي دیگر منحصر نیست و الهی، به آخرت و ي وعده؛ البته این کند یمچندان  گاه صد برابر و

 939/ 9 ... ی؛ طبرس3/91 ... ی؛ شیخ طوس13/116... مكارم شیرازي و﴿. کند یم احسن پر را به نحو ها انفاقبرکات جاي 

  ﴾16/91۵... عالمه طباطبائی  و

 احسان 

نیكی  خشش نعمت به غیر وب: نوع است دو بر»و ﴾ 1۰/ وجاللین 1۵3/ 9. ..طبري  ﴿احسان به معناي نیكی کردن

بخشیدن  به صورت آموزش علم نیكو یا انجام دادن عمل نیكو باشد؛ بنابراین احسان اعم از تواند یماین  فعل و کردن در

دریافت آن چه حقّ  فرد و ي ذمه ؛ زیرا عدل پرداخت آن چه بررود یمحسان فوق عدل به شمار ، اطرفی از. نعمت است

؛ بنابراین احسان بیش از حقدریافت کم تر  ذمّه دارد و آن چه بر رداخت بیش از، پ؛ ولی احسانشود یممرده ، شاواست

   ﴾113 . /..راغب  ﴿« .باشد یمجراي عدل واجب؛ ولی احسان مستحب ا. تاز عدل اس

 پرستش خداوند و کنار در ،سفارش شده (احسان به والدین به ویژه)مواردي که به احسان  بیش تر در: اهمیت آن

 .که خداوند احسان کنندگان را دوست دارد کنند یمأکید ، تبعضی آیات. عدم شرک به او آورده شده است

 :پرهیز از ربا

یزد از  عمر بندر روایتی  شود یمربا گفته  دیآ یمربا به معناي زیاد شدن است و به آن چه از اصل سرمایه زیاد  

حنطه بحنطه مثلین  ثلین بمثل و، مدراهم بدراهم: دیفرما یمما الّربا چیـست؟ حضرت : پرسد یم السالم هیعلامام صادق 

؛ دیآ یمبیع با دو صفت پدید  ربا در»: کند یمتعریف  به صورت زیر اساس همین روایت محقق حلّی ربا رار بمثل ب

 اند گرفته افزونبه معنی مطلق  بعضی ربا را« ابدی یمموزون بودن و در قرص با شرط نفع ربا تحقق  مكیل یا جنسیّت و

ا بر: اند گفتهه همین جهت فقیهان ب. تنیس رود یمکه معناي لغوي آن به شمار  افزونطلق ، مولی منظور از رباي محّرم

ربایی که گرفتن آن جایز نیست  به قصد ثواب است وآن هدیه  ربایی که گرفتن آن جایز و ؛نوع است دو( افزونگرفتن )

این نوع ربا همان ربایی . او بگیرد بیش از آن از آن عبارت از این است که فرد براي مثال به فرد دیگر درهم بدهد تا و

 .آیه شریفه مطرح است است که در

    «﴾273/  بقره ﴿إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ  امِنَ الرِّبَ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِىَ» 

 ؛با باقی مانده، رها کنیدر[ مطالبات]و آنچه از ، دیزیبه پرهخدا  [فرمان مخالفت]از ! دیا آوردهاي کسانی که ایمان »

جمله موضوعاتی  ربا از. دریافت کند اش هیسرماواقع فرد ربا خوار با پرداخت پول بخواهد پیش از  در «.اگر ایمان دارید

مكّی فقط درسی امین سوره، یك آیه درباره ربا نازل شده که از رز  يها سورهبین  در. است که به تدریج حرام شده است

که در مدینه نازل  ییها سورهسه سوره از  از هجرت در بعد. اخالقی به رباخواري روي خوشی نشان داده نشده است

گرچه سوره بقره قبل از آل . نساء با به میان آمده که به ترتیب نزول عبارتند از سوره بقره، آل عمران وشدند، بحث از ر



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

528 

 

 قبل از کند یمبیان  آل عمران که حكم صریح تحریم ربا را ﴾19۵/ آل عمران﴿نیست که خصوص عمران نازل شده، بعید

 .سوره بقره نازل شده باشد 27۰-273آیات 

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  ﴾273﴿ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَیَا أَیُّهَا 

از ! دیا آوردهکسانی که ایمان اى  ﴾273 -273/ قرهسوره ب﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَه وَرَسُولِ

، دیکن ینم [چنین]ر ایمان دارید اگ گر؛ اکنید ها، رباقی ماندهربا  [مطالبات]آن چه را  ، ودیزیبه پرهخدا [ مخالفت فرمان]

اصل سرمایه، ]=شما، از آن شما است  يها هیسرماتوبه کنید،  اگر؛ و کرد خواهند كاریپشما  رسولش، با دانید خدا وب

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  .شود یمو نه بر شما ستم وارد  دیکن یمنه ستم  ؛[بدون سود

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ ل نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِوَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ  ﴾16۵﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا

 ستمی که یهود دیگو یمو  شود یمحرمت ربا در قوم یهود را متذکر  سوره نساء، 161و  16۵و در آیات ﴾ 161﴿عَذَابًا أَلِیمًا

اموال مردم را به ناحق  نیز رباخواري در حالی که از آن نهی شده بودند وکردند، و براي بازداشتن مردم از راه خدا، و 

 شد و صادر سبب ظلمی که یهودپس به . آنان حرام کردیم پاکیزه بود را بر چیزهایی که پاک و ما قسمتی از ،خورند یم

 حالل بود، حرام کردیم و ها آن که بر از راه خدا، بخشی از چیزهاي پاکیزه را ها آن اریبسبه علت جلوگیري [ نیز]

، ها آنبه جهت ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند، و خــوردن امــوال مردم به باطل و براي کافران  [همچنین]

  ﴾161و  16۵ /نساء ﴿. آمــاده کردیم یدردناکعــذاب 

کاستی  محق و. آخرت است و در دنیاو اختصاص به آخرت ندارد بلكه عمومیت دارد  ها آنازدیاد صدقات و رشد 

نابودي رفتن ربا نیز ضرورتاً چنین است همچنان که از ویژگی صدقات این است که مال را رشد  به فنا و رو تدریجی و

؛ زیرا صدقات سبب گسترش رحمت، پیدایش محبت، باشد یماز آن  یجدانشدن رشدي که الزمه قهري آن و دهد یم

 فساد و، اختالس، الوب را از ارتكاب به غضبق. دهد یمامنیت را گسترش  و شود یمقلوب  فیتأل حسن تفاهم و

به رشد  و دهد یمهمه این مسائل دست به دست هم . بندد یمتباهی مال را  فساد و يها راهاغلب  و دارد یم سرقت باز

 زیرا سنگ دلی و برد یمبین  ویژگی ربا این است که مال را از مقابل از در. سازد یم چند برابر آن را و کند یممال کمك 

افراد را به انتقـام . سازد یمامنیت را تبــاه  و آورد یمسوء ظن را به ارمغان  دشمنی و ،، بغضسازد یمقساوت را منتشر 

درهاي زوال مال به  فساد و يها راهبیش تر  دینما یماختالف دعوت  به تفرقـه و و کند یمبه هر وسیله ممكن تهییـج 

 .شود یموسیله آن گشوده 

وَ مَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْــهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ه و َمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِــی أَمْـوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّ

آن  یافت؛ و دخدا فزونی نخواه اموال مردم فزونی یابد، نزد تا در دیپرداز یمصورت ربا  بهآنچه  ﴾93/رم  ﴿الْمُضْعِفُــونَ 

، داراي کنند یم نیچنو کسانی که  ،(مایه برکت است) دیطلب یمفقط رضاي خدا را  و دیپرداز یمزکات چه را به صورت 

  .پاداش مضاعفند
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 تزکیه  اقتصاد در پرتو

چنان اهمیت دارد که  است و« تزکیه نفس»به  ها انسانلزوم اهتمام  یكی از فرازهاي درخشان قرآن کریم، تأکید بر

الَّذِي بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ . است السالم هیعلبعثت انبیا  یكی از اهداف مهم در

میان جمعیت درس نخوانده،  کسی است که در او؛ ﴾2/ جمعه ﴿ وا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ کَانُ

حكمت  و[ قرآن]به آنان، کتاب  و کند یمتزکیه  را ها آن می خواند و ها آن بر خودشان برانگیخت که آیاتش را رسولی از

 .گمراهی آشكار بودند مسلماً پیش از آن در و آموزد یم

 ي جامعه رآن کریم ازق. شود یمقرآن با جدیّت تعقیب  مفاهیم اقتصادي مطرح شده در تزکیه در مهم تطهیر وهدف 

ین افراد، گرچه از لذایذ ا. دصالحن که افراد آن پاک و يا زهیپاکتعبیرمی کند، یعنی زندگی « حیات طیبه»مطلوب به 

 . روحی دارند معنوي و يها لذتسرشار از  يا جامعهند، رمشروع و رفاه نسبی برخوردا

جامعه  اقتصادي، اخالق در طرّاحی شده است که همزمان با رشد يا گونهبه  ها دستورالعمل و ها سفارشضوابط، 

ابتغاء »که به دنبال  کند یمدعوت  نسان را، ارآن براي تشویق به تولیدق. دمسیر تكامل قدم بردارن تا افراد در ابدی یمرشد 

ه ب. خواند یم، به دنبال آن به رعایت تقوا نیز کند یمالهی سفارش  يها نعمت قتی به تصرف درو. دباش« افضل الهی

 .سازد یمبه تقوا مشروط  خداوند را يها نعمت عبارت دیگر، تصرف در

که  يا زهیپاکنعمت هاي حالل و  از و﴾ 33/ مانده﴿ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَوَاتَّقُوا ا وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّبً»

 «.دیزیبه پرهخداوندي که به ایمان دارید، [ مخالفت]د خداوند به شما روزي داده است، بخوری

. به دنبال دارد تزکیّه را که تطهیر و کند یمسفارش  ها ارزشبه رعایت بعضی  نسان را، اقرآن، در تولید و مصرف

 خداوند با دستان او دارد که کار جایگاهی قرار که او خلیفه اهلل است و در آموزد یمتولید به انسان  افعالی در توحید

ایجاد  حیات طیبّه باشد، براي جریان قدرت خداوند با دست انسان و الهی و ي جامعهپی  در گر اوا. ردیگ یمانجام 

 وجود يها ذرهبیعی است که باید همه ، طعلمی یو فرهنگخالقی ، ااز نظر اقتصادي و توانانزّه م، قدرتمند ي جامعه

او آباد سازد این آبادي با دستان  کشور را نازل نماید و خویش را الهی کند تا وقتی که خداوند اراده کند، برکات خود را

 دیکن یمآن چه کشت  ي دربارهآیا هیـچ ﴾ 69﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾69﴿ أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ». دپذیر صورت

  ﴾69و  69/ واقعه ﴿« .میانیرو یمیا ما  دیانیرو یمآیا شـما آن را ؟ دیا دهیشیاند

که  دهد یمپی تذکر  رآن کریم پی درق. تشده اس يا ژهیواکید ، تو توجه به خالق ها ارزشدر مصرف نیز به رعایت 

پیشه  تقواي الهی را ؛ شكر نعمت او گویید ودیا نشستهروزي چه کسی  ي هسفر توجه کنید، ببینید بر سر ها نعمتبه این 

 .کنید
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براي  اخالقی را مالی و تنظیم شده است که به طور هم زمان، رشد يا گونهبه  درآمد نیز ابزارهاي تعدیل ثروت و

که کرامت انسانی  داند یمسانی ، کولویت دارند، افقیران را که به انفاق نیتر لتیفض اب. دداشته باشجامعه به دنبال  و فرد

یَحْسَبُهُمُ الْجَــاهِـلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَف فِ تَعْــرِفُهُمْ بِسِیمَاهُــمْ ». صبر رسیـده باشنــد عفاف و از يا درجهحفظ کرده، به  را

را از  ها آن؛ اما پندارند یمبی نیاز  را ها آنفراد ناآگاه ، ااز شدت خویشتن داري ﴾279/ بقره ﴿ النَّـــاسَ إِلْحَافًــا؛لَا یَسْأَلُونَ 

اموال  دادن حق براي فقرا در قرار همراه با« .خواهند ینممردم  هرگز با اصراري چیزي از و یشناس یم شیها چهره

خُـذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهـَا وَ صــَلِّ : و اله دستورمی دهدثروتمندان به نبی اکرم صلی اهلل علیه 

بگیر تا به [ به صورت زکات] يا صدقه ها آناز اموال ﴾ 1۵9/ توبه ﴿ وَ اللَّهُ سَمِیــعٌ عَلِیـمٌم إِنَّ صَلَاتَـكَ سَكَنٌ لَهُـم عَلَیْهِـ

آرامش  ي هیماکن؛ که دعاي تو،  دعا ها آنبه [ هنگام گرفتن زکات]پاک سازي و پرورش دهی و به  را ها آن، آن ي لهیوس

 .دانا است خداوند شنوا و است و ها آن

 ی نیاز و، بشدّت نیاز به ثروت نیز از روتمند را، ثجامعه چهره زدودن فقر از تشریح انفاق، افزون بر قرآن کریم با 

به  عشق به دنیا در درون انسان و تعدیل حبّ مال و. دهد یمحبّ دنیا نجات  عشق به مال و ناشی از يها يگرفتار از

خمس  زکات و ي کنندهه همین جهت از پرداخت ؛ بنیست فقر زدودنم تر از ، کتزکیه صاحبان ثروت اصطالح تطهیر و

حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ و َابْنَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبَى». دعبادي یاب ي جنبه عمل او، که قصد قربت کند تا به این وسیله کند یمدعوت 

در راه ماندگان را و مسكینان  پس حق نزدیكان و ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَٰ  وَأُولَه ذَلِكَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَ جْهَ اللَّل السَّبِیـ

    ﴾93/ روم ﴿« .چنین کسانی رستگارند بهتر است و طلبند یمکه رضاي خدا را  ها آنین براي ا. نادا ک

 و دیستا یم ین نوع اعمال راا. ددان یمبرابر طمع  ایستادگی در نوعی مقابله با هواي نفسانی و قرآن کریم، انفاق را 

خودنمایی  مالی، وقتی ارزشی دارند که ریا و يها انفاقدیدگاه قرآن،  زا. برد یمآن به عنوان شاخص رستگاري نام  از

خالص تر  هواهاي نفسانی خویش غلبه کرده، نیّت را هرچه فرد بتواند بر. قربت بدهد جاي خود را به قصد رفته و کنار

شرع برساند، ارزش آن  سایر مصارف توصیه شده در علی به ایتام، مساکین و خشنودي حق جلَّ و يرا برامالش  کند و

 . شد خواهد بیش تر

 ﴿أَلَا إِنَّهــَا قُرْبَـةٌ لَهُــمْل خِــذُ مَا یُنْفِــقُ قُرُبَاتٍ عِنْــدَ اللَّهِ وَ صَلَــوَاتِ الرَّسُـوو َیَتَّ». انفاق وسیله قرب الهی است

تقّرب  ي هیما ها نیا، گاه باشیدآ. دانند یم عاي پیامبر، دتقرب به خدا ي هیما، دیکن یمآن چه را انفاق  و ﴾33/ توبه

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ »: برسد که بگوید تواند یمسالمت  پاکی و از يا درجهپرداخت کننده به « .هاست آن

 سپاسی از هیچ پاداش و و میکن یمفقط براي خدا اطعام  را[ اسیر سكین و، میتیم]شما  ما ؛﴾3/ انسان ﴿جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

 « .میخواه ینمشما 

به . دارد مبارزه با هواهاي نفسانی نیاز قحطی به آمادگی قبلی و به ویژه در روزهاي بحرانی وانفاق مال براي خدا 

أَوْ  ﴾19﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾12﴿ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾11﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ». تاس صعب العبور ي گردنه قرآن، عبور از تعبیر
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تو چه ت؛ و گردنه مهّم نگذش از آنولی او  ﴾16﴿ أَوْ مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾1۰﴿ یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾19﴿ مَسْغَبَةٍإِطْعَامٌ فِی یَوْمٍ ذِي 

خویشاونـدان، یا مستمندي خاک  یا غذا دادن در روز گرسنگی یتیمی از يا بردهآزاد کـردن ؟ آن گردنـه چیست یدان یم

  ﴾16ـ11/ بلد ﴿« .نیـش را

إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ » دارد یمآنان را اعالم  بیزاري خداوند از و کند یمخودپسندي معرفی  کبر و قطع رحم رامنشأ 

[ زند یماز اداي حقوق دیگران سرباز  و]فخرفروش است  خداوند کس را که متكبّر و﴾ 96/نساء﴿ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

کَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ م لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُ»: دیفرما یمقربانی  ي فلسفه در« .دوست ندارد

، آن چه رسد ینم، هرگز به خدا ها آن يها خوننه  و ها گوشتنه  ؛﴾97/ حج﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِینَم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاکُ

مسخّر شما ساخته تا او را به سبب آن که شما را  را ها آنخداوند  گونهاین . شما استپرهیزگاري  تقوا و رسد یمبه او 

دف آن است که ه. دخداوند به گوشت قربانی نیازي ندار« .بشارت ده نیكوکاران را ، وهدایت کرده است بزرگ بشمرید

 . اکیزه شوند، پگرفته مسیر انسان کامل قرار پیمودن مدارج معنوي در با ها انسان

  :نتیجه گیری

که با در نظر گرفتن اصولی مانند توحید، معاد و تزکیه  شود یماز مجموعه مباحث این مقاله چنین نتیجه گرفته 

هرگونه تصرف در اقتصاد از نظر قرآن از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول نهی خداست و از نظر اقتصاد اسالمی 

صحیح داشته باشد و آن را نعمت الهی بداند و آخرت را در آن چه خدا به او داده است ش براي کسب ثروت به آن نگر

 ،لب کند و به شكرانه نعمتی که خداوند به او داده است به خلق نیكی کند و با اهتمام به برقراري عدالت و اداي زکاتط

در یك قطب اجتماع جلوگیري  ها ثروتاز بروز شكاف طبقاتی و تجمع  توان یماقتصادي  يها تیفعالاحسان و انفاق در 

 .     نمود

 

 :منابع

 قرآن کریم

 193ص  3جزء  29۵۰ص  9 ، جقرطبی، الجامع الحكام القرآن .ـ بالبرکه1

 نمونه ریتفسـ  2

  36مستان ، زاپ دوم، چمعجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن ،سید محمدکاظم ،رجائی 9

 كارم شیرازي م. ک. رـ 9

 7269شماره  ،روزنامه رسالتـ  ۰



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

532 

 

 96 ، ص21 ، جهذب االحكام، مبزواري، سعبداالعلی سیدـ 6

 36بهار اول پ نتشارات صدرا، چا، انظري به نظام اقتصادي اسالم ،مرتضی ،مطهري ـ شهید7

 9 ، جمان، ه؛ طبرسی91ص ، 3 ، جمان، هـ شیخ طوسی3

 1۰جاللین ص  و 1۵3 ص 9ن ج هما يـ طبر3

 1939اپ اول پاییز ، چقرآن حوزه ودانشگاه مشهد يها پژوهشنتشارات ، اقرآن واقتصاد ،حسن ،ـ عباس نژاد1۵

 رجمه المیزان ، تـ موسوي همدانی، محمدباقر11
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 صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف

 ناز منظر اسالم و قرآ

 1د مصطفی قربان موح

 2ر حسن باالگ و

  :چكیده

براي ایجاد تعادل میان درآمد  مسئلهاین . صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزي به شكل درست و مناسب آن است

 «فسراا». تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد تواند یمو هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز 

اسراف کردن امري است که در آیات قرآن . روي و تجاوز از حد و مرزهاي قانونی و طبیعی در هر کاري افزون ،یعنی

. را دوست ندارد کاران اسرافکه خداوند  دارد یمبه صراحت اعالم ؛ و کریم به صراحت از آن پرهیز داده شده است

یا کم مصرف کردن در عین نیاز هم  همان طور که مصرف بی رویه و بی جا امري غیر عقالیی است عدم مصرف و

بلكه مراد از  .کم مصرف کردن نیست گردد یمدر واقع آنچه در ارتباط با مصرف صحیح مطرح . رسد ینمصحیح به نظر 

مناسب از نعمات خداوندي و استفاده حداکثري از تمامی  يمند بهرهاصالح الگوي مصرف و به تبع آن صرفه جویی 

مختلف قرآن و  يها دگاهیددر این مقاله بعد از تعارف مختلف اسراف و صرفه جویی از . تهر چیزي اس يها تیقابل

 .اشاره شده است ها دگاهیددین اسالم به چگونگی اصالح الگوي مصرف از این 

 .صرفه جویی، اسراف، دین اسالم، قرآن، الگوي مصرف :ها واژهکلید 

 .رزاد اسالمی واحد اهکارشناس ارشد و عضو پژوهشگران جوان دانشگاه آ. 1

 .ررئیس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اه. 2

 

 مقدمه - ۰

تالش با  اند کرده، سعی اند بوده، جوامعی که از امكانات طبیعی و منابع مادي کمتر برخوردار قرون مختلف در طول

، با دمهارت خو و با تكیه بر دانش و و مدیریت منابع بهتر، از حداقل امكانات، حداکثر بهره برداري را داشته باشند زیاد

 درممكن است اسراف و تبذیر  .شان را رفع کنندو با روي آوردن به صنعت و تكنولوژي کمبود منابعزیاد کار و تالش 

آینده  يها نسلمحرومیت  و یا اسراف و تبذیر نسل امروز باعث هاى از زمین باعث محرومیت منطقه دیگرى شد منطقه

 .گردد



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

534 

 

 مفهوم صرفه جویی و اسراف - ۸

منابع تجدید  به خصوص. براي استفاده بهتر از منابع محدود نوآورانههاي  صرفه جویی یعنی پیدا کردن روش

صرفه جویی در مصرف گاز و ، صرفه جویی در مصرف برق .یك سرمایه گذاري هم باشد تواند یمصرفه جویی . ناپذیر

  1 ...صرفه جویی در مصرف بنزین و ، انرژي

اقتصادي  تواند ینماین معنا  رسد یمولی به نظر  اند کردهصرفه جویی را به معناي کم مصرف کردن معنا  يا عده

که آدمی به آن  ونددیپ یمزیرا هدف از تولید یك شی اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چیزي زمانی به وقوع  ،باشد

بنابراین شخص الزم است تا در حد نیاز و  .شود یمنیاز داشته باشد و با مصرف آن چیز نیازي از نیازهاي وي برآورده 

نیاز به  مسئلهنیاز وي را برآورده سازد، مگر آن که در  دتوان ینمبرآورد آن، چیزي را مصرف نماید و کم مصرف کردن 

 . نیازهاي اساسی و نیازهاي غیر اساسی و یا نیازهاي الزم و غیر الزم توجه داده شود

 .در حد برآورد نیازهاي اساسی و الزم باشد ستیبا یمگفت که مصرف چیزي  توان یمدر این صورت 

« مصرف گرایی». مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است پدیده مصرف گرایی و اسراف در نقطه :گرایی مصرف -2-1

فردي و اجتماعی و از گناهانی است که مورد  يها بیآسو  ها آفت نیتر بزرگاز  اسراف که یكی يتر سادهیا به عبارت 

به طور کلی  مصرف قرار گرفته است؛خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و میانه روي در  نهی شدید

گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین  در حقیقت مصرف. شود یمل روي در کمیت و اتالف را شام افزونهرگونه 

 . رفتن منابع ملی است

، بلكه نیاز سازد ینمدر معناي مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیكی فرد را برطرف  مصرف گرایی از یك نگاه

جامعه ایجاد شده برطرف  فرد یا افراد را که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادي یا تغییرات ساختار کاذب

لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بیهوده  مصرف گرایی در نگاه عالمان دین نیز در همان معناي. سازد یم

  .دانند یمرا اسراف  ها آنروي و اتالف و مانند  افزونگرایی، 

آگاه باشید خرج  ؛اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف االوان :ندیفرما یمدر این باره ( السالم هیعل) یامام عل

سوره انعام در مورد اصالح الگوي  191کتاب آسمانی قرآن نیز در آیه . و اسراف است کردن به ناحق، حیف و میل

« التسرفوا انه الیحب المسرفین اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصاده و من ثمره کلوا»: دیفرما یممصرف و بهینه مصرف کردن 

خداوند اسراف  بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نكنید که ندینش یمکه به ثمر  و از آن میوه هنگامی»

 3 . کنندگان را دوست ندارد

ر اسراف به معنى تجاوز از حد و معیار د «یفعله االنسان السرف تجاوز الحد فى کل فعل»: گوید راغب اصفهانى مى

خروج  روى در انفاق مال بیشتر است و گاهى به سر بزند، گرچه استعمال آن در موارد زیاده هر کارى است که از انسان
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خن راغب اما بنا به مفهوم س. شود مى از اعتدال در مقدار خرج مال و زمانى هم به چگونگى بذل مال و مورد آن اطالق

روى گفته  قرآن و حدیث، اسراف به هر گونه تجاوزکارى و زیاده و بر پایه شواهد فراوان در«  کل فعل»و روح معنى 

 اسراف عملى است ممنوع و محكوم، و مورد خشم و انزجار خداوند متعال است و از آن به شود و در هر حال مى

   ۰ .استسراف و تبذیر پرداخته شده در ذیل به چند مورد از تعاریف ا. شدت منع شده است

خورید و «  التسرفوا انه الیحب المسرفین و اشربوا کلوا و»: فرماید خداوند در سوره اعراف مى :اسراف -2-2

اسراف از ریشه سرف یعنی تجاوز کردن و از حدّ  .را دوست ندارد کاران اسراف بیاشامید و اسراف نكنید که خداوند

روي در کمیّت و  افزونکلمه اسراف کلمه بسیار جامعی است که هر گونه  .دهد میم گذشتن در هر کاري که انسان انجا

   11 .شود کیفیّت و بیهوده گرایی و اتالف و مانند آن را شامل می

لباسى بپوشیم که چندین برابر قیمت لباس مناسب ما ارزش  مثالً. اسراف عبارت از خارج شدن از حد اعتدال است

. کرد نفر را از غذاى مناسب و معمول سیر ها ده توان یمقیمتى تهیه کنیم که با یك وعده آن  داشته باشد یا غذاى گران

در هر  اسراف، تجاوز از حد است،: اند گفتهدر توضیح معناى اسراف ] 2است اسراف همراه با تفاخر و فخرفروشى 

از . است رچه کاربرد و مصداق آن در انفاق و مصرف کردن بیشتر، گدهد یم انسان آن را انجام عملى، اگر چه حالل که

 .شود یمنامیده  [سرافا چه از نظر کمیت و چه کیفیت،  هر چیز در غیر مسیر و حد خودش، يریکارگ بهاین رو 

 سوء اجتماعی و آثار اخروی اسراف  آثار -۹

  آثار سوء اجتماعی -9-1

هر که در زندگی ه صلی اهلل علیه و آلم پیامبر اکر. ایشان سلب نعمت از رفتن برکت از سفره بندگان و -9-1-1

  .سازد روي کند خدایش او را بی نصیب افزونکند خداوند او را نعمت دهد و هر که  میانه روي

نتیجه آن فقر و بی عدالتی  که شود یماسراف از خانواده به جامعه کشیده  :سترش بی عدالتی و فقرگ -9-1-2

در نتیجه . رود یمپیش آمد فرهنگ مصرف گرایی باال  وقتی اسراف. بازار یك جامعه تابع عرضه و تقاضا است. است

 . ثابت است که ارز در حال شود یمتقاضا زیاد 

به هر قیمتی که  دنخر یمکاال را  یك جامعه کاران اسراف. شد اینجاست که جامعه با مشكل اقتصادي روبرو خواهد

پس  فروشد یمجنس و کاالي خود را به باالترین قیمت ممكن  موضوع سوء استفاده کرده از آنفروشنده هم  .باشد

 ریگ دامن نتیجه اقشار کم درآمد جامعه قادر به بر آوردن مایحتاج زندگی خود نبوده و فقر در دیآ یمگرانی و تورم پیش 

فساد اقتصادي که آثار مخرب آن بر همگان  فاصله طبقاتی و ،بر بستهرخت  از جامعهبه دنبال فقر عدالت . گردد یمن آنا

 .شود یمروشن است فراگیر 

  :آثار سوء اخروي -9-2
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را  کاران اسرافخداوند  .ابتداي بحث به آیه مورد نظر اشاره شد خداوند که در از حبمحروم شدن  -9-2-1

 . ندارد دوست

که  شود ینمامت من مستجاب  دعاي چهار دسته ازه صلی اهلل علیه و آلم پیامبر اکر :مستجاب نشدن دعا -9-2-2

  9 .استرف صمشخص م ها آنیكی از 

پس خداوند عمل فرعون را جلوي او زیبا جلوه داد تا از هدایت خدا  :پروردگار محروم شدن از هدایت -9-2-9

 .از راه راست بازداشته استگردد و  محروم

 السالم هیعل نیرالمؤمنیامبه نقل از پدرانشان به نقل از  السالم هیعلد امام جوا :دور بودن از شفاعت ائمه -9-2-9

 .رسد یمهزار سال  تنها پس از سیصد کاران اسرافکیفر خدا را کوچك نشمارید زیرا شفاعت ما به برخی از  :فرمودند

1۵  

که  ها آنآگاه باشید بخشیدن مال به  :ندیفرما یم البالغه نهجدر  السالم هیعل یعل :در قیامت خوار شدن -9-2-۰

 مال را باال ببرد اما در آخرت او را. و اسراف است و ممكن است در دنیا مقام بخشند روي افزوناستحقاق آن را ندارند، 

  9 .است مردم ممكن است گرامی باشد اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل انیدر مپست خواهد کرد و 

 موارد اسراف و صرفه جویی -4

اما اگر درمان ] 3شود  اسراف در چیزى است که موجب اتالف مال و اضرار به بدن: دیفرما یم( ع)امام صادق 

صرف مال در مصارفى . یقین اسراف نخواهد بودنیاز دارد، باید هزینه کرد و به  زیاد ي نهیهزبیمارى و سالمتى آدمى به 

چند تا بچه دارد و چه : پرسید سپس. بر او نماز خواند( ص)مردى از دنیا رفت و پیامبر  :مانند. است شرعاً حرامکه 

  .همه را در راه خدا داد مقدارى ثروت داشت اما قبل از مردن! یا رسول اهلل؟ گذاشته است ها آنچیزى براى 

كى ی؟ گرسنه را در اجتماع رها کرده است يها بچه. خواندم ینم به من گفته بودید، بر این آدم نماز قبالً رااگر این 

مدنظر  و موقعیت افراد را شأن مصرف و استفاده از بعضى امكانات عالى فرهنگ اسالم این است که در يها یژگیواز 

موقعیت  و موارد را با اوضاع اقتصادى هر زمان و ها نهیزممالک اسراف و عدم اسراف در بعضى از  و دهد یمقرار 

فالن قیمت پوشیدن و میزان طال و  به عنوان مثال خانه بزرگ داشتن و لباس. زند یماقتصادى و اجتماعى هر فرد گره 

ولى باید توجه داشت که وسعت و سادگى چیزى . نیز منوط کرد مسئله به این توان یمجواهرات و اندازه نفقه همسر را 

که  يا مسئله. از دیدگاه اسالم اولى ممدوح و دومى مذموم است ،و زرق و برق پرستى چیز دیگر است و تجمل پرستى

الهى چنانچه از حد طبیعى هر فرد بگذرد،  يها نعمتاست که بهره بردارى از  در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این

على  . دباش( بخل) ولى در حد اعتدال مانعى ندارد و چه بسا کمتر از آن حد براى بعضى افراد، مصداق اسراف است
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و یشترى  اکل مالیس له و یلبس مالیس لهی: للمسرف ثالث عالمات: دیفرما یم کار اسراف ي نشانه ي درباره السالم هیعل

  6 .کند یمد و خری پوشد یم، خورد یممافوق شأن خود : اسراف کار سه ویژگى دارد . همالیس ل

فاف آدمى باشد و این کفایت و کاین است که به اندازه  اند کردهدر تعابیر اسالمى حدى را که براى مسكن معین 

حد اعتدال  باشد که از يا به گونه، ولى در عین حال باید کند یمو مناطق فرق  ها زمان، ها خانواده مقدار نسبت به افراد،

لباس ( االقتصاد ملبسهم: )دیفرما یمباتقوا  يها انساندر بیان حد لباس  السالم هیعلعلى . آن زمان و منطقه تجاوز نكند

بلكه در پرتو . پست ژولیده و يها لباسو نه  پوشند یمقیمتى  يها لباسه ن. تپوشیدنشان در حد اعتدال و میانه روى اس

  19 .دارندلباس معمولى، ظاهرى آراسته، پاکیزه و متین 

، براي ارایه شود یمافراط و تفریط به عنوان شیوه رفتاري ناهنجار تلقی  به این که هرگونه مصرفی در مسیر با توجه

است که  بسیار دیده شده. صحیح مصرف الزم است تا این جنبه از مصرف نیز شناسایی و معرفی شود و اصالح الگوي

از  ییها شهیرکه  رود یمبه کار  ؛ این معنا از سوي کسانیاند گرفتهصرفه جویی را مساوي با مصرف نكردن  ها یبرخ

به معناي استفاده و استعمال و به  مصرفمثبت و منفی  يها جنبه. دخساست و بخل در بینش و نگرش آنان وجود دار

 .چیزي است کار بردن

انسان قرار داده تا افزون بر  آیات بسیاري به این معنا توجه داده که همه آن چه را آفریده است، مسخرخداوند در 

خویش دست یابد، چیزهایی که به تسخیر خویش گرفته را نیز به  تا به کمال مطلق کند یماین که خود، از آن استفاده 

خلیفه  تا به انسان به عنوان شوند یمه موجودات، مأمور از این رو هم. به کمال خود برساند حكم خالفت الهی و ربوبی،

اساس  نیبر ا. تقرار گرف و تسخیر کننده خویش سجده کنند بدین ترتیب انسان مسجود همگان و حتی فرشتگان

 .راستاي تكامل دو سویه انسان و آن چیز است گفت که مصرف هر چیزي به معناي بهره گیري از آن در توان یم

. آورد یم، تغییراتی مهم و ماهوي در خود و دیگر چیزها پدید کند یمدر حقیقت هر تصرف و مصرفی که انسان 

و ابزار  باشد که عامل يا گونهنابراین اگر تصرف به ب. داساس فلسفه آفرینش باشر هدفمند و ب ستیبا یماین تصرفات 

تصرف و وانهادن امر و چیزي به  است؛ چنان که عدمتعالی و تكامل شخص و یا چیز نباشد تصرفی باطل و نادرست 

  3 .شود یمنادرست تلقی  حال خود نیز به جهت آن که در مسیر کمالی نیست، باطل و

برخی از افراد اعم از فقیر و یا ثروتمند، نسبت به . ها دید  پاش  و  در تبذیر و ریخت توان یمنوع دیگر بی تقوایی را 

 يا گونهاز چیزي را به وفور بیابند به  يمند بهرهبه این معنا که اگر امكان . ندیمایپ یمهر چیزي که دارند راه تبذیر را 

البته تبذیر در . درست و حسابی از آن چیز ببرند يا بهرهکه همراه با ریخت و پاش است بی آن که فایده و  کنند یمرفتار 

بی  تا شود یماقشار ثروتمند و سرمایه دار بیش تر است؛ زیرا امكانات در اختیار آنان بیش تر است و همین امر موجب 

 .اندازه ریخت و پاش کنند
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 اعتدال در صرفه جویی -5

مختلف، مایه آرامش روحی و روانی است و کسی که آن را سرلوحه  يها نهیهزصرفه جویی و قناعت در زندگی و 

و شرافت و عزت اجتماعی و رضایت و خشنودي الهی را به  ابدی یم، از فقر و بدبختی نجات دهد یمزندگی خود قرار 

مراد از ( ع) یطیبه داده است، طبق فرمایش امام عل اتیو حصالح وعده خوشبختی  نیمؤمناگر قرآن به . آورد یمدست 

که صرفه جویی پیشه کرده و  داند یمبهترین فرد از امت اسالمی را کسی ( ص)ا رسول خد. آن قناعت در زندگی است

طبیعت انسان بر آمال و . به روزي حالل قانع باشد و بدترین فرد از امت اسالمی را کسی دانسته که حریص دنیا باشد

آرزوها سرشته شده است، اگر انسان بدون تربیت نفس پیش رود و دسترسی به مربی آگاه پیدا نكند، در چنین حالتی در 

 . رسد ینمو هرگز به کماالت انسانی  ماند یمباقی  یشهوانآرزوهاي مادي و 

زندگی مایه بقا و توانایی مالی در زندگی و حافظ مناعت و شخصیت  يها نهیهزتوجه به اعتدال و صرفه جویی در 

که اگر مهار نشود، هر  افتد یمدرآمد زندگی همچون چشمه آبی است که در بستر رود به جریان . انسانی آدمی است

اما اگر در جاي مناسبی سد شود و با دقت و  ،زدیر یمیا به دریا  رود یماندازه که متراکم و انبوه هم باشد، یا به هدر 

خروجی آن اندازه گیري شود، نه تنها از هدر رفتن آن  يها راهمحاسبه مقدار ورودي آن معین و بر همین اساس 

ندازه گیري ا. داز آن در جهات مختلف به صورت بهینه استفاده کر توان یمبلكه با برنامه ریزي صحیح  شود یمجلوگیري 

و پس انداز مقداري از مازاد مصرف، بنیان خانواده را تا حد زیادي در  ها ضرورتاساس ر در مخارج نسبت به درآمد ب

  7 .نمودمقابله با خطرات محافظت خواهد 

 در مورد اسراف و صرفه جویی احادیث و روایات -6

و او از شكر  زدیر یمرا بر او فرو  ها نعمتسقوطی تدریجی بنده، به آن است که خداوند : فرمود( ع)امام حسین  -

 .ماند یمباز 

من اقتصد  -ب .، بخوريیخواه یماسراف این است که هر چه  يها گونهاز  -الف :ندیفرما یم( ص)رسول اهلل  -

هر که در خرج کردن میانه روي کند، خدا او . اهلله بذّر افقره اهلل و من تواضع دفعه اهلل و من تجبّر قصصاغناه اهلل و من 

 .شكند یمو هر کس بزرگی بفروشد، خدا او را در هم  کند یمروي نماید خدا فقیرش  افزونو هر که  کند یمرا بی نیاز 

 « .میدان قناعت وارد شو با دوري از حرص و طمع به»: فرمودند( ع)ر مام باقا

  .«آنكه حرص و طمع از میان برود هیچ گاه قناعت پیش نیاید جز»: اند فرمودهنیز ( ع) یامام عل -

من و  بین يا پردهبر محمد و آلش درود فرست و  (!پروردگارا): اند فرمودهدر این خصوص ( ع)د سجا امام -

صحیح مصرف و اندازه  يها راهگرفتن انفاق و میانه روي به زندگی من قوام بخش و  شیدر پاسراف حایل کن و با 
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و بسیاري از احادیث و روایات در ! ارتكاب تبذیر برکنار دار گیري در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از

  12 .ستین ها آنزمینه که در این مقاله مجال همه 

مال و ثروت از آن پروردگار است که آن را در نزد مردم به امانت  که نقل شده است( ع)ق از حضرت امام صاد

کنند،  روى بخورند و بیاشامند و لباس بپوشند، و نكاح اجازه فرموده که در حد اعتدال و میانه ها آنگذاشته است و به 

اختالفات طبقاتى را از بین ببرند و  لهیوس نیبدمرکب سوارى داشته باشند و مازاد آن را به فقراى مؤمنین ببخشند و 

آشامد، اعمالش مباح است و نكاح  خورد و مى کند، آنچه را که مى مى گونه عمل را ترمیم کنند و کسى که این ها یپراکندگ

که اسراف  باشد و کسى که از این حد تجاوز کند بر او حرام است و سپس فرمود نیز حالل مى مرکبش او و استفاده از

 یبارگ شكم: اند فرمودهدرباره لزوم دورى از اسراف ( ص)م پیامبر اسال .را دوست ندارد کاران اسرافه خداوند نكنید ک

 .تو پرخورى از اسراف اس یدامن پاککم خورى از . اسباب نافرمانى خداوند است

بدن  سبب تباهى از پرخورى دورى کنید که موجب قساوت قلب، تنبلى در نماز و» :اند فرمودهنیز ( ع) یمام علا

در لزوم  .پریشان ببیند يها خوابشود و  از پرخورى بپرهیز که هر کس پیوسته پرخورى کند دردهایش فراوان  .«است

در تفسیر این  ،اسراف نكنید بخورید و بیاشامید و  ،«کلوا و اشربوا و ال تسرفوا»: آیه ذیل آمده استدر دورى از اسراف 

 نیتر مهمثابت شده است که یكى از  ، اما امروزرسد یمگرچه بسیار ساده به نظر  آمده است، يپرخورآیه در مورد 

 . دستورات بهداشتى همین است

 غذاهاى اضافى است که به -ها يماریببه این نتیجه رسیده است که سرچشمه بسیارى از  زیرا تحقیقات دانشمندان

بدن و  يها دستگاهسایر  اضافى هم بار سنگینى است براى قلب واین مواد . ماند یمصورت جذب نشده در بدن باقى 

نخستین گام این است که  يها يماریببراى درمان بسیارى از ؛ لذا ها يماریبو  ها عفونتاست براى انواع  يا آمادههم منبع 

عامل اصلى . جسم عمل گردد يساز پاکتن انسان هستند، سوخته شوند و  يها زباله این مواد مزاحم که در حقیقت

جلوگیرى از آن  است و راهى براى« پرخورى»روى در تغذیه و به اصطالح  افزوناین مواد مزاحم، اسراف و  تشكیل

 .جز رعایت اعتدال در غذا نیست

نان در سفره بود،  يها خردههنگام غذا اگر . کرد یمنقل است که، پدرم به شدت از اسراف دورى ( ع)ر از امام باق

 .فرمود گذشته را به خاطر اسراف عذاب يها امتخداوند : فرمود یمو  خورد یم

اي را کامالً نخورد و آن را از منزل خود به دور  میوه شخصی را مشاهده کردند که السالم هیعلحضرت رضا 

افراد نیازمند در نیاز هستید به  چرا این کار را انجام دادي اگر شما بی: ناراحت شدند و فرمودند السالم هیعلامام . تانداخ

 . 19۰داطعام کنی جامعه

                                                 

 237،ص 6کافی، جلد - 19۰
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. ثالث عالمات یشتري ما لیس له و یلبس ما لیس له و یأکل ما لیس له للمسرف: السالم هیعلصادق از امام  -

پوشد و چیزي که مناسبش  و چیزي که مناسبش نیست می خرد سه نشانه دارد، چیزي که مناسبش نیست می کار اسراف

 .196خورد نیست می

اسراف در . انّما االسراف فیما اتلف المال و اضرّ بالبدن... فیما اصلح البدن اسراف لیس: السالم هیعلاز امام صادق  -

بلكه اسراف در آن چیزي است که موجب از بین رفتن مال و  شود نیست چیزي که موجب سالمتی و صحت بدن می

 .197شود ضرر رسیدن به بدن می

کنم به  فارشت می، سعلیك باالقتصاد و ایاک و االسراف فانه من فعل الشیطنة ..: .السالم هیعلعسكري از امام  -

 .193آن از کارهاي شیطانی است چرا کهروي  و زیاده دارم از اسراف روي و بازت می میانه

 ریخت و پاش و اسراف کند نعمت از دستش هر که .زالت عنه النعمة من بذّر و اسرف: السالم هیعلاز امام کاظم  -

اندک شدن برکت؛ قال  -غرر ج .یغنی الجزیل االسراف: السالم هیعلي فراوانی؛ قال علی  نابود کننده -ب .رود می

  .193قلّة البرکة انّ مع االسراف: السالم هیعلالصادق 

درباره نفقه بر عیال پرسیدم، حضرت  (ع)ر از امام موسی بن جعف: دیگو یم در یك روایت معتبر، عبداللّه بن ابان،

 .یكی از آن دو اسراف و دیگري سخت گیري است: نفقه مجاز بین دو امر مكروه است مرز: فرمود

؛ دارد یم روي را دشمن افزونخداوند میانه روي را دوست و : فرمودند است که روایتی( ع)ق حضرت صاداز 

 .دور ریختن زیادي و باقیمانده آب آشامیدنى از آن بهره برد و نیز توان یمحتی اگر دور انداختن هسته خرما باشد؛ زیرا 

معاصی کبیره معرفی شده است و بسیاري از فقها نیز همین را  در بعضی روایات با صراحت، اسراف و تبذیر از

مسائل  به مأمون و بیان يا نامه، حضرت ضمن کند یمنقل ( ع)ا از امام رض( فضل بن شاذان)که  در روایتی. اند فرموده

 .برند یمنام  اسراف و تبذیر را ها آنو از  پردازند یممهمی از شریعت، به شمارش گناهان بزرگ 

 و قرآناسالم  از نظر صرفه جویی -7

مقابل  کلمه و شود، دارد و همه مصارف بیش از حد را شامل میامت اسالمی واژه اسراف کاربرد فراوانی در بین 

این یك اصل کلی است که هر . جویی درست مصرف کردن است صرفه فیتعرصرفه جویی است که طبق یك  ،اسراف

                                                 

 72/2۵6ج بحار،  - 196

 7۰/9۵9بحار،ج - 197

 ۰133غررالحكم،ص - 193

 1۵/261وسائل،ج - 193
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هر چه از حدّ میانه « »کلّما زاد علی االقتصاد اسراف»: فرماید می( ع) یعلامام روي در مصرف اسراف است چنانچه  زیاده

حفاظت . است انانمسلم المال تیباقسام اسراف، اسراف در اموال عمومی و  نیبارتر انیزاز . «روي بگذرد اسراف است

 .یك ملت استپذیري رشد شخصیت، ادب و حس مسئولیت  ي نشانه المال تیباز اموال عمومی و 

را مایه حیات و قوام جامعه قرار داده  ها آنکه خداوند  باشد یم ییها هیسرمااموال عمومی شامل تمامی امكانات و 

صحیح از آن جامعه را به سوي  ي استفادهحفاظت و . باشند هاي اصلی یك ملّت و ضامن بقاي آن می سرمایه ها نیااست 

اقتصادي  ي هیبنمصرف بیش از حدّ و اتالف آن،  در صورتی که حیف و میل آن، کاهش و فرسایش آن، . برد رفاه پیش می

 :عبارتند از ها آندارند که برخی از  ییها یژگیواموال عمومی . کند نابود می اجتماع را

 .دهر فردي تنها به عنوان جزئی و عضوي از کل جامعه در آن حقوقی دار .صمتعلق به عموم است نه فرد خا -

متعلق به عموم  ها آندرآمد  .دده ولی امر و حاکم قانونی مسلمین مسئول نگهداري از این اموال است و اجازه تصرف می

و » ي فهیشر ي هیآ( ره)رحوم عالّمه طباطبایی م. تنقل و انتقال و تصرف از قبیل بیع و هبه در آن جایز نیس .تمردم اس

مقصود از اموالكم در آیه شریفه، اموال ». دگوی می ۰ ي هیآسوره نساء « ال تؤتؤا السفهاء اموالكم التی جعل اللّه لكم قیاماً

با عنایت به این است که مجموع ثروت موجود در   شما، يها مالفرماید  می ها آنیتیمان است امّا اینكه خطاب به اولیاي 

اهل دنیاست و مصلحت عمومی اجتماع که بر پایه مالكیت شخصی استوار است، اقتضا  ي  مجموعهجهان متعلق به 

 «.دي از جامعه مالك جزئی از کلّ مال باشدکند هر فر می

ثروت روي زمین براي  ي مجموعهیك مجتمع واحدند و  ها آنپس بر همگان الزم است توجه داشته باشند که 

کفایت  غیرعاقل و بی يها انسانو بر هر یك وظیفه است تا از آن حفاظت و پاسداري نمایند و از اینكه  هاست آنتمامی 

حراست و نگهداري از . مانند کودک یا دیوانه بر آن مسلّط شوند و ان را به تباهی بكشند ممانعت به عمل آورند

این کار یك   امور و خیانت در آن از بدترین اقسام خیانت است، نیتر الزمکه مربوط به همه جامعه است از  المال تیب

  3 .استعمل ضد اخالقی، ضد اسالمی و خالف وجدان 

الهى است و تنها در چهار مورد جنبه مالى را شامل  هاى اخالقى، عقیدتى و تجاوز از حدود مقصود از اسراف جنبه

 .شود آیه مى شش« تبذیر»شود که با دو آیه  مى

 :آیات زیرمثال  
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وال  - . «است اعمالشان زینت داده شده کاران اسرافگونه براى  این». 19۵کذلك زین للمسرفین ماکانوا یعملون -

 کار اسرافخداوند ». 192کذاب مسرفان اهلل الیهدى من هو  -.«191نكنید کاران اسرافاطاعت فرمان »ن تطیعوا امر المسرفی

  . «کند را هدایت نمى گو دروغ

 الگوی مصرف از دیدگاه اسالم و قرآناصالح  -۲

اجماع  -ن سنّت معصومی ،قرآن کریم :دارد براي به دست آوردن حكم هر موضوعى، چهار منبع وجود منابع حكم

در تمام آن منابع، بتوان براي آن مدرکی  باشد که يا گونهممكن است یك حكم به . حكم عقل - و اتفاق فقهاي شیعه

اسراف از آن موضوعاتی . به وسیله یكی از آن چهار منبع قابل اثبات باشد ارائه داد، همچنان که ممكن است حكمی تنها

 :بر حرمت آن استدالل کرد توان یمیك از آن منابع  است که با هر

زیرا به هدر دادن ، ست و جاي سخن نیستحكم عقل بر قبح اسراف روشن ا، اسراف و حكم عقل -3-1 

عقل سلیم دور از هوي و آلودگی بر زشتی آن  زندگی که وسیله بقا و حیات انسان است، چیزي است که هر يها هیسرما

 .کند یم حكم

و آن  کند یمحرمت آن ادعاي اجماع  مرحوم نراقی در کتاب نفیسش عوائد األیّام، خود بر: اسراف و اجماع -3-2

و بدیهی است، ( حرمت اسراف از ضروریات دین است: )دیفرما یم به عالوه در آن جا. کند یمرا از دیگران نیز نقل 

 قابل شك نیست و هیچ مسلمانی در مسئلهزیرا ادعاي ضرورت، یعنی این  ،ادعاي اجماع است ادعاي ضرورت باالتر از

 .آن شبهه ندارد

مثال  به عنوان. به کار رفته است کریم واژه اسراف با مشتقات آن به طور مكرّردر قرآن : اسراف در قرآن -3-9

 :به آیات زیر اشاره کرد توان یم

 . ینت داده شده است، زکردند یمبراي تجاوزگران آنچه عمل  گونه نیا لِلْمُسْرِفینَ مِا کِانُوا یَعْمَلُون؛ کَذلِكَ زُیِّنَ (الف

 . تجاوز کنندگان را پیروي نكنید فرمان الْمُسْرِفِینَ؛أَمْرَ  وَال تُطیعُوا (ب

 .کند ینمرا هدایت  گو دروغتجاوزگر  خداوند کَذّاب؛ إنَّ اللّه ال یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف (ج

                                                 

 12سوره یونس، آیه  - 19۵

 1۰سوره شعراء ، آیه  - 191

 23سوره غافر، آیه  - 192
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را نیز  اخالقى، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است، گرچه امور مالی يها جنبهمقصود از اسراف  در این آیات 

شش آیه ( تبذیر)اقتصادي دارد، چهار مورد است و با دو آیه شریفه  يها جنبهشامل است ولی آیاتی که تنها ظهور در 

و  26نساء؛ آیات  سوره 6سوره فرقان؛ آیه  67سوره اعراف؛ آیه  91سوره انعام؛ آیه  191آیه : از عبارتند ها آن. شود یم

 .ءسوره اسرا 27

 :از جمله هاي هدایت و ارشاد فراوانی دارد منفی، اهرم يها نگرشهاي مثبت و زدودن  اسالم براي ایجاد انگیزه

هاي  ها و ناراحتی از امراض و بیماريمحافظت مقدار مصرفی که براي ادامه زندگی و  : مصارف الزم و ضروري

 در پروردگار . توظیفه دولت اسالمی، اجراي آن اسجسمی و روانی الزم و ضروري است و براي افراد واجب است که 

التحرموا طیبات ما اَحَلّ اهلل لكم و التعتدوا، ان اهلل الیحب المعتدین و کلوا مما  ،یا ایها الذین آمنوا»: فرماید قرآن می

بی که خداوند بر شما رزقكم اهلل حالالً طیباً و اتقوا اهلل الذي انتم به مومنون؛ اي کسانی که ایمان آوردید چیزهاي خو

بر خود حرام نكنید و از آن چه حالل کرده است نیز تجاوز ننمایید، همانا خداوند تجاوزکاران را  ستا  نمودهحالل 

دارد و از آن چه خداوند به شما روزي داده است، در حالی که حالل و نیكو است بخورید و تقواي الهی که  دوست نمی

 «.گیرد هاي الهی، در این مورد تشویق قرار می استفاده صحیح از نعمت، سازیدبه آن اعتقاد دارید، پیشه 

هاي الهی را بر خود حرام کرده، مورد سرزنش قرار  که از روي جهالت و نادانی، برخی از نعمترا خداوند کسانی 

افتراء علی اهلل قدضلوا و کانوا  قَد خسر الذین قتلوا اوالدهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم اهلل»: فرماید دهد و می می

به راستی زیان کردند، کسانی که فرزندان خود را از روي نادانی و بدون علم کشتند و آن چه به آنان به آنان  ،مهتدین

. یابند ها هدایت نمی روزي داده شده است، از روي افترا بر خدا بر خویش حرام کردند، به راستی گمراه شدند و آن

هاي خویش را در اختیار بشر قرار داده، متروک و بدون  دهد که آن چه را خداوند به عنوان نعمت نمیاسالم اجازه 

مكانات مادي صرف نظر کند مورد امندي از  استفاده بماند و پارسایی، بدین معنی که انسان از خوردن و پوشیدن و بهره

   19.پذیرش اسالم نیست

ذیر و اداي حقوق بالهی با حدود شرایط و ضوابط آن، نبود اسراف و ت هاي استفاده از نعمت :مصارف برتر -3-9

ها را به  شمرد و انسان هاي خویش را بر می دیگران از نظر شریعت پسندیده و الزم است خداوند در آیات قرآنی نعمت

غفور؛ از روزي کلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلدة طیبة و رب » :ر آیه ذیلد. دکن مندي از آن تشویق می بهره

هاي الهی با عمل در  نعمت يریکارگ به اي دارید پروردگارتان بخورید و براي او شكر کنید، شهر خوب و خداي بخشنده

نزد خداوند محبوب و پسندیده است و روحیه انباشتن و احتكار و مخفی نگه داشتن و ظاهر خویش را فقیر و بیچاره 

استفاده از همه چیزهایی که از جانب شرع  ،در عین حال اسالم. جلوه دادن به شدت از دیدگاه دینی مورد نكوهش است

   «.نسبت به مصرف بعضی از کاالها مانند استعمال عطر و بوي خویش توجه شده استشود و  حرام نیست، مجاز می
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دارد و آن را گاه حرام  در اسالم مواردي وجود دارد که ما را از مصرف بعضی چیزها باز می :مصارف حرام -3-۰

شمرد مانند مصرف چیزهایی که به صراحت حرام است مانند گوشت خوک و مصرف  و گاهی مكروه و ناپسند می

    19 .مخدرآور است مانند سموم و مواد  چیزهایی که براي انسان زیان

 نتیجه گیری -

چنین نتیجه گرفت که بین  توان یمدینی و قرآن  اسراف در دستورات و تعالیم توجه به نهی شدید مصرف گرایی و

و  گرایی در جامعه تفاوت وجود دارد چرا که مصرف به خودي خود عاملی موثر در تولید و رشد مصرف و مصرف

رفتن منابع ملی  مذموم و باعث هدر اما آنچه که. گردد یم؛ و باعث ایجاد تقاضا، عرضه و تولید باشد یمتوسعه اقتصادي 

که این امر باعث  باشد یماز الگوي صحیح مصرف در جامعه  مصرف نامناسب و نامتعارف و یا عدم برخورداري شود یم

فرهنگ سازي مصرف بهینه و اصالح همه زمینه ؛ لذا گردد یمه گرایی در جامع روي و تجمل افزونمصرف گرایی، 

 .اسراف کنندگان را دوست ندارد خداوند .باشد یممصرفی در کشور از ضروریات اجتناب ناپذیر  الگوهاي

و گروهی  کنند یمو مكلَّف به وظایفی هستند که البته گروهی بدان عمل  خداوندند بنده و مخلوق همگی ها نسانا

دشمن است و شقّ سومی در مورد  دسته اول را خداوند دوست دارد و با گروه دوم. ندینما یمهم از آن سرپیچی 

اصالح الگوي مصرف و  آنچه بر .رسیده است، وجود ندارد ها به آنبندگانی که به وظیفه آشنا هستند و احكام الهی 

است که اصالح الگوي مصرف نیازمند تبیین  این باشد یمبه فرهنگ بهینه مصرف در کشور داراي اهمیت  یابی دست

به این  یابی دستدر واقع الزمه  ،اصل به یك شعار تغییر ماهیت ندهد است که طی آن، ایناستراتژي و تعیین خط مشی 

را  همگی این اصل ستیبا یم؛ لذا باشد یمه و حرکتی عمیق از سوي مسئوالن و همه آحاد جامع مهم در کشور، خیزش

به  یابی دستریزي نمایند و براي  خود را در راستاي رسیدن به این اصل مهم برنامه يها تیفعالیك ضرورت دانسته و 

 .این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند

 

 منابع  - 

 .نقش و تأثیر محیط زیست در زندگی انسان، شیراز( 1937)د پوردلیر، سعی -1

پیامدهاي اسراف در جامعه اسالمی، بنیاد فرهنگ روایت، مؤسسه رسانه شهید ( 1933)ه ترکاشوند، حبیب ال -2

 .آوینی، تهران

پژوهشی در اسراف، خانواده و اسراف، بنیاد فرهنگ روایت، مؤسسه رسانه شهید ( 1933) لیاسماعحوري،  -9

 .آوینی، تهران

 .29۵، ص 126، خطبه البالغه نهجدشتی، محمد،  -9
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المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوري، چاپ ( ق 1912)د راغب اصفهانی، حسین بن محم -۰

 .اول
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 .راهكارهاي اصالح الگوي مصرف، گروه راهكار، تهران( 1933) یفارابی، حسین عل -3

مقاوم سازي قطب نقش ضرورت صرفه جویی و توسعه در صنعت برق، دومین سمینار ( 1936)ا ماکاراچی، پوی -3

 .جهان

 .مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار -1۵
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 های مالی، فرهنگ کار، اقتصادمروری بر اصول، پرداخت: اقتصاد سالم

 نهای اقتصادی در جهاو ایجاد بحران در خانواده

 *شهروز کامرانی

 :چكیده

و با استناد به قرآن و منابع اسالمی، ضمن تعریف اقتصاد از ( تحلیلی –توصیفی )اي با روش کتابخانهدر این مقاله، 

ر قرآن، اقتصاد در قالب احكام، د .هاي مالی نیز از منظر قرآن بررسی شده استاي از اصول و پرداختپارهدید اسالم، 

ي ماست که این احكام و مقرّرات اسالمی را از قرآن وظیفه هاي حقوق اسالمی بیان شده است؛ مقرّرات و دستورالعمل

همچنین بحث در مورد فرهنگ کار، اقتصاد در . استخراج و راهكارهایی را براي پیشرفت اقتصادي کشور ارائه کنیم

نتیجه  هاي انجام گرفتهبا توجه به بحث. استدیگر این تحقیق  اهداف، هاي اقتصادي در جهانخانواده و ایجاد بحران

به هستی، دنیا و آخرت بر  ها آنداري، به نوع نگرش ، علت اصلی تفاوت نظام اقتصادي اسالم و نظام سرمایهمیریگ یم

؛ چنانچه از مال دهد یمدر نظام اسالمی که سیستمی الهی است فرد با اعتقاد به خدا، آخرت خود را مدنظر قرار . گرددمی

کند و حتی به و سود بیشتر فقط به دنیا توجه می یطلب منفعتداري به دلیل نظام سرمایهاما . کندخود در راه خدا انفاق می

بنابراین، ما ناگزیریم اقتصادمان را بر اساس سیستم الهی که . پنداردرا اصل و ارزش می ها انسانخاطر آن کشتن 

ي اقتصاد سالم در قسمت آخر این مقاله راهكارهایی نیز براي توسعه. از آیات الهی است، شكل دهیم گرفته نشأت

 .   پیشنهاد گردیده است

 .يهاي اقتصادهاي مالی، فرهنگ کار، خانواده اقتصادي، بحراناصول اقتصاد، پرداخت: کلید واژه

 .کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی*

 

 مقدمه

هر حكومتی براي بقاء و استقالل خود، چه در مسائل و امور داخل کشور و چه در مناسبات خارجی و جامعه 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کامالً به  يها تیفعال، نیازمند یك سیستم اقتصادي قوي و پویاست؛ چنانكه الملل نیب

اند تا با گر به خود اجازه دادهشورهاي سلطهروي همین اصل، بسیاري از ک. وضعیت اقتصادي آن مربوط است

توان مطرح اما سؤالی که در اینجا می. هاي کشورهاي ضعیف دست یابندلشكرکشی، جنگ و خونریزي به منابع و ثروت

و نظام  آیا جنگ و خونریزي تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادي است؟ در جواب باید گفت، فلسفه: کرد این است
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داري، ذهنیّت افراد بر اساس براي مثال، در نظام اقتصاد سرمایه. کشور در این مورد تعیین کننده استاقتصادي هر 

هنگامی که اصل . نیز اصل حداکثر سود زاییده شده است ها آنبنا شده که از « فردگرایی»و « گراییعقل» ،«دنیاگرایی»

مانند تولید، )گرفته، تمامی رفتارهاي اقتصادي مردم داري شكل حداکثر سود در افراد نهادینه شود، اخالق سرمایه

ها و نظریات پذیرد و اقتصاددانان نیز مبانی رفتارهاي مردم را به صورت تئوريصورت می( گذاري و مصرفسرمایه

از این رو در (. 1937و همكاران،  نجار زاده)دهند سود نهادینه شده، شكل می حداکثراقتصادي که بر اساس اصل 

اگر سود اقتصادي زیادي داشته باشد داراي ارزش  ها انساني که چنین تفكر اقتصادي حاکم باشد، حتی کشتار کشور

 .است

« گراییآخرت»در جهت  ،«دنیاگرایی»به عوض « فردگرایی»و « گراییعقل»در مقابل، در نظام اقتصاد اسالمی، 

کند تا به ها و تملكات خود در راه خدا انفاق میداراییبه این صورت که در اقتصاد اسالمی فرد از . گسترش یافته است

باید مورد توجه مردم و اقتصاددانان قرار  آنچنان کهبا این همه، اقتصاد اسالمی . حداکثر سود در آخرت دست یابد

نظر ي اقتصاد سالم در کشورهاي اسالمی ضروري به نگرفته، لذا تحقیق و تفحّص در این زمینه براي تقویت و توسعه

هاي حقوق  ر قرآن، اقتصاد در قالب احكام، مقرّرات و دستورالعملد. استي آن بررسی آیات قرآنی رسد و الزمهمی

اسالمی بیان شده است؛ به طوري که این احكام و مقرّرات، در اکتساب و تنظیم منابع مادّي و ثروت، بر رفتار شخص و 

كام و مقرّرات اسالمی را از قرآن استخراج و راهكارهایی را براي ي ماست که این احوظیفه. فرما است جامعه، حكم

و با استناد به ( تحلیلی –توصیفی )اي به این منظور در این مقاله، با روش کتابخانه. پیشرفت اقتصادي کشور ارائه کنیم

هاي مالی از منظر قرآن اي از اصول و پرداختپارهقرآن و منابع اسالمی سعی شده، ضمن تعریف اقتصاد از دید اسالم، 

دیگر  اهداف، هاي اقتصادي در جهانهمچنین بحث در مورد فرهنگ کار، اقتصاد در خانواده و ایجاد بحران. بررسی شود

 .استاین تحقیق 

 تعریف اقتصاد

به معناي ( Nemin)به معنی خانه و نمین ( Oikos)از دو کلمه یونانی اویكوس ( Economics)واژه اقتصاد 

علم اقتصاد (. 3: 1979ي خلعتبري، فدیر، ترجمه) کردن اخذ شده است و از نظر لغوي به معنی مدیریت خانه استاداره 

 1776در سال ( پدر علم اقتصاد)هاي علوم اجتماعی است که با نوشتن کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت  از زیر مجموعه

: 1972قدیري اصل، ) به معناي وسیع کلمه، اقتصاد مطالعه در بهزیستی انسان دارد. به صورت علمی مستقل ارائه شد م

13.)  

یعنی؛ ثروت از حیث چگونگی تولید، توزیع، و )تعاریف ارائه شده علم اقتصاد در راستاي موضوع آن  نیتر مهم

(. 6: 1939ي محمد خان، ساموئلسون، ترجمه) ي فوق اشاره دارندها اي از جنبه قرار گرفته و هر کدام به جنبه( مصرف

علم اقتصاد مطالعه چگونگی  :توان در یك جمله به صورت زیر بیان نمود نقطه مشترک تعاریف علم اقتصاد را می
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به عبارت بهتر،  (.همان)ت استفاده از منابع کمیاب جامعه به منظور تولید کاالهاي با ارزش و توزیع بین افراد مختلف اس

مختلف با هدف به کار بردن منابع کمیاب و محدود جامعه براي تولید انواع کاالها و خدمات در  يها روشبررسی 

اقتصاد صورت   ها و نیازهاي نامحدود افراد جامعه در علم مین هر چه بیشتر و بهتر خواستهأجامعه به منظور ارضاء و ت

 (.32: 1932نخعی، ) گیرد می

اقتصاد از در منابع اسالمی، . تصاد را با دید اسالمی بررسی کنیم تعریف اقتصاد نیز اندکی متفاوت خواهد بوداگر اق

علوم اجتماعی است که در باب کیفیت  يها رشتهعلم اقتصاد یكی از . آمده است «میانه روي»به معناي « قصد»کلمه 

مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یكدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور  يها تیفعال

چون میان اقتصاد اسالمی و اعتدال، ارتباط (. 227: 1976جبران مسعود، ترجمه خلعتبري، ) کند یمحاکم است، مطالعه 

« 199مقتصد»در قرآن کریم نیز کلمه . براي آن به کار گرفته شود «اقتصاد»وجود دارد، موجب این شده است تا عنوان 

گیرد و در اقتصاد اسالمی رفتارهاي اقتصادي انسان مورد بررسی قرار می .است «میانه روي»مده است که به معناي آ

و نهادهاي به صورت کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادي اسالم براي افراد یك جامعه روشن شده  توان یمهنگامی 

 (.۰۵: 1939هادوي، ) گذاري شوداقتصادي آن در جامعه پایه

 اصول اقتصاد سالم در آیات قرآن

باید اصولی را که افراد جامعه باشد،  يههاي همبراي این که جامعه در زمینه اقتصاد پیشرفت کند و پاسخگوي نیاز

به تشریح اصول کامل اقتصاد پرداخت  توان ینمهر چند در یك مقاله کوتاه . نقش اساسی در این زمینه دارند، اجرا نماید

هاي مثبت فراوانی  ارزش در برخی آیاتقرآن . کند یماما توجه به آیات قرآنی ما را به اصول مهم اقتصاد سالم راهنمایی 

عدالتی، حرص،  هاي منفی بسیاري نظیر بی و مهربانی با محرومان و ارزش يدار امانت، روينههمچون عدالت، میا

اقتصادي مثل ربا، مصرف  هايدر برخی آیات برخی فعالیّت ذکر کرده و مؤمناناسراف، خست و احتكار را براي 

در ادامه . ستهاي دیگر همچون تجارت تأکید کرده ا و بر مشروع بودن برخی فعّالیت ممنوعنامشروع اموال و قمار را 

 :بحث به طور اختصار اصول برگرفته از قرآن را توصیف و تحلیل خواهیم نمود

ي انعام با اشاره سوره 1۰2ي اصل عدالت در قرآن به صورت عملی نشان داده شده، چنانكه در آیه: اصل عدالت

 الَ بِالْقِسْطِ وَالْمِیزَانَ الْكَیْلَ وَأَوْفُواْ أَشُدَّهُ یَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِیَ تِیبِالَّ إِالَّ الْیَتِیمِ مَالَ تَقْرَبُواْ وَالَ»: فرمایدبه سرمایه یتیم می

مرزهاي عدالت مراعات شود و یا در موزون و ( مال یتیم)آن  يریکارگ بهبه این معنی که در  «... وُسْعَهَا إاِلَّ نُكَلِّفُنَفْسًا

 اللّهِ مِّنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُواْ تَفْعَلُواْ لَّمْ فَإِن»ي بقره سوره 273ي همچنین در آیه. مراعات عدالت شود( وزن و پیمانه) كالیم

از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسالمی یاد کرده  «تُظْلَمُونَ واَلَ تَظْلِمُونَ الَ أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسُ فَلَكُمْ وَإِنتُبْتُمْ وَرَسُولِهِ

                                                 

 66؛ مائده، 92لقمان، . 199
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هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي که در معامالت و یا تبادل دیفرما یمو 

ظلم و ستمی اي باشد که به دو طرف براي نمونه، دادن وام و پس گرفتن اصل مایه به گونه. عدالت و ظلم و ستم است

 .نشود

( ۰3/یوسف، 3۰و  39/هود ، 3۰ /اعراف، ۰/ي حدیدسوره)در کل هدف آیات فوق و آیات دیگر در زمینه عدالت 

جهت ورود آزادانه و . امور اقتصادي منصفانه، به درستی، صادقانه و با روح تعاون رفتار کنند این است که اشخاص در

عاري از اجبار به قراردادها، باید وصفی منصفانه از کاالي مورد معامله به عمل آید و هنگام مبادله اجناس، از استاندارد 

عدالتی  که در معامله به بی را اعمالین اینكه قرآن ضم .ها و موازین مورد استفاده اطمینان حاصل شود دقیق مقیاس

تقلب و سرقت در تجارت و امور مالی،  ، فریب،يکار دغل :اعمالی چون. داندمی شود، حرام یا مكروه فاحش منتهی می

 .اند اعمال غیر عادالنه و ناروا معرّفی شده

 1: عدالت اقتصادي متوقف بر دو امر است معتقدندمرحوم سید محمد باقر صدر در تكمیل بحث عدالت اقتصادي، 

ت اقتصادي جامعه اسالمی مراد از رفاه عمومی این است که وضعیّ(. 9۵9: 19۵2صدر، ) تعدیل ثروت 2رفاه عمومی 

طوري باشد که تمامی افراد جامعه از امكانات زندگی برخوردار باشند و در سطوح تولید، توزیع و مصرف باید این 

تعدیل ثروت که یكی از عناصر عدالت  .شود تا همه افراد جامعه داراي رفاه بوده و فقر رفع گردد عدالت گسترش داده

اقتصادي است، عبارت است از این که افراد یك جامعه اسالمی از مواهب مادي برخوردار باشند و تفاوتی بین افراد در 

 .امور مادي نباشد

روي و میانهاعتدال ی اقتصاد به معن، اقتصادي اسالمی گفته شد که در تعریف طور همان (:رويمیانه)اصل اعتدال 

اقتصاد اسالمی معنا  بدون این اصل،این نكته را در نظر داشت که  بایداز این رو در مفهوم شناسی اقتصاد اسالمی . است

 يها آموزهبنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسالمی بر پایه . و مفهومی ندارد

ي انعام با اشاره به اصل اساسی اعتدال، سوره 191ي ي اعراف و آیهسوره 91ي قرآن در آیه. دیآ یمقرآنی به شمار 

منابع اقتصادي از هزینه کردن اموال  يریکارگ بهرا نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و هرگونه اسراف و تبذیر 

 .و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روي، باز داشته است

تولید است که موجب برآورده شدن نیازهاي اقتصادي کار و  از اصول اساسی اقتصاد اسالمی: اصل کار و تولید

او ». «... هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ األَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها»: دیفرما یم ي هودسوره 61ي آیهخداوند متعال در  .است افراد جامعه

بنابراین، انسان براي کسب و کار در زمین آفریده . «خدایی است که شما را از خاک آفرید و براي آبادي زمین بر گماشت

هایی بنابراین فعالیت. به عمران و آبادانی بینجامد است کهکاري داراي ارزش و اعتبار  البته در این آیه .شده است

هاي اقتصادي و اجتماعی به دنبال دارند، آن اصالت و که آسیب... نامشروع مانند قمار، تولید شراب، مواد مخدر و 

 اسالم امبریپ. ي الهی و عبادت استهدر روایات اسالمی نیز کار و کسب حالل یك وظیف .ارزش واقعی کار را ندارند
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قرآن حتی (. 66: 3۰سعیدیان، )« عبادت، هفتاد جزء دارد که برترین آن طلب حالل است»: فرمایدمی باره نیادر ( ص)

صید و  مسئلهي نحل به سوره 19ي براي نمونه در آیه .دهدهاي کسب کار حالل را به ما نشان میبه صورت مستقیم راه

قرآن . شودکه خود تالش و کاري است که سودمند و مفید ارزیابی می کند یمشكار و یا استخراج زینت آالت اشاره 

الْفُلْكَ مَواخِرَ فِیهِ وَ ى وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیّاً وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَ»: دیفرما یم

 .«لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

باشد به شرطی که از منابع به درستی  ساز چارهدر از بین بردن فقر  تواند یممطلب دیگر این که، کار و تولید 

از تكنولوژي جدید در  که یدرحالدهند؛ گاهی فقر را در بعضی مناطق به عدم حاصلخیزي زمین نسبت می. استفاده شود

و یا از اصول صحیح براي افزایش محصول در این زمینه بی خبرند و به طور سنتی به این  کنند ینمکشاورزي استفاده 

 . فعالیّت مهم اقتصادي مشغولند

ت در میان از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسالمی گردش سرمایه و توزیع ثرو: اصل گردش سرمایه و توزیع ثروت

از این روست که در قرآن هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل . جامعه است

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي »: دیفرما یمقرآن . ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است

تمرکز نتیجه ون چ(.7/ي حشرسوره)« ...الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنكُمْ 

 ن آنان درعدالتی در برابر اشخاص ضعیف و به حاشیه رانده شد فساد و بی ،، سوء استفاده از قدرت اقتصاديسرمایه

ي صدر، ترجمه) داند یماسالم افزایش ثروت را مشروط به عادالنه بودن توزیع و تأمین رفاه عمومی . ماع خواهد بوداجت

هاي اقتصادي را اي که نابرابريچون در اسالم افزایش ثروت، وسیله است نه هدف، وسیله(. 266: 196۵اسپهبدي، 

 .کاهش و توازن اجتماعی را برقرار نماید

قرآن بر آن تأکید شده است مالكیت چندگانه  يها آموزهاز دیگر اصول اقتصادي اسالمی که در : اصل مالكیت

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ »: فرماید میو  کند بیان میرا براي ما سه اصل مسلم در تجارت ي نساء سوره 23ي خداوند در آیه. است

اید اموال  اي کسانی که ایمان آورده». «…مْ بِالْبَاطِلِ إاِل أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُ

این اصول با توجه به آیه. «یكدیگر را به ناحق نخورید مگر آنكه تجارتی باشد که هر دو طرف به آن رضایت داده باشید

اصل جواز ( 2. که مالكیت بر آن متفرع است  اصل عدم تصرف و دخالت در اموال یكدیگر، (ا: عبارتست ازي فوق 

اصل مالكیت که  (9. شود تصرف در اموال یكدیگر بر اساس رضایت دو طرف مبادالت و تجارت، از این اصل ناشی می

به این نمود ي دیگري استفاده نتوا از این آیه می. مسلم دانسته شده و در واقع این اصل زیربناي دو اصل مذکور است

اجباري و اکراهی و  ی کهخرید و فروش و فروشنده و خریدار رضایت باشدبین  تجارت و معامالت باید در کهصورت 

بقره مالكیت  سوره 273و  133ي همچنین خداوند در آیه .(36: 197۰ابراهیمی، ) مردود است باشد، طرفه كییا 

 7ي ي انفال و نیز آیهسوره 91و  1ي در آیه. اصلی در اقتصاد اسالمی برشمرده است خصوصی را تأیید کرده و آن را
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ي حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالكیت عمومی را تأیید و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته سوره

 .است

 فرهنگ کار

اقتصاد سالم با توجه به آیات قرآنی بحث شد که ي در مطالب قبلی کار به عنوان یكی از اصول اساسی و اولیّه

کند که متضمن کار را به عنوان انجام وظایفی تعریف می 199گیدنز. اهمیّت آن در دیگر جوامع نیز شناخته شده است

به نظر . سازدهاي فكري و جسمی بوده و هدف آن تولید کاال و خدماتی است که نیازهاي انسانی را برآورد میکوشش

ها اساس نظام اقتصادي است؛ نظامی که خود شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کاال و ي فرهنگدر همه او، کار

اما کار به عنوان امري اقتصادي، در کنار سایر امور (. ۰17: 1979ي صبوري، گیدنز، ترجمه)د خدمات سروکار دارن

فرهنگ کار همان دنیاي . استجامعه داراي فرهنگ خاصی  در هر... انداز و اقتصادي، مثل تجارت، تولید، مصرف، پس

به عبارت دیگر، فرهنگ (. 1931اکبري، )هایی است که افراد یك جامعه نسبت به کار دارند ها و ارزشذهنی شناخت

کنند و کاالهاي مادي تولید پیروي می از آنهایی است که اعضاي یك گروه معین دارند؛ هنجارهایی که کار ارزش

هاي دینی، مذهبی و فرهنگ ملی ما مشوق کار و تولید در کشور اسالمی ما با اینكه ارزش(. 96گیدنز، ص ) کنند یم

  یعنی  داري سرمایه  نوع  ترین کثیف از  هم  در کشور آن  داري سرمایه  فرهنگ  با رواج اخیر  هاي در سال  سفانهأاما مت است،

  پیش  ، شرایطی است  خوري و ربا و نزول  گري و واسطه  داللی بر  متكی  که(  صنعتی  داري سرمایه  نه)  تجاري  داري سرمایه

ها بیشتر دیده این وضعیّت در بین تحصیل کرده .ه استو عار قلمداد شد  ننگ  عمومی  در اذهان  کار و کارگري  که هآمد

هاي نظري یا در ادارات بیشتر دارند در حوزه ها دوستالتحصیالن از دانشگاهشود؛ به این صورت که مهندسان و فارغمی

. داند یممثالً مهندس کشاورز بعد از اتمام تحصیالت، کار کردن در مزرعه را دور از شأن خود . کار نظارتی انجام دهند

ترین کند دانش خود را در عمل و با تجربه درآمیزد تا بیشترین و کیفیّتدر حالی که رشته و تخصّص او ایجاب می

  غیرمسلمان  و مردم  اروپایی  هاي ملت  خصوص  ها به سایر ملت  که  است  شرایطی در  ینا. برداري کندمحصول را بهره

  مجید و روایات  قرآن  هاي و توصیه  دستورات  به  و عمل  کوشش هستند و در کار و  قائل  کار ارزش  براي  شدت  به  جهان

 .اند گرفته  کار از ما پیشی ي زمینه در( ع)اطهار   و ائمه( ص)پیامبر 

 اقتصاد در خانواده

به پیشرفت اقتصادي دست یابد، که خانواده به عنوان یك خرده سیستم کارکرد و  تواند یمجامعه در صورتی 

ي اقتصادي خود را به درستی انجام دهد؛ چون ارتباط درون سیستم بین اعضاي خانواده قوي و نسبت به اعضاي وظیفه

خانواده با مدیریت صحیح درآمد و رعایت کردن الگوي صحیح . ردیگ یمبه راحتی انجام ( جامعه)بیرون از سیستم 

                                                 

199. Giddens  
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مازاد درآمد خود را در راه خدا اتفاق  تواند یمده مصرف و دوري از اسراف و تبذیر، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانوا

 .اي نیز براي آخرت برگیردکند تا با انجام وظیفه دینی در این دنیا، توشه

. «روا و کانَ بَیْنَ ذالِكَ قَواماًوا لَمْ یُسْرِفوا ولَمْ یَقْتُذا اَنفَقُاِ الَّذینَوَ»: دیفرما یمي فرقان سوره 67ي خداوند در آیه 

این آیه به  .«گیرند ورزند، بلكه میان این دو راه اعتدال را می کنند و خست نمی کنند اسراف نمی که چون هزینه می آنان»

انسانی که . نباید در امور زندگی و در مسائل مصرفی افراط و تفریط نمودکه  سازد یمطور مستقیم به ما خاطرنشان 

گیرد باید براي این دخل و خرج حساب و کتاب داشته  ي را به عهده میا پذیرد و خرج و نفقه خانواده وظیفه تأهل را می

در (. 33: 197۰ابراهیمی، )د باشد به عبارت دیگر تا آنجا که براي او مقدور است در جهت رفاه نسبی خانواده بكوش

واَل تَجعَل یَدَکَ »: دفرمای روي است لذا قرآن می حالت اعتدال و میانه مصرف حد مطلوب( 23/اسراء يسوره)ي دیگر آیه

نه دست خویش را از روي خست به گردن ببند و نه به » .«البَسطِ فَتَقعُدَ مَلوماً مَّحسوراًمَغلولةً إلی عُنُقِكَ وَال تَبسُطها کُلَّ

 . «سخاوت یكباره بگشاي که در هر دو حالت، مالمت زده و حسرت خورده بنشینی

تربیت و آموزش فرزندان به سبب درونی ساختن و نقش پذیري آنان از الگوي ي دیگر در این مورد، اهمیت نكته

-در واقع فرزندان راه و روش زندگی را چه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه از خانواده یاد می. اقتصادي والدین است

رسد به پایان میربیتی آنان ت يوظیفهوالدین نباید تصور کنند که تنها با بحث و گفتگو در مورد مسائل اقتصادي . گیرند

پذیري و دیگر خصوصیات اقتصادي جویی، مسئولیّتاي و مسائلی از قبیل صداقت، صرفهحرفه يها مهارتبلكه کسب 

 .شونددر عمل آموخته می

خود را مرتفع  يها يازمندین از محل عایدي خانواده خود اطالعی نداشته باشند و عادت کنند صرفاً ها بچههر گاه 

مصرف کنندگان حریصی خواهند بود که بعدها  سایر اعضاي خانواده بی اعتنا باشند، صرفاً يها يازمندینند و به ساز

از طرف دیگر، اگر پدر و مادرها فقط . جبران ناپذیري به بار بیاورند يها انیزتوانند هم براي خود و هم براي جامعه می

در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورد، خوب بپوشد و در یك کالم همه چیز داشته باشد، در عین حال خود 

ربیتی بسیار نادرست و این شیوه ت. اند بردهعات فرزندان را باال ترین چیزها محروم سازند، ناآگاهانه توقّرا از ضروري

 : از این رو .زیان آور بوده و پدر و مادر قبل از هر فرد دیگري از این تربیت ناصحیح در رنج و عذاب خواهند بود

 .آگاهی داشته باشند شغلشان هاي يدشوارآنان و  يباید از محل کار والدین، حرفه ها بچه -

 .آشنا کنند نشانهمكارابهتر است والدین فرزندان خود را با برخی از  -

. داري را بدانند و به آن احترام بگذارندباید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانه ها بچهاگر مادر، خانه دار است  -

 .ها باید بدانند که کارهاي خانه به زحمت و تالش فراوان نیاز داردبچه

را تشخیص داده و ... تلویزیون، کتاب و ها باید احتیاجات عمومی و مشترک خانواده مانند فرش، رادیو، بچه -

 .یاد بگیرند از بعضی نیازهاي خود جهت رفع نیازهاي دیگر اعضاي خانواده صرف نظر نمایند
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 .با بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و یا دستمزد والدین خود آگاهی یابند ها بچهبهتر است  -

ی خانواده رضایت بخش است او به خود ببالد و به اصطالح الف اجازه داد که اگر وضع مال ها بچهنباید به   -

صرف نیازهاي  ها پولکه از رفاه نسبی بیشتر و بهتري برخوردارند، بهتر است  ییها خانوادهدر چنین . را بزند ثروتشان

 .به عنوان مثال خرید کتاب بهتر از خریدن لباس اضافی است. عمومی خانواده بشود

در  ها انسانباید بدانند که  ها بچه، کنند یمدالیل مختلف نیازهاي خود را به زحمت برآورده اي به اگر خانواده -

تا در پول اضافی و ثروتی که  کنند یمتالش و کوشش بیشتر براي معاش حالل و بهبود زندگی، بیشتر احساس غرور 

 .از وضع زندگی خود بنالند و یا شكایت کنند ها بچهوالدین هرگز نباید در مقابل . بدون دردسر به دست آمده است

حس مسئولیت پذیري یعنی اینكه هر گاه . را باید باال برده و تقویت نمود ها بچهحس مسئولیت پذیري در   -

. چیزي در اثر قصور یا اشتباهی خراب یا از بین رفت، انسان بی آنكه مجازات شود، احساس خجالت و شرمساري نماید

 ها بچه. را براي خراب کردن یا از بین بردن سهوي وسایل خود و خانواده، مجازات یا تهدید نمود ها چهببنابراین نباید 

میسر  ها بچهاین مهم نیز با صحبت کردن و توضیح دادن به . احساس تأسف کنند باید از بی احتیاطی شان، خودشان قلباً

 (.197۵رزاده، باق يماکارنكو، ترجمه)د خواهد ش

 های مالی در اسالمپرداختانواع 

« طهارت و پاکی»و نیز به معناي « رشد و نمو»است که در لغت به معنی « زکات»مهم در اسالم  يها پرداختاز 

از . شودهاي اجباري را دارد که از موارد معیّن، با دستورات خاصّی گرفته میولی اصطالحاً همان معناي پرداخت. است

است یعنی هر مسلمانی الزم است یك پنجم از درآمدش را که از خرج « خمس»اسالم هاي دیگر مالی در پرداخت

المنفعه و هاي سازندگی و عامّزندگی او اضافه بیاید، زیر نظر حاکم اسالم به مصرف فقرا و مستمندان و نیز ایجاد زمینه

هاي دیگر مسلمانان است که صدقات و خیرات از پرداخت. هاي عمومی برساندرفع مشكالت اجتماعی و نیازمندي

در اینجا به دلیل (. 13-22: 193۰سعیدیان، )د ي عاطفی و مردمی دارعمدتاً اختیاري و به دلخواه بوده، کامالً جنبه

 .پردازیممحدودیّت مقاله، فقط به زکات و اهمیّت آن می

 اهمیّت زکات

که  دهد یمکوشش خود را به خرج  نهایت اسالم. دهد یماساس اقتصاد اسالمی را تشكیل « زکات»گفت  توان یم

آبرومند،  يافراد از کار افتاده يا جامعهولى بدون شك در هر  ؛نشود دایپدر تمام جامعه اسالمى حتى یك فقیر و نیازمند 

با  ،نمتمكّالمال و افراد که توانائى بر تولید ندارند وجود دارد که باید به وسیله بیت ها آنبیماران و مانند  کودکان یتیم،

مسئله زکات و انفاق به همواره در کنار نماز،  قرآن، ه همین دلیلب. دبه شخصیت آنان بى نیاز شون نهایت ادب و احترام

الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ »: دیفرما یم 91ي ي حج آیه؛ از جمله سورهبه عنوان دو مسئله اقتصادي توجه بوده است

 ها آنهمان کسانى که هر گاه در زمین به ». «لَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِأَقَامُوا الصَّ
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کارها از کنند، و پایان همه  دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى دارند، و زکات مى ، نماز را برپا مى قدرت بخشیدیم

  .«آن خداست

ي توحید و خداپرستی کامل و تمام این است که انسان الزمه 1: سرّ وجوب زکات و انفاق مال، سه چیز است

ها اموال است، در ادعاي صدق موحّد، محبوبی به غیر از خداي یكتا نداشته باشد و چون در نزد انسان یكی از محبوب

 2. است( مال)ها یعنی ان به مفارقت و دست برداشتن از یكی از محبوبمحبت کامل به خداي تعالی، امتحان ایش

گردد تا اینكه صفت است و این رذیله از راه تكرار بذل مال برطرف می ها مهلكنفس از رذیلت بخل که از  يساز پاک

به  يساز پاکو این  سازد یمبنابراین انفاق صاحب خود را از پلیدي بخل هالک کننده پاک . جود و بخشش عادت شود

شكر نعمت که خدا را بر  9. شود یمي شادي و خوشحالی او به انفاق در راه خداي تعالی حاصل قدر بذل و به اندازه

. عبادات بدنی شكر نعمت بدن و عبادات مالی شكر نعمت مال است. بنده، حقّ نعمت وجود و نعمت مال است

 :عبارتند ازات آثار مثبتی براي فرد دارد که با توجه به آیات قرآنی عالوه بر این، پرداختن زک(. 193۵کلباسی، )

 زکات کلید برکت و زیاد شدن رزق

بار در قرآن آمده است و این نشان آن است که  92مربوط به آن،  يها واژهو « برکت»و « زکات»هر یك از کلمات 

، کند یمخداوند ربا را محو ». «اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِیَمْحَقُ »: میخوان یمدر قرآن  ؛ چنانچهکات، مساوي برکت استز

 . (276/ بقره)« دهد یمولی صدقات را رشد 

 خاص الهی  یها رحمتراه رسیدن به 

-می ۰6ي ي نور آیهقرآن در سوره. هاي رسیدن به رحمت الهی پرداختن زکات استاز نظر قرآن، یكی از شرط

و نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و رسول ». «الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَوَأَقِیمُوا »: فرماید

وَ رَحْمَتِی »: دیفرما یمي اعراف سوره 1۰6ي همچنین در آیه. «شوید[ او]را اطاعت کنید تا مشمول رحمت [ خدا]

رحمت پروردگار بر هر چیزي گسترده است، ولی دریافت ». «فَسَأَکْتُبُها لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهءٍ  وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ

 . «قطعی آن، مخصوص کسانی است که اهل تقوا و ایمان و زکات باشند

 ها گرهوسیله باز شدن 

هر کس ». «وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْريفَأَمَّا مَنْ أَعْطی » :دیفرما یمي لیل سوره ۰-7خداوند در آیات 

 . «میکن یمبخششی نماید و پرهیزگار باشد و حقیقت را تصدیق نماید، ما کارهاي مشكل او را آسان 

 های الهیو ورود به باغکفاره گناهان 

وَ آتَیْتُمُ الزَّکاهَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِی وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً اِنّی مَعَكُم لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّالهَ »: دیفرما یمخداوند 

. «سَواءَ السَّبِیلِ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ
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ه را یاري کنید و ب ها آنمن با شما هستم، اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسوالن من ایمان بیاورید و »

و شما را در باغهاي ( می بخشم)پوشانم  گناهان شما را می( در راه او به نیازمندان کمك کنید)بدهید  هالحسن خدا قرض

کنم، اما هر کس بعد از این کافر شود از راه راست منحرف  ا از زیر درختان آن جاري است وارد میبهشت که نهره

 (.12/مائده) «گردیده است

 پس انداز مطمئن 

کند، به لحاظ اقتصاد اجتماعی در جامعه می توازن يبرقراربا پرداخت زکات عالوه بر اینكه فرد کمكی جهت 

وَ أَقِیمُوا الصَّالهَ وَ »: دیفرما یم ي بقرهسوره 11۵ ي هیدر آداوند خ. تخواهد داش انداز پس زینمعنوي براي آخرت خود 

و نماز را برپا دارید و زکات را ادا ». «آتُوا الزَّکاهَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

؛ خداوند به اعمال  خواهید یافت[ در سراى دیگر]فرستید، آن را نزد خدا  کنید؛ و هرکار خیرى را براى خود از پیش مى

 . «شما بیناست

که نپرداختن زکات آثار اقتصادي  مینیب یم ،(ع)ي معصومین و ائمه( ص)همچنین در روایات متعدد از پیامبر اسالم 

زجمله تلف شدن اموال، هزینه شدن اضطراري مال در راه اشرار، هزینه شدن مال در راه منفی براي فرد به دنبال دارد؛ ا

برکتی، گسترش فقر، مرگ چهارپایان، محروم شدن از رحمت الهی، قبول نشدن نماز و عبادات گناه، کمبود و قحطی، بی

 . (۰۵-۰۰: 1939قرائتی، )و انتقام دو برابر مالی که زکات آن را پرداخت نشده است 

 اقتصادی یها بحرانکشورهای سلطه گر و ایجاد  طلبانه توسعه یها استیس

مبارزه با )هاي مختلف کشورهاي دیگر، به بهانه یابی و چپاول ثروتهایی چون آمریكا با هدف دستابر قدرت

هاي زیادي هزینه زنند و در این راهدست به هر نوع خشونت و تجاوز می...( تروریسم، دموکراسی، آزادي حقوق بشر و 

از استادان برجسته  «کاترین لوتز»و  «بتا کرافورد»پژوهش تازه دانشگاه براون آمریكا که با نظارت . شوندنیز متحمّل می

 .اده استو تلفات جنگی آمریكا در افغانستان، عراق و پاکستان را مورد بررسی قرار د ها نهیهزاین دانشگاه انجام شده، 

هاي جنگی کرده که میلیارد دالر صرف هزینه 97۵۵تا کنون حداقل  2۵۵1کاخ سفید از سال دهد می این تحقیقات نشان

اخیراً کشور لیبی مانند کشورهاي عراق، افغانستان و غیره، دچار  .19۰هزار کشته بر جاي گذاشته است 2۰۰ها این هزینه

جنگی نیروهاي داخلی و خارجی  يها نهیهزسیاست شوم کشورهاي استعمارگر قرار گرفته و ثروت این کشور صرف 

برند و البته به دلیل سود بیشتر ممكن است کشورهاي فروشنده اسلحه سود زیادي مین ناگفته نماند در این میا. شود یم

عملیات جنگی  ،(196ایسنا)ن خبرگزاري دانشجویان ایرابه گزارش . به جاي صلح، جنگ افروزي ها را تشدید نمایند

                                                 

19۰. http://www.fardanews.com/fa/news 

196. http://khabarfarsi.com/ext 
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هاي میلیاردي را به ناتو تحمیل  علیه نیروهاي رژیم قذافی در لیبی تا امروز هزینه( ناتو)آتالنتیك شمالی سازمان پیمان 

هاي جنگ ناتو در لیبی  اتریش در مطلبی با اشاره به هزینه” دي پرسه“اساس این گزارش، پایگاه اینترنتی ر ب. کرده است

کشورهاي حاضر در عملیات ناتو علیه لیبی تا پایان ماه ژوئیه  ترین تنها آمریكا به عنوان یكی از اصلی: آورده است

این در حالی است که بر . در این عملیات نظامی هزینه کرده است( میلیون یورو 613 )میلیون دالر  336 اي بالغ بر  هزینه

لیام فاکس، وزیر دفاع . رسد می میلیارد دالر 1/1 هاي عملیات آمریكا در لیبی به  اساس این روند تا پایان ماه سپتامبر هزینه

میلیون  9۵۵ )میلیون پوند  26۵ حضور نیروهاي امنیتی خود را در عملیات لیبی بالغ بر   انگلیس نیز در ماه ژوئن هزینه

 2/1 هاي جانبی حضور کشورش در عملیات لیبی را روزانه حدود  دولت فرانسه نیز تاکنون هزینه. برآورد کرد( یورو

والري پكرس، وزیر بودجه فرانسه نیز اوایل ماه جوالي هزینه حضور حدود چهار ماه نیروهاي . رآورد کردمیلیون یورو ب

دهند کشورهاي درگیر جنگ براي بقاء و این ارقام نشان می. میلیون یورو برآورد کرد 16۵ فرانسوي در عملیات لیبی را 

کنند و باعث فقر و بحران اقتصادي دیگر حمله می خود و کشورهاي مت، چطور به مردم و ثروتوتثبیت قدرت و حك

جنگی  يها نهیهزجهان به جاي ساخت سالح، ویرانی، کشتار و تحمل  مردان دولت. شوندالملل میدر سطح بین

به گزارش . این مبالغ را صرف توسعه، عمران و رفاه عمومی مردم خود و حتی کشورهاي فقیر نمایند توانستند یم

میلیون انسان محروم و کم  11وقوع قحطی و خشكسالی در منطقه شاخ آفریقا و کشور سومالی بیش از ، در پی 197ایرنا

متأسفانه در کشور سومالی ما شاهد از بین رفتن کودکان بر اثر گرسنگی هستیم . برخوردار در وضع اسفباري قرار دارند

 . کند یمهاي غلط خود نابود و مستبد لیبی ثروت و کشورش را با سیاستدر مقابل، دولت همسایه 

 نظر اسالم در این مورد

مثالً . ، نقشه کامل اقتصادي در جمیع جهات ترسیم شده استاستاقتصاد اسالمی که برگرفته از آیات مقدس قرآن 

لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا واَلَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ »: دیفرما یمقرآن در مورد مصرف اموال و ثروت 

مدهید  خردان یبشما قرار داده به [ زندگى]اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام ». «وَاکْسُوهُمْ َقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ي ي نساء، آیهسوره) «بگوییدآن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده [ عواید]از [ لى]و 

۰.) 

اموال »: شود یمي پنجم سوره نساء چنین استفاده از آیه دیگو یممرحوم آیت اهلل عالمه شهید سید محمد باقر صدر 

که در مورد مالكیت فردي به افراد تعلق و انتساب دارد به همه مردم روي زمین نیز ارتباط و تعلق  همان طور ها ثروتو 

مورد اسراف و تبذیر  را آنوظیفه دارند که به این مسئولیت قیام کنند و هرگاه مالحظه کردند که یك فرد  ها آندارد و 

                                                                                                                                                             

 

197. http://hamshahrionline.ir 
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 را آنقرار داده و در خالف جهت مصالح مردم بكار انداخته و یا راکد نگاه داشته و در راه تولید بكار نینداخته است باید 

بر همین . (93: 196۰به نقل از نوري، )« امعه بكار و جریان بیندازنداز تحت تسلط او خارج ساخته، در راه مصالح ج

ي کشورهاي ضعیف، در صورت امكان و در افروزي و غارت سرمایهاساس در کشور ایران، مردم و دولت به جاي جنگ

گزارش به . ندینما یمدیده به کشورهاي محروم و آسیب... نقدي، غذایی، دارویی و  يها کمكحد وسع اقدام به 

تن کاالي امدادي به سومالی ارسال کرده که  9۵۵جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران تاکنون خبرگزاري ایرنا، 

 .شود یمافزون بر دو میلیارد تومان بالغ  ها کمكارزش این طبق این گزارش،  .مردمی است يها کمكاغلب آن نیز 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

سازد که علت داري ما را به این حقیقت رهنمون میدر مورد نظام اقتصادي اسالم و نظام سرمایه توجه به بحث

در نظام اسالمی که . گرددبه هستی، دنیا و آخرت بر می ها آناصلی تفاوت این دو نظام اقتصادي، به نوع نگرش 

-؛ چنانچه از مال خود در راه خدا انفاق میدهد یمسیستمی الهی است فرد با اعتقاد به خدا، آخرت خود را مدنظر قرار 

 ها انسانکند و حتی به خاطر آن کشتن و سود بیشتر فقط به دنیا توجه می یطلب منفعتداري به دلیل اما نظام سرمایه. کند

از  تواند ینمي فكر بشري باشد هرگز اساساً هر سیستمی که الهی نبوده و ساخته و پرداخته. پنداردرا اصل و ارزش می

بنابراین، ما ناگزیریم اقتصادمان را بر اساس سیستم الهی که اصول، احكام و مقرّرات آن . فساد و نقص خالی باشد

که در مطالب قبلی مالحظه شد، در قرآن این اصول و احكام و  همان طور. از آیات الهی است، شكل دهیم گرفته نشأت

در کشورهاي اسالمی ... نیافتگی و حال اگر ما شاهد فقر، توسعه. نظام اقتصادي به روشنی بیان شده استت مقرّرا

هاي صورت گرفته در این با عنایت به بحث. هستیم، دلیل اصلی آن عمل نكردن به اصول برگرفته از آیات قرآن است

 :   گردد یمي اقتصاد سالم پیشنهاد مقاله راهكارهایی براي توسعه

شود دولت و اقتصاددانان کشور با فراهم تجاري در کشور پیشنهاد می داريبا توجه با رواج فرهنگ سرمایه -1

ي اشتغال و تقویت بخش تولید و صنعت، ضمن جلوگیري از ورود کاالهاي خارجی و خروج ارز از هاآوردن زمینه

دار به هاي سرمایدر این صورت از تجمع ثروت در دست عده. کشور، نیروي فعال کشور را درگیر کار و تولید نمایند

 . شود میي داللی و تجارت با کشورهاي دیگر جلوگیري واسطه

عبادت و بندگی براي خدا فقط با : گفت توان میزکات توجه نموده  مسئلهطبق آیات قرآنی که در کنار نماز به  -2

عمل نیز حق  به عبارتی، باید در. استي عمل در دین شود بلكه این عبادات راه ورود به حوزهنماز و روزه ادا نمی

 . عبادت را به جا آورد

هاي اصول اقتصاد، تولید، توزیع و مصرف منابع خدادادي و ترویج نظام بهره گیري از قرآن کریم در زمینه -9

 . ي جهانی به دلیل الهی بودن این نظاماقتصاد اسالمی به جامعه
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به آموزش و تربیت نیروهاي متخصص در  شود میي اقتصادي کشور، پیشنهاد با توجه به اهمیّت کار در توسعه -9

وجدان کاري،  خدمت ضمنهاي ي آموزشی کشور اقدام شود تا از طریق آموزشدر بدنه ها آن کارگذاريزمینه اقتصاد و 

 .ي کارکنان تقویت شودانگیزه و روحیه

از ... صادي فرزندان و در زمینه اقتصاد اسالمی، مدیریت اقتصادي، مصرف، تربیت اقت ها خانوادهارائه آگاهی به  -۰

 . هاي زندگی در سطح شهرهاآموزش مهارت هاي دورهو برگزاري  ریزي برنامهطریق 

هاي رسمی، دروس مربوط به ریزان درسی در آموزشبرنامه شود میبراي تربیت اقتصادي فرزندان پیشنهاد  -6

ز مدرسه در زمینه اقتصاد، تولید، کسب و غیر رسمی خارج ا هاي آموزشهمچنین به . اقتصاد را بیشتر از قبل بگنجانند

 .کار در ایام تعطیل براي دانش آموزان بیشتر توجه شود

و منابعی را که خدا در اختیار بشر گذاشته است،  ي نساء هر حكومت و دولتی، ثروتسوره ۰ي با توجه به آیه -7

جهان تكلیف است که با ظلم مقابله  هايچنانچه در جهت خالف مصلحت عمومی بشر به مصرف برساند، بر تمام ملّت

 . و علیه آن حكومت قیام کنند

ي الهی با توجه دوستانه به کشورهاي نیازمند به عنوان یك وظیفههاي انساندر نهایت، تقویت و استمرار کمك -3

-هاي بینهاي عمومی و برگزاري کنگرهبه آیات قرآنی و ترویج و تبلیغ این فرهنگ به کشورهاي دیگر از طریق رسانه

 . المللی

هاي قرآنی در زمینه اقتصاد، شاهد پیشرفت اقتصادي در سطح دنیا با رعایت عدالت گیري از آموزهامید است با بهره

 . الهی باشیم

 

 :منابع

 قرآن کریم -

 .  197۵، انتشارات چاپخش، ابوتراب باقرزاده يگفتارهایی در باره تربیت فرزندان، ترجمه ؛آنتوان ماکارنكو -1

ي دفتر تبلیغات اسالمی حوزه: تولید، توزیع، مصرف و رشد، قم: ابراهیمی، محمّد حسین؛ اقتصاد در قرآن -2

 .36، ص 197۰ي قم، مرکز انتشارت، علمیّه

، ص 1931اله؛ اردشیري، مهرداد؛ بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار، پژوهشنامه علوم انسانی، اکبري، کرامت -9

132 . 

شرکت انتشارات علمی و  :تهراني مرتضی محمدخان، ترجمه؛ اصول علم اقتصاد، ساموئلسن، هاوس نورد -9

 .6، ص 1939فرهنگی، 

 .193۰مرکز فرهنگی انتشارات منیر، : سعیدیان، محسن؛ نظام اقتصادي اسالم و آداب تجارت، تهران -۰
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 .266، ص 196۵اسپهبدي، خراسان، جهاد سازندگی مشهد،  -ي عترجمه ا،م اقتصاد ؛سید محمد باقرصدر،  -6

 .9۵9 ص. ق. ه 19۵2لمطبوعات، چاپ اول، ل دارالتعارف :ا، بیروتناقتصاد ؛صدر، سید محمد باقر -7

 . 227ص ، 1976 نتشارات آستان قدس رضوي، چاپ دوم،، ارضا اترابی نژادرجمه ؛ تجبران مسعود، الرائد -3

 .3، ص 1979، شباویز، چاپ چهارم: ، تهرانيخلعتبرفیروزه  يترجمه یس؛ خودآموز اقتصاد،ئفدیر، لو -3

 .13، ص 72قدیري اصل، باقر؛ کلیات علم اقتصاد، تهران، سپهر،  -1۵

 . ۰۵-۰۰، ص 1939ي نماز و احیاي زکات، ستاد اقامه: قرائتی، محسن؛ زکات، تهران -11

 . 19-1۰، ص 193۵ي نماز، انتشارات ستاد اقامه: ها، تهرانکلباسی، مجتبی؛ زکات در اندیشه -12

هاي اقتصادي بر مبناي اخالق اسالمی گیري نظامزاده، مهدیه؛ زیوداري، مهدي؛ شكلنجارزاده، رضا؛ رضاقلی -19

 .    7-97، ص 1937، 1۵، ش، ۰س پژوهشی جستارهاي اقتصادي،  –ي علمی داري، دوفصلنامهو اخالق سرمایه

شرکت نشر و چاپ  :اقتصاد خرد و کالن، تهران هاي کلیدي نجار زاده، رضا؛ واژه؛ نخعی اغمیونی، منیژه -19

 .32، ص 1932بازرگانی،  يها پژوهشبازرگانی وابسته به مطالعات و 

 .196۰دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : نوري، حسین؛ اقتصاد اسالمی، تهران -1۰

 .۰۵ص  ،1939مكتب و نظام اقتصادي در اسالم، نینوا،  هادوي تهرانی، مهدي؛ -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

561 

 

 

 هلزوم تشكیل دولت اسالمی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی جامع

  1د متفكر آزامحمد علی دکتر 

 2ی و محسن امینی خوزان

 :چكیده

هاي  آنان در این مسیر تالش. بوده است( ع)انبیاي عظام و امامان معصوم  برقراري حكومت الهی از اهداف مهمّ

دیدند، در انجام دادن آن  بسیاري مبذول داشتند، هرگاه زمینه و موقعیت را براي چنین عمل ارزشمندي مناسب می

، داد مظلومان کند یمدهد، قضاوت  نیز حكومت تشكیل می( ص)اسالم  الشأن میعظپیامبر  .دادند تردیدي به خود راه نمی

نماید و بسیاري دیگر از امور اقتصادي جامعه اسالمی را  گیرد، از فقرا و محرومان دستگیري می ، مالیات میستاند یمرا 

گشایند، حكومت  اي که راه بر او می هم در برهه( ع)حضرت علی . دهد یمدر قالب حكومت و دولت اسالمی انجام 

امامان معصوم دیگر . کند یمرا دنبال ( ص)حكومت و دولت اسالمی همان حرکت پیامبر دهد و به عنوان یك  تشكیل می

کنند   هاي مختلف به شیعیان گوشزد می ، لكن در مناسبتشوند یمالهی بازداشته  ي هم، گرچه ظالمانه از اداي این فریضه

مسلم آنان بوده و نكات  اسالمی از جمله اجراي عدالت حقّ ي که تشكیل حكومت و تأمین اهداف اقتصادي جامعه

این . اند اسالمی در قالب احادیث بیان نموده ي بسیاري را در خصوص نقش حكومت در پیشرفت اقتصادي جامعه

کند که  اسالمی بررسی نموده و چنین بیان می ي امور اقتصادي جامعه ي پژوهش جایگاه قرآن و احادیث را در اداره

ترین هدف برنامه ارائه  داري غرب است که تنها جهت تولید و سود بیشتر به عنوان اصلی م نه کاپیتالیسم و سرمایهاسال

جامعه برنامه نداشته  ي براي ادارهرچوب خشك کلیسا محصور شده و او نه دین مسیحیت امروز است که در چه کند یم

و ضمن رعایت حقوق  کند یماقتصادي جامعه برنامه ارائه رهبري و پیشرفت  ،باشد؛ بلكه دینی است که جهت اداره

 .دهد یمها را در مسیر مستقیم و الهی خود رشد  و انسانانسانی افراد موجب حرکت و پویایی گردیده 

 .دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز. 1

        .علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد اصفهان ئتیهدانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو . 2

 

 مقدمه  - ۰

این نوع . است و کمالترین هدف خدمت به جامعه و رهبري امت در راستاي رشد  حكومت اسالمی اصلی در

ها  ، سرکوب استعدادها و راکد نمودن فعالیتها يآزادحكومت ضمن جلوگیري از عواملی که موجب مزاحمت، سلب 
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تاریخ ثابت . نماید اي فراهم می شان به صورت عادالنه گردد شرایط خدمت را در راستاي رسیدن افراد به حقوق طبیعی می

هاي بزرگی در راه پیاده کردن  کرده است که تشكیل حكومت اسالمی و اجراي اقتصاد اسالمی در صدر اسالم موفقیت

ها  پیروزي نیتر بزرگاترین نمونه از همیاري اجتماعی و همچنین اقتصادي و جلب رفاه و برقراري زیب ،عدالت اجتماعی

جانبه اوضاع  نویسان غیر مسلمان درباره شكوفایی همه را در حل مشكالت اقتصادي بدست آورد که شاید آنچه که تاریخ

تحقیق نیز ابتدا به این . 193، بهترین دلیل بر این مدعا باشد اند تحریر آورده به رشتهدر زمینه اقتصاد  به خصوصمسلمین 

پردازد و سپس نقش دولت اسالمی در پیشرفت اقتصادي جامعه را از نظر  اسالمی میت لزوم تشكیل دولت و حكوم

 . دهد آیات و روایات مورد کنكاش قرار می

 لزوم تشكیل حكومت و دولت اسالمی - ۸

ضرت ح. داین مسیر تالش بسیار نمودنآنان در . قراري حكومت الهی از اهداف مهم پیامبران الهی بوده استبر

آن . دینما یمو حكومت برپا  دهد یمکند و پس از آن قوم خود را نجات  در مقابل حكومت فرعون قیام می( ع)موسی 

 پردازان ریتزورا تنبیه و  –مانند قارون  –کند، زراندوزان پست  گزیند، قضاوت می حضرت براي خویش جانشین برمی

کند،  دهد، قضاوت می نیز حكومت تشكیل می( ص)یامبر اسالم پ. دکن را محاکمه می –سامري مانند  –روباه صفت 

گیرد،  کند، مالیات می ستاند، منافقان را سرکوب می نماید، داد مظلومان را می ، صلح میکند یمنماید، جنگ  لشكرکشی می

اجتماعی و اقتصادي جامعه در پرتو احكام نورانی کند و به پیشبرد بسیاري از امور  از فقرا و محرومان دستگیري می

دهد و همان حرکت  گشایند، حكومت تشكیل می اي که راه بر او می هم در برهه( ع)ضرت علی ح. دپرداز اسالم می

 (1936نبوي، . )دکن دنبال می يرا در امور اجتماعی و اقتصاد( ص)پیامبر 

آید، تا آن جا  ر روایات از ضروریات جامعه به حساب میتشكیل حكومت به حدي داراي اهمیت است که د مسئله

 .اند حكومتی قلمداد شده که حكومت حاکمان جائر و ستمگر، بهتر از بی

 :فرماید می( ع) نیرالمؤمنیام

مردم به زمامدار نیازمندند، خواه ؛ 193ال بدَّ للنّاسِ من امیرٍ بر او فاجِرٍ یَعمّلُ فی إمرتَه المُومِنُ وَ یستَمتِعُ فیها الكافر

 .مند شوند در سایه حكومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مؤمناننیكوکار باشد یا بدکار تا 

                                                 

 زیدان در تاریخ تمدن اسالمی و گوستاولوبون در تاریخ عرب مانند جرجی - 193

 .9۵البالغه، خطبه  نهج - 193



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

562 

 

که بر پایه آیات و روایات نورانی  باقر صدراز طرف دیگر طبق نظرات اندیشمندان دینی نظیر شهید سید محمد 

هاي اجتماعی و  اده شدن احكام اسالمی در جامعه و ظهور تعالیم اسالمی در پدیدهاسالم استوار است یكی از الزامات پی

 .(19۰۵، صدر)ت گیرد، تشكیل حكومت و دولت اسالمی اس اقتصادي که بر اساس رفتار افراد شكل می

ا تمامی توان چنین استنباط نمود که اقتصاد اسالمی ب هاي اقتصادي متمرکز گردد می اگر مباحث فوق بر روي پدیده

عمق و اصالت و عظمت، صالحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مكانی را دارد اما ممكن نیست که درست و کامل 

پیاده شود مگر در سایه حكومت و دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادي، اخالقی و معنوي الهی اسالم که اقتصاد 

و تحقق مطلوب بسیاري از امور اقتصادي  نظارتمچنین ه. دمصمم باش اسالمی بر آن استوار است معتقد و بر اجراي آن

دارد مستلزم وجود دستگاهی است اجرایی که تمام  ها آنکه اسالم تاکید فراوان بر ... جامعه از جمله تولید و توزیع و

عملی و  يها قدمپیاده کند زیرا تنها سفارشات اخالقی تا وقتی که  عمالًمسائل اجرایی را در دست بگیرد و قوانین را 

البته این . مسئوالنه و ارشاد و نظارت صحیحی براي ضمانت رشد تولید و عدالت در توزیع نباشد ممكن نیست يریگیپ

در  نقش براي حكومت اسالمی به این معنی نیست که دولت بتواند در هر شرایطی بجاي بخش خصوصی عمل کند و

را داشته ( اقتصاد ارشادي)دلیل دخالت کند بلكه به این معنی است که دولت نقش ارشاد کننده  همه امور اقتصادي بی

کمال را بر عهده دارد، لذا این مسئولیت بدون  يبه سوخالصه اینكه، از آنجا که امام مسئولیت رهبري امت . باشد

 .كیل دولت اسالمی استتش فلسفهشود و این همان  تشكیل حكومت میسر نمی

 حكومت و عدالت - ۹

شود، که در سرلوحه وظایف آن  پس از اثبات لزوم تشكیل حكومت اسالمی، بحث وظایف حكومت مطرح می

لزوم عدالت گستري و مبارزه با ظالم و بیدادگري از نظر دین مبین اسالم بسیار . خورد اجراي عدالت به چشم می مسئله

و  1۰۵کند خداوند متعال در قرآن کریم یكی از اهداف بعثت پیامبران را به قسط و عدل بیان می که يبه طورواضح است 

اجراي عدالت با توجه به گستردگی بسیار آن، از حوصله این نوشتار بیرون است لذا تنها به  يها روشها و  اما بحث راه

 :گردد بسنده می( ع) نیرالمؤمنیاماي از  ذکر جمله

 .حیوان درنده شكم گنده پرخور بهتر است از حاکم ستمگر و ظالم 1۰1من والٍ غّشومٍ ظلومٍ؛ سبعٌ أکولٌ خّیرٌ

اسالمی گسترده بود، هیچ  يها نیسرزمکه چهارده قرن قبل، سایه عدالت بر ( ع) نیرالمؤمنیامپس از حكومت 

خبري از عدالت و حكومت اسالمی به معناي واقعی آن نبود تا زمان ما که در ایران انقالب اسالمی به پیروزي رسید و 

براي . هاي زندگی اجتماعی به کار گیرد جمهوري اسالمی برقرار گردیده و بر آن است که قوانین الهی را در همه عرصه

                                                 

 .2۰آیه ( ۰7)حدید - 1۰۵

 .936، ص 2، جغررالحكم - 1۰1
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باشند؛ مدیرانی که در پیكره نظام، هر کدام  افراد، مدیران جامعه  نیکارآمدتر دیبا یمدسی، نیل به چنین آرمان مق

این امر میسر . اش یار و مددکار باشند گیرند و دلسوزانه تالش کنند و حكومت را در مسیر خدایی را به عهده  یتیمسئول

 ییکارابه عالوه از . اساس آن عمل کنندر و ب نخواهد شد، مگر آن که مدیران وظایف شرعی خود را به خوبی بشناسند

 .و پیشرفت اقتصادي حاصل خواهد شد توأمالزم برخوردار باشند، به این ترتیب عدالت با کارآمدي 

 دولت اسالمی و برنامه ریزی - 4

واگذاري . اند ریزي به اهداف خود دست یافته تاریخ اقتصادي جهان گواه آن است که اکثر کشورهاي جهان با برنامه

ریزي تعاریف مختلفی  براي برنامه. هاي اقتصادي به بخش خصوصی و نظام بازار نیز مستلزم برنامه ریزي است فعالیت

زي اقتصادي را تالش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی ری وجود دارد از جمله تعریف مایكل تودارو که برنامه

و در برخی موارد حتی کنترل سطح و رشد متغیرهاي  جهت دادنگذاشتن،  ریتأثتصمیمات اقتصادي در بلندمدت و 

 (  1977، تودارو. )ددان تعیین شده توسعه می يها هدفاصلی اقتصادي یك کشور براي رسیدن به یك سلسله 

که دولت اسالمی براي بقا و  يبه طورریزي داراي اهمیت بسیاري است  روایات نیز، برنامه از نظر آیات قرآن و

اکنون به بعضی از . باید از آن بهره گیرد دوام حكومت اسالمی و در جهت نیل به اهداف واالي رشد و کمال انسانی می

 :شود این روایات اشاره می

ریزي و چاره اندیشی در امور  مربوط به برنامه ها دولتبقاي مناصب  1۰2أماراتُ الدُّولِ إنشاء الحیل؛ (:ع)عن علی 

 .است

ریزي  مردان و حاکمانی موفق خواهند بود که داراي قدرت برنامه شود که دولت از این روایت به خوبی فهمیده می

 .باشند و بتوانند مشكالت را با سرانگشت اندیشه حل کنند، واال از بین خواهند رفت

یابن مسعود، إذا عملتَ عمالً فاعملْ بعلمٍ و عقلٍ و إیاکَ أن تعملَ عمَالً بغیر تدبیر و علمٍ فانه  :(ص) عن رسول اهلل

هرگاه : فرماید به ابن مسعود می( ص)پیامبر  1۰9؛«تكُونُوا کالّتی نَقَضَت غَزلها من بَعدَ قوَّةٍ انكاثاً وَ ال »: جَلَّ جاللهْ یَقولُ

نگري و آگاهی انجام  حذر باش از این که کاري را بدون آیندهر علم و عقل انجام ده و بکاري را انجام دادي از روي 

                                                 

 .۰۰1، ص 2میزان الحكمه، ج - 1۰2

 .11۵، ص 79بحار االنوار، ج  - 1۰9
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اش را بعد از این که محكم گردانیده بود،  همانند زنی که بافته»: فرماید می –جل جالله  –به درستی که خداوند . دهی

 «.1۰9جاهالنه باز کرد، نباشید

تواند در ضرورت و  پیامبر اسالم و روایاتی از این قبیل، کسی نمیبا توجه به تعبیر صریح قرآن مجید و تاکید 

ما ک. دریزي توسط دولت اسالمی به عنوان مقدمه پیشرفت همه جانبه جامعه اسالمی تردیدي داشته باش اهمیت برنامه

ل کم را رشد داد توان ما می( مدیریت خوب منابع)ر ریزي و حسن تدبی با برنامه: نیز نقل شده است( ع)م اینكه از معصو

 .رود تدبیري مال زیاد به فنا می بی متقابالً باو 

 ریزی فواید برنامه - 5

ریزي از  ریزي براي دولت اسالمی به عنوان یك الزام مطرح شد در اینجا به فواید برنامه با توجه به اینكه برنامه

 :گردد ادي است که در ذیل مواردي از آن بیان میریزي داراي فواید بسیار زی برنامه. شود منظر آیات و روایات اشاره می

 مانع ندامت  - 1 – ۰

بخشد،  نگري وارد کار شده، هدفی را دنبال کند؛ این امر به او آرامش می شود انسان با آینده ریزي موجب می برنامه

و هرگز دغدغه آن ندارد که با شكست مواجه شود و از انجام دادن  دینما یمبا خاطري آسوده کار را شروع و پیگیري 

مردان  زیادي در روحیه دولت ریتأثها  این اطمینان خاطر در حین کار و آگاهی به آینده طرح. کارهایش پشیمان شود

 .کند داشته و بازتابش در عملكرد آنان به خوبی بروز می

بودن به امور غیر واقعی نیست، بلكه کاري که با طرح  خوش دلیل و ناگفته نماند که این آرامش خاطر از روي تخ

دقیق شروع شود، امكان موفقیت آن بسیار زیاد است و احتمال شكست و پشیمانی در آن ناچیزتر از آن است   و برنامه

 :فرماید می( ع)علی  نیرالمؤمنیامعاقل، خاطر خویش را با آن بیازارند؛ در این باره  يها انسانکه 

 .سازد نگري قبل از شروع کار، تو را از پشیمانی ایمن می آینده 1۰۰التَّدبیرُ قبلَ العملِ یُؤمُّنكَ مِنَ النَّدم؛

اي پیش رود که انسان از عملكرد خود پشیمان  شود کارها به گونه نگري قبل از شروع هر عملی موجب می آینده

 .نشود

 حالل مشكالت - 2 – ۰

                                                 

این . شكافته است را می ها آنبافته و پس از بافته شدن،  نقل شده است که زنی نادان و احمق در قریش بوده است که چیزي را می - 1۰9

کنند و پس از مدت کوتاهی با حالتی پشیمان سرجاي اول  رود که عملی را بدون آگاهی آغاز می عنوان کنایه براي افرادي به کار می داستان به

 .اي نهی کرده است را از انجام دادن یك چنین افعال احمقانه ها انسانقرآن مجید . گردند باز می

 .993، ص 63بحاراالنوار، ج  - 1۰۰
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کسی که در چاره اندیشی کوتاهی کرد شداید او را به پا خواهند  1۰6مَن قَعَدَ عن حیلتهِ قامتْهُ الشِّدائدُ؛ (:ع)عن علی 

 .داشت

آورند، اما افرادي که  نمی سر بردر مقابل آنان  ها یسختکسانی که توان چاره اندیشی جهت حل مشكالت را دارند 

اند، هر روز  حلی نیافته اند و براي آن راه بینی نكرده کار را پیش کنند، چون اشكاالت ، کاري را شروع می بدون برنامه

و کار زیاد شكایت  ها يگرفتارورند و از  دهد و اینان همیشه در دنیایی از مشكالت غوطه اي فرا رویشان رخ می حادثه

 .شكوه کنندتدبیري خود  برنامه بودن و بی دارند، اما اگر خوب توجه کنند، خواهند فهمید که باید از بی

 استفاده بهتر از امكانات -9 - ۰

مردان بسیاري هستند که اگر به سبب ناتوانی در مدیریت مورد اعتراض قرار گیرند همه مشكالت را از  دولت

دهند، امكانات مادي هم که زبان ندارند تا از خود دفاع  دانند و خویشتن را از ضعف مبرا نشان می کمبود امكانات می

ریزي هستند، در موارد بسیاري با امكانات ناچیزي  اصلی را نشان دهند، اما مدیرانی که داراي توان برنامه کنند و مقصر

تر به یك چنین موفقیتی نائل  برنامه با امكانات بسیار وسیع رسانند؛ در حالی که مدیران بی کارهاي بزرگی را به انجام می

 .شوند نمی

اي منظم امكانات را در موارد  نگنا هستند، اگر به خوبی فكر کنند و با برنامهمردانی که از نظر امكانات در ت دولت

برداري را  توانند با درایت، بیشترین بهره ضروري و الزم به کار گیرند و از معطل ماندن بیجاي آن جلوگیري کنند، می

 .داشته باشند

موارد غلط به کار خواهند گرفت و نهایتاً در جهت  اما اگر این افراد برنامه نداشته باشند، دریایی از امكانات را در

 .تحقق اهداف مربوط به پیشرفت اقتصادي جامعه هیچ حرکت مثبتی به وقوع نخواهد پیوست

 :فرماید می( ع) یعل نیرالمؤمنیامدر این باره 

 .امكانات استریزي بهتر از  ظرافت و دقت در برنامه 1۰7اَلتّلَط فُ فی الحیلة أجدي مِنَ الوَسیلَةِ؛

 ریزی در دولت اسالمی الزامات برنامه - 6

کامالً توجه داشته باشند که ذیالً به بیان  مسئلهریز در دولت اسالمی باید به چند  ریزي، افراد برنامه در مبحث برنامه

 :پردازیم می ها آن

                                                 

 2۵6، ص 2، جغررالحكم - 1۰6

 .1۵7، ص1، جغررالحكم - 1۰7
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 اعتقاد به امكان حل مشكل (الف

حلی دارد  یاس را از فكر دور داشت و معتقد بود که هر مشكلی راهریزي، قبل از هر چیز باید ناامیدي و  در برنامه

لِكلِّ  :نقل شده است که( ع)علی  نیرالمؤمنیامتوان با یافتن راه و پیمودن آن به نتیجه رسید؛ در این مورد روایتی از  و می

 .اي وجود دارد براي هر چیزي چاره 1۰3شیءٍ حیلَةٌ؛

 استفاده از روند گذشته (ب

اساس تجارب ر پذیر است باید اطالعاتی را که ب ریزي امكان که انسان به این باور رسید که برنامه پس از این

 .گذشته به دست آمده، گردآورد و کامالً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

ریزي، داراي اهمیت خاصی است که باید به آن توجه داشت، زیرا در طول  استفاده از تجارب گذشته در امر برنامه

 .بوده است مسئلهتاریخ، بخش عظیمی از پیشرفت جوامع مرهون این 

 :فرماید می( ع) یدر این مورد عل

اش کم باشد، فریب خواهد خورد؛ کسی که  سی که تجربهک 1۰3مَن قلَّتْ تجربتهُ خدعَ، من کثُرتْ تجربَتُهُ قَلَّتْ غرَّتُهُ؛

 .گردد کم می شیها لغزشاش زیاد باشد،  تجربه

ریزي از تجربیات استفاده شود،  نماید، حال اگر بنا شود در برنامه بیان می ها انساناین روایت، اهمیت تجربه را براي 

 .بندي شده، تهیه و آماده شود اطالعات دسته به صورتناچار باید این تجربیات 

آماري و یا گزارش از سوابق اقدامات مشابه  يها لیتحلگفتنی است که این اطالعات گاهی در قالب آمار و گاهی 

 .گیرد و زمانی هم به اشكال دیگر در دسترس افراد قرار می

ریزي کنند، گذشتگان عیناً انجام داده و با  برنامه خواهند برایش اي می افتد کاري که امروز عده چه بسیار اتفاق می 

اند و نقاط ضعف و ابهام آن مشخص شده است که اطالع از این موارد  ثمرات تلخ و شیرین او دست و پنجه نرم نموده

 .تواند بهترین یاور او باشد بخشد و می به انسان بینش می

 تفكر (پ

                                                 

 .99، ص 3بحار االنوار، ج - 1۰3

 .13و  161، ص 2، جغررالحكم - 1۰3
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آوردند و نسبت به گذشته  به دستریزي دارند، اطالعات الزم را  پس از آن که فرد یا گروهی که تصمیم به برنامه

تواند راه رسیدن به اهداف کلی پیشرفت را بر مبناي  است که می« فكر»آگاهی یافتند، باید بنشینند و فكر کنند، زیرا این 

 .اطالعات صحیح به آنان نشان دهد

 :فرماید می( ع)علی 

 یابی و چاره اندیشی ثمره فكر کردن است راه 16۵الحیلةُ فائِدَةُ الفكْر؛

اندیشند، در حالی که بر این افراد الزم است  کنند و جز در مواردي نمی مردانی که تنها کار می چه بسیارند دولت

متعالی آن بیندیشند و  هاي جدید در جهت پیشبرد جامعه اسالمی به سوي اهداف درباره حل مشكالت و ارائه طرح

گر هدف، الهی باشد و کسی بخواهد براي جلب ا. تو تفكر راه را خواهند یاف تأملمطمئن باشند که پس از قدري 

 :فرماید قرآن مجید می .ریزي کند امدادهاي الهی هم یاور او گردیده او را کمك خواهند کرد رضاي خداوند برنامه

اید اگر خدا را یاري کنید  اي کسانی که ایمان آورده 161روا اهللَ یَنْصُرکُم وَ یُثَبِّتْ اقدامَكم؛إن تَنْصُ آمنوایا ایُّها الّذین 

 .دارد را استوار می تانیها گامکند و  خدا شما را یاري می

را به  ها آنشك  در راه ما تالش کنند بی آنان که 162الّذین جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِینَّهُم سُبُلَنا و إنَّ اهللَ لَمَعَ المُحْسِنِینَ؛

 .کنیم و خداوند با نیكوکاران است هاي خود هدایت می راه

مردان با اندیشه و تدبیر عمل کنند و به خدا توکل کرده و فقط براي خدا فعالیت کنند خداوند آنان را  اگر دولت

 .ساخت را نیز آباد خواهد ها آنیاري نموده عالوه بر موفقیت دنیا، آخرت 

 اهداف دولت اسالمی - 7

و الیق باید در نظام اسالمی تعقیب کنند به دو بخش عمده تقسیم  مؤمنمردان  ترین اهدافی که دولت اساسی

 :گردند می

 به قرب الهی ها انساناهداف الهی؛ در جهت رشد و کمال جامعه و نیل  .الف

 اجتماعی جامعه اسالمی ،اهداف عملیاتی؛ در جهت پیشرفت اقتصادي .ب

 اهداف الهی .الف

                                                 

 26، ص 1، جغررالحكم  - 16۵

 .7آیه ( 97)محمد  - 161

 63آیه ( 23)عنكبوت  - 162
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 يها یسختفرساي پیامبران، تحمل دردها و  مقصود از اهداف الهی، اهداف ارزشمندي است که زحمات طاقت

بوده  ها آنپارسا براي احیاي  يها انسان يها مشقتو  ها رنجشهیدان تاریخ بشریت و  يها يجانباز ،(ع)امامان معصوم 

گر ما بخواهیم حكومت را با قید ا. دباش اسالمی، پیگیري اهداف الهی از اهم وظایف مدیران میر حكومت د. تاس

ها و کارهاي خود  مردان ما با حساسیت، این قید را در تمام برنامه کرامت اجرا بنشانیم، باید دولت یبر کرساسالمی آن 

 .جریان دهند

 :باشد شود، به قرار ذیل می اهداف مورد بحث، با توجه به آنچه از قران استفاده می نیتر مهم

 به پرستش خداوند یكتا ها انسانهدایت  .1

 :فرماید را به پرستش خداوند از اهم وظایف پیامبران الهی شمرده، می ها انسانقرآن مجید راهنمایی 

ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خداي یكتا را  169ا اهلل وَ اجتَنِبُوا الطّاغُوتَ؛وَ لَقَد بَعَثْنا فِی کُلِّ اُمَّةٍ أنِ اعبُدُو

 .بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید

سیر جامعه به سوي پرستش خداوند را از اهم اهداف در  مسئلهمردان الزم است که  در نظام اسالمی بر کلیه دولت

مجموعه تحت مدیریت خویش بدانند و با ایمانی راسخ همه افراد را به این جهت سوق دهند و با هر ضابطه و یا 

و از سازد، مبارزه  اعتنا می کند و یا آنان را نسبت به پرستش خداوند بی لطمه وارد می ها انسانحرکتی که به امر پرستش 

 .تصویب چنین ضوابطی جلوگیري کنند

 ها طاغوتدوري از  .2

این هدف در واقع روي دیگر هدف اول . حذر داشتن مردم از طاغوت بوده استر از اهداف پیامبران خدا ب

باشد که  مطرح می« نه شرقی، نه غربی»شود و امروزه در نظام جمهوري اسالمی در قالب شعار مقدس  محسوب می

و  سئوالنماین امر میسر نخواهد شد، مگر آن که همه . کنند مدیران جامعه اسالمی در جهت عملی شدن آن تالش می

خط مشی سازمانی خود را چنان ... ها، اعم از اداري، صنعتی، فرهنگی و  ها و سازمان همه مدیران در کلیه مجموعه

را از پرستش خدا باز  ها انسانو ستمگران ایجاد نشود و اموري که  ها طاغوتترسیم کنند که هیچ گونه گرایشی به 

  .ظر شناسایی و با قاطعیت طرد گرددکند، با دقت ن دارد و به غیر خدا جذب می می

 تزکیه .9

                                                 

 96آیه( 16)نحل  - 169
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جا  اخالقی و رفتاري و گفتاري بوده است، تا آن يها یآلودگیكی دیگر از اهداف پیامبران، تزکیه مردم از خطاها و 

کشانده، از اطرافش دور ساخته، او را آماده سیر به  زار فساد و تباهی می که انسان را به لجن ییها يدیپلو  ها یزشتکه 

 .اند کرده سوي خداي بزرگ می

 .باشد در این زمینه آیه زیر از سوره جمعه مورد استناد می

آیه فوق متذکر  169؛یهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الكِتاب وَ الحَكمَةَهُوَ الَّذي بَعَثَ فِی األُمیّیِنَ رَسُوالً مِنهُم یَتلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ

و آنان را « همیزکیو »: فرماید سپس می. نمایند شود که پیامبران مبعوث شده و آیات خداوند را بر مردم تالوت می می

ست که توضیح در این تأکید شده ا ها انسانزم به ذکر است که در آیات فراوان دیگري به تزکیه ال. اند نموده یمتزکیه 

 . گردد خصوص به همین حد بسنده می

 تعلیم کتاب و حكمت .9

باشد، زیرا بسیاري از انحرافات فكري و اخالقی  یكی دیگر از اهداف اساسی پیامبران، تعلیم کتاب و حكمت می

آگاهی و رشد علمی مردم، زمینه پرستش خردمندانه خداوند را به وجود . به جهت نادانی و جهل آنان است ها انسان

 .کند تضمین می« صراط مستقیم»آورده، ثبات قدم آنان را در 

 :فرماید در همان آیه قبل قرآن مجید می 

[ خداوند]اوست  16۰یاتِهِ وَ یُزَکِّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الكِتاب وَ الحَكمَةَ؛هُوَ الَّذي بَعَثَ فِی األُمیّیِنَ رَسُوالً منهُم یَتلُوا عَلَیهِمْ آ

را پاکیزه کند و  ها آنبخواند و  ها آنکه در میان جمعیت درس ناخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر 

 .کتاب و حكمت بیاموزد

مردم بیفزایند و با بستر سازي الزم  يها یآگاهبه روز بر مردان نظام اسالمی باید بكوشند تا روز  حاکمان و دولت

ها، مردم را  اساس معارف دینی با فراهم کردن زمینه رشد اندیشهر زمینه رشد و تزکیه آنان را فراهم سازند، زیرا حاکم ب

 .سازد فالح و هدایت آماده می يبه سوخواند و مسیر حرکت جامعه را  به صالح و دوري از تباهی فرا می

با در دست  ها حكومتبینیم که این  جهان بیفكنیم، به روشنی می يها حكومتدر این زمینه اگر نگاهی گذرا به 

را گیج و منگ و از خود  ها انسانهاي گوناگون و صداهاي فریبنده،  حد و حصر تبلیغاتی و با نغمه داشتن امكانات بی

ام توان بر جهل و نادانی آنان در شناخت حق از باطل پاي می فشارند، زیرا آنان از حقیقت گریزان کنند و با تم بیگانه می

خودشان  يها امتاند که  اما پیامبران در طول تاریخ، همیشه کوشیده. جویند می ها انسانبوده و بقاي خود را در گمراهی 

                                                 

 .2آیه( 62)جمعه  - 169

 .همان - 16۰
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ت نانكه قرآن کریم در آیاچ. دن راه حق ثابت و استوار نماینرا دانا و خردمند پرورش داده، بدین وسیله آنان را در پیمود

 .نماید علم و حكمت تأکید فراوان داشته و کسب آن را توصیه می ،دیگري نیز بر آگاهی

 قیام به قسط .۰

 .، یكی از اهداف واالي پیامبران خدا بوده استها انساناجراي قسط و عدالت در بین 

 :فرماید قرآن مجید می

ما رسوالن خود را با دالیل روشن  166أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ المیزانَ لِیَقوُمَ النْاسُ بِالقِسّطِ؛لَقَدْ 

 .کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند ها آنفرستادیم و با 

فرماید، عدل در جامعه اسالمی باید به وسیله مردم دنبال و اجرا  میهمچنان که در آیه فوق خداوند متعال تأکید  

مدیري نیز در مورد اجراي عدالت باید ل البته هر فرد مسوو. وقفه و پیگیر آنان در جامعه تحقق یابد شود و با تالش بی

تحقق آن در بین  قسط و عدل هدفی است الهی که مدیریت و ریاست جامعه اسالمی باید براي. خود را متعهد بداند

 .مردم بسترسازي نموده و خود نیز به آن عمل نماید

 اهداف عملیاتی .ب

قابل انجام در  يها تیفعالمنظور از اهداف عملیاتی، مجموعه اهداف دولت اسالمی است که با توجه به اقدامات و 

 .رساند سر منزل مقصود میامور اقتصادي و اجتماعی، جامعه اسالمی را به پیشرفت همه جانبه سوق داده و به 

 توسعه و پیشرفت اقتصادي به صورت هدف .1

براي . هاي فراوانی انجام گرفته است و تبیین مفهوم آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده و بحث« توسعه»در خصوص 

توسعه جریانی است چند بعدي که مستلزم تغییرات ». شود اساسی به چند تعریف بسنده می سؤالورود به بحث و طرح 

اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و 

اهنگ با نیازهاي متنوع توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هم. کن کردن فقر مطلق است ریشه

هاي اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به  هاي افراد و گروه اساسی و خواسته

 (1977تودارو، )« .بهتر؛ است سوق یابد ؛سوي وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادي و معنوي

                                                 

 2۰آیه ( ۰7)حدید  - 166
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توسعه اقتصادي . تصادي همراه با تغییرات و تحوالت کیفیتوسعه اقتصادي به زبان ساده، عبارت است از رشد اق»

، متوسلی)« .اند در این مسیر گام بردارند هدف و آرمانی بزرگ براي تمامی کشورهایی است که هنوز به دالیلی نتوانسته

1972) 

بر این  که یکساناز جمله . اند نامیده« تعالی بشر»توسعه در اصل مفهوم ارزشی دارد و برخی آن را در یك کالم 

آن چه اساس تعاریف گوناگون توسعه ه شود ک مالحظه می. توان از آمارتیاسن و میردال نام برد اند می اندیشه تأکید داشته

« حرکت به جلو»و به قول میردال، ( در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی)دهد، تغییر و تحول  را تشكیل می

این تحول، تغییر و حرکت به سمت جلو به منظور رسیدن . اي بسیاري مطرح است هپای سؤاالتدر این خصوص، . است

و معیارهاي مقصد مطلوب چیست؟ روابط علی  ها یژگیوبه کدامین هدف است؟ در این مسیر، مقصد نهایی کجاست؟ 

 رسانند، چه روابطی هستند؟ که ما را به آن مقصود می

ضعف و ناتوانی در داشتن یك هدف ». اي نیست د، کار سادهتعیین هدف، کشف علل و عوامل رسیدن به مقص

 167«.مواجهندها با آن  ها براي آن، دلیل مهم بسیاري از مشكالت است که ملت دقیق و پذیرفته شده و طراحی سیاست

اند؟ آیا مقصدهاي جایگزین براي  آیا کشورهاي توسعه یافته در همه ابعاد توسعه به مقصود و هدف مطلوب رسیده

از نظر اجتماعی، لزوماً مشتمل بر تضعیف  163این مقصد وجود دارد؟ آیا این تحول و حرکت به جلو به اصطالح نوگرایی

روابط سنتی است؟ آیا تحول و نوسازي در بعد سیاسی، مستلزم دموکراسی و رشد بوروکراسی است؟ آیا از نظر 

اه از طریق نظامی یا از طریق دانش علمی؟ آیا فرهنگی، صنعتی کردن موجب گسترش سكوالریسم در جامعه است، خو

در یك کالم، آیا حرکت به سمت جلو به معناي  ؟ وحداکثر سود تنها هدف است و کسبداري  کاپیتالیسم و سرمایه

براي « تبدیل کامل اقتصاد، فرهنگ، زندگی سیاسی و اجتماعی»غربی شدن است و دیگر هیچ؟ و اصوالً آیا تحول و 

 رد؟توسعه ضرورت دا

این هدف و جهت حرکت بر اساس کدامین معیار تعیین شده است؟ مشروعیت آن از کجاست؟ آیا واقعاً 

 جایگزینی بهتر براي توسعه به مفهوم غربی وجود ندارد؟

آوري دنیاي غرب، جاي تحسین دارد؛ ولی آیا توسعه فقط داراي یك بعد است؟  پیشرفت فنی و رشد علمی و فن

از  يریو جلوگ( کلیسا)غرب به سر منزل مقصود رسیده است؟ آیا با محصور نمودن افكار دینی آیا در سایر ابعاد، 

هاي اجتماعی، بشر غربی به آخرین حد پیشرفت نائل شده است؟ آیا در کشورهاي توسعه  حضور موثر آن در عرصه

نوي بهتر باشد، سوق یافته است؟ مورد نظر تودارو است، زندگی به سوي وضعیتی که از نظر مادي و مع آنچنان کهیافته 

                                                 

167 - B. Ingham, The Meaning of Develoment, World Development, Vol.21, n.11, 1339,p, 1 

163- Modernization 
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و  -را حاکم کرد[ cash nexces]« روابط بازاري نقد»اساس ر که نظام طبقاتی ب-آیا نظریه اجتماعی قرن نوزدهم 

در این  ها سؤالدینی را پدید آورد، الگوي مناسبی است؟  هاي قدیم را نابود کرد و فرایند بی هاي سنتی و ارزش فرهنگ

اي را مطلوب، معرفی و افراد را به  بحث جدي نیازمند است؛ ولی قرآن کریم چه زندگی و جامعه زمینه فراوان و به

و  171نجات»، 17۵فوز ،«163فالح»دهد؟ قرآن به دنبال هدایت جامعه به سوي  سمت و سوي چه نوع زندگی سوق می

 .است« 172حیاة طیبه»

 : حیات طیبه .2

 «؛179وّ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُمْ أّجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی »

زنده بداریم و [ حیاة طیبه]باشد او را به زندگی پاک و پاکیزه  مؤمنکه از مرد و زن عمل صالح انجام دهد و ر ه 

 .دهیم اند پاداش می آنان را به نیكوترین وجهی که عمل کرده

از ابتدا تفاوت در جنس را با . کند یمقرآن کریم راه رسیدن به زندگی پاکیزه را عمل صالح و شرط آن را ایمان ذکر 

وعده زیبایی است براي »: نویسد ذیل آیه شریفه می( ره)عالمه طباطبایی، . گذرد کنار می« مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنثی»هاي  کلمه

ها که  ، اگر عمل صالح انجام دهند و بشارتی است براي بانوان که خداوند در قبول ایمان آنان و اثر عمل صالح آنمؤمنان

  179«.مردان نگذاشته است احیاء به حیاة طیبه و پاداش به نیكوترین اعمال است، فرقی بین آنان و

تفسیرهاي متعددي دارند؛ بعضی، آن را به روزي حالل و برخی به قناعت، راضی « حیاة طیبه»مفسران در معناي 

اند؛ ولی  شدن به نصیب، رزق روزانه، عبادت همراه با روزي حالل، توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن تفسیر کرده

ها،  ها، خیانت ها، ستم زندگی پاکیزه به دور از آلودگی. ها است فهوم این واژه اعم از همه اینشاید به تذکر نیاز نباشد که م

است که آب زالل زندگی را در کام انسان ناگوار  يزیهر چها و خالصه به دور از  ها، انواع نگرانی ها، ذلت اسارت

با توجه به این که به دنبال این واژه در آیه، سخن از جزاي الهی به نحو احسن به میان آمده است، چنین به نظر . سازد می

نباط کرد توان است به عبارت بهتر می. مربوط به دنیا و جزاي احسن، مربوط به آخرت باشد« حیاة طیبه»رسد که عمده  می

                                                 

 ۰آیه ( 2)بقره  - 163

 .71آیه ( 99)احزاب - 17۵

 .13آیه ( 91)فصلت - 171

 .37آیه ( 16)نحل - 172

 همان - 179

 .991، ص 12عالمه محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج - 179
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قسمت  که يبه طورشود  مدتی است که زندگی انسان در هر دو جهان را شامل می که حیات طیبه یك زندگی پاکیزه بلند

 .اند احسن بابت عمل صالح و نیكویی که در قسمت دنیوي آن انجام داده به نحواخروي آن توأم است با پاداشی 

اي که  اي دارد به گونه عمل صالح نیز مفهوم گسترده. انجامد عمل صالح، مولود ایمان است که به حیات طیبه می

هاي علمی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، نظامی و مانند آن شامل  هاي مثبت و سازنده را در همه زمینه تمام فعالیت

که  یفبر کهاي شهید جان  کشد تا مجاهدت ها زحمت می ها، سال از اختراع دانشمندي که براي کمك به انسان. شود می

تا ( ع)رسالت انبیاء  همچونترین کارها  کند؛ از بزرگ هاي آخر خون خود را نثار می در صحنه مبارزه حق و باطل، قطره

مكارم )ها مانند کنار زدن یك سنگ کوچك از وسط جاده، همه در این مفهوم گسترده، جمعند  برنامه نیتر کوچك

 ( 1966 ،شیرازي و دیگران

دولت اسالمی در جهت پیشرفت و توسعه  يها تیفعالنباط نمود که مجموع اقدامات و است توان یملذا چنین 

 ،کاري یآماده نمودن فضاي کسب و کار و رفع ب ،توزیع عادالنه ،نظارت بر تولید ،جامعه اسالمی از جمله گرفتن مالیات

با اهداف الهی در هم تنیده و منظور از توسعه و پیشرفت در این جامعه همان رسیدن به حیات ... ریزي و تدبیر و برنامه

 . باشد یم( سعادت اخروي)اي بر جزاي احسن  طیبه مورد نظر قرآن کریم است که در اصل مقدمه

 اهداف الهی  نقش کلیدی -۳

گردد و همه  در طول اهداف الهی تدوین می ها یخط مشدر هر تشكیالت و سازمانی از جامعه اسالمی اهداف و 

و « اهداف عملیاتی»تعارض پیدا نكند و اگر چنین مخالفتی بین « اهداف الهی»اي تنظیم شود که با  باید به گونه ها حرکت

در حقیقت مهندسی فرهنگی . اهداف الهی تعدیل شوند ظاهر شود، باید اهداف عملیاتی بر مبناي« اهداف الهی»

 .شود و ترسیم می میتنظهاي عملیاتی بر مبناي نیل به اهداف الهی  برنامه

، طاغوتسازد و یا به جاي اجتناب از  را از آن دور می ها انسانمثالً اگر برنامه و یا عملی به جاي پرستش خداوند، 

را به جهل و نادانی مبتال  ها انسانسازد و به جاي تعلیم کتاب و حكمت،  مایل میو مستكبران مت انگرانیطغآنان را به 

آورد، و در مجموع  نماید و یا به جاي قیام به قسط، ستم و ظلم به وجود می کند و به جاي تزکیه، فساد ایجاد می می

عمل، مورد پذیرش قرار گیرد و الزم دارد به هیچ وجه نباید آن برنامه و یا  جامعه را از رسیدن به حیات طیبه باز می

 .نمودهایی از حكومت و مدیریت غیر خدایی با آن مبارزه شود به عنواناست 

 نتیجه گیری - ۰۱

گفت، اقتصاد اسالمی با تمامی عمق، اصالت و عظمت، صالحیت  توان یمبراي تبیین لزوم تشكیل دولت اسالمی 

پیاده شدن در هر عصر و زمان و مكانی را دارد اما ممكن نیست که درست و کامل پیاده شود مگر در سایه حكومت و 

ننده در این دولت نقش ارشاد ک. دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادي و اخالقی و معنوي الهی اسالم معتقد باشد
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از طرفی با استناد به . خورد اجراي عدالت به چشم می مسئلهرا دارد و در سرلوحه وظایف آن ( اقتصاد ارشادي)اقتصاد 

ریزي امري است بسیار مهم که دولت اسالمی براي بقا و دوام حكومت اسالمی و در جهت  برنامه ،آیات قرآن و روایات

ریزي داراي فواید بسیار زیادي است از  برنامه. باید در جهت آن گام بردارد مینیل به اهداف واالي رشد و کمال انسانی 

ریزي نیز عبارتند از اعتقاد به امكان  لوازم برنامه. جمله جلوگیري از پشیمانی، حالل مشكالت و استفاده بهتر از امكانات

مردان  از مسائل مهمی است که باید دولتریزي در جامعه اسالمی  برنامه؛ لذا حل مشكل، استفاده از روند گذشته، تفكر

در کنار اقتصاددانان و با همكاري اندیشمندان اسالمی، فقها و پژوهشگران نسبت به تدوین و اجراي اثر بخش آن اهتمام 

به از سوي دیگر توسعه و پیشرفت امري است ارزشی که دولت اسالمی به عنوان متولی حرکت جمعی مردم . نمایند

 .کند ریزي می برنامهاهداف آن  يسو

و الیق باید در نظام اسالمی تعقیب کنند به دو بخش عمده  مؤمنمردان  ترین اهدافی که دولت همچنین اساسی

 :گردند تقسیم می

 به قرب الهی ها انساناهداف الهی؛ در جهت رشد و کمال جامعه و نیل  (الف

 اجتماعی جامعه اسالمی ،اهداف عملیاتی؛ در جهت پیشرفت اقتصادي (ب

، تعلیم کتاب و ها طاغوتبه پرستش خداوند یكتا، دوري از  ها انسانهدایت  :اهداف الهی عبارتند از نیتر مهمکه 

هدف عملیاتی عبارت است از توسعه و پیشرفت همه جانبه علمی، فرهنگی،  نیتر مهم؛ و حكمت، تزکیه، قیام به قسط

ه آیات و روایات منظور از توسعه و پیشرفت در این جامعه همان رسیدن به حیات اجتماعی و اقتصادي که با توجه ب

ایفاي نقش خود در  به منظوردولت اسالمی . گردد طیبه مورد نظر قرآن کریم است که تحقق اهداف الهی در آن میسر می

اسالمی  يها ارزشحیات طیبه و تداوم آن به برنامه ریزي در جهت امور اقتصادي در چارچوب  يبه سوحرکت جامعه 

نماید از تجمع ثروت  کند، بر تولید و توزیع نظارت می اقدام می ها اتیمالر آوري زکات و سای پردازد و نسبت به جمع می

دو اصل تكافل عام و  – 17۰به قول شهید صدر – کند و در این مسیر گیري و براي تحقق عدالت تالش می میان اغنیا جلو

 .دهد توازن اجتماعی را مالک عمل قرار می

 

 منابع

 .قرآن کریم -

 .، فیض االسالمالبالغه نهج -

                                                 

 19۰۵صدر،  - 17۰
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 .، صبحی صالح، مرکز البحوث االسالمیهالبالغه نهج -

 .نشر نی :[جا بی]اقتصاد کالن؛  ؛ش 1966تفضلی، فریدون؛  -

موسسه عالی  :[جا بی]اقتصادي در جهان سوم؛ ترجمه غالمعلی فرجادي؛ توسعه  ؛ش 1977تودارو، مایكل؛  -

 .ریزي پژوهش در برنامه

موسسه آموزشی  هاي پژوهشش؛ معجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن؛ مرکز  1936رجایی، سید محمد کاظم؛  -

   .قم ؛(ره)و پژوهشی امام خمینی 

محمد کاظم بجنوردي؛ انتشارات برهان و موسسه ش؛ اقتصادنا؛ جلد اول؛ ترجمه  19۰۵صدر؛ محمد باقر؛  -

  .انتشارات اسالمی

 .، دار الكتب االسالمیه9 چن؛ آالمیزان فی تفسیر القر ؛ق 1937طباطبائی، سید محمد حسین؛  -

  .موسسه الوفاء: ؛ بیروتبحاراالنوار ق؛ 19۵9عالمه مجلسی؛  -

 .انتشارات سروش :[جا بی]اقتصاد معاصر؛ ترجمه منوچهر فرهنگ؛  ؛ش 197۵فلونیزا، دنیز؛  -

 .دار النشر: ن؛ قارهآالجامع ال حكام القر ؛ق 19۵1قرطبی، ابوعبداهلل محمد؛  -

 .، آمدي، موسسه االعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروتغررالحكم -

 .یهنشر سا :[جا بی]ش؛ قرآن و سنت د اجتماع بشر؛  197۰ ؛محمدي گیالنی، محمد -

 .انتشارات صدرا: انسان کامل، تهران ؛ش 197۵مطهري، مرتضی؛  -

 .تفسیر نمونه، تهران، دار الكتاب االسالمیه ؛ش 19۰9 – 1966 دیگرانمكارم شیرازي، ناصر و  -

 .میزان الحكمه، محمدي ري شهري، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسالمی، قم -

 .توسعه اقتصادي هاي سیاستها و  تئوريها،  نگرشی بر دیدگاه ؛ش 1972محمود متوسلی،  -

 .ش؛ مدیریت اسالمی؛ بوستان کتاب قم؛ قم 193۵نبوي، محمدحسن؛  -
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 یایران -و پیشرفت اقتصادی با رویكرد اسالمید الگوی جها

 *محمد حسین مردانی نوکنده

 ررضا صابو 

 :چكیده

اراي جهت گیري اقتصادي خاصی است که نگرش کلی اسالم به اقتصاد و به ، ددین اسالم در حوزه تشریع و تبیین

، تكامل یافته است يا جامعهسالم خواستار پرورش انسان و ا. دده یمویژه جایگاه پیشرفت اقتصادي را در دین نشان 

سالم در  ي جامعهه انسان و ، کجهاد اقتصادي استو مادي همان پیشرفت  يها هیسرما ي نهیزماسالم در ر كامل مورد نظت

ر این مقاله جایگاه جهاد اقتصادي جهت الگو برداري از آن نشان داده شده و بیان شده است که د .مسیر آن قرار دارند

پیدایش و بازسازي توسعه سالم  منشأِکه  دهد یمالوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادي، نشان ، عچگونه دین اسالم

سالم به دنبال آباد ا. ددان یمرا عدالت ... جتماعی و ، اسیاسی ،سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگیو همه جانبه، 

چنین هدفی  ي زمهال. تمعرفی شده اس ها نعمتکردن دنیا و تمكن بخشیدن به امت اسالمی است و محل به بار آمدن 

آنیم که با بررسی و تبیین الگوي جهاد اقتصادي در دین  ضمن اینكه ما در پی .دباش یماقتصادي  ي توسعهپیشرفت و 

چگونگی وصول ر دف این نوشتاه. مایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابی_اسالم به مدلی جهت الگوي اسالمی 

نتایج ز با بهره گیري ا يا کتابخانهوش تحقیق ر .باشد یمایرانی -با رویكرد اسالمی يو جهاد اقتصادبه پیشرفت 

اقتصادي  شرفتیو پاصلی این مقاله چگونگی دست یابی به جهاد  سؤال .باشد یمکشور ر صورت گرفته د يها پژوهش

مادي همان  يها هیسرماآنكه در رویكرد اسالمی، رشد و پیشرفت در زمینه  جهیتن ؟باشد یمایرانی –با رویكرد اسالمی 

 . توسعه اقتصادي است، که جدیت و تالش در آن پویایی و استحكام جامعه را به همراه دارد

 .ایرانی-سالمیا اسالمی، ي امعه، ججهاد اقتصادي، پیشرفت و توسعه :واژگان کلیدی

 .ندکتراي فلسفه، مدرّس دانشگاه گلستا*

 

 :مقدمه

هر . به حق مردم ایران در طول تاریخ بوده است يها خواستهایرانی یكی از  –پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی 

سوسیالیستی و لیبرال، پارادایم حاکم در بسیاري از کشورها بوده است،  يها گفتمانچند در جهان معاصر، پیشرفت در 

و اگر نخواهیم این تقاضاي تاریخی  کردند یمایرانی جستجو  –را با رویكرد اسالمی  ها آناما بی گمان ایرانیان مسلمان 
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مختلف مطرح  يها وهیشدور نسبت دهیم، الاقل این نیاز از عصر مشروطه تا کنون، آشكارا و به  يها گذشتهایرانیان را به 

 . شده است

 ایو محض از الگوهاي غربی  دیتقله براي وصول به پیشرفت اقتصادي ، کتجربه تاریخی نشان داده است

نابراین الزم است که مدلی جدید ب. باشد ینموابگوي نیازهاي همه جانبه جامعه اسالمی ، جیافته کشورهاي توسعه

 نیدر اه چگونگی تحقق آن ، کآن طراحی گردد یو فرهنگ یو اجتماعتاریخی  طیو شرااسالمی  با جامعهمتناسب 

 .نوشتار با تاکید بر جهاد اقتصادي مورد ارزیابی قرار گرفته است

سلطنتی قاجار و پهلوي تحقق نیافت، روحانیون مسلمان به رهبري امام  يها نظامهنگامی که این مطالبات، در 

به نبردي بی امان با رژیم  -موانع این تقاضا، استبداد و استعمارند نیتر مهمبا توجه به این نكته که  -( قدِّس سر ه) یخمین

با پیروزي انقالب اسالمی و تشكیل نظام اسالمی با . ریكا دست زدنداستبدادي پهلوي و استعمار غربی به رهبري آم

نوبت آن رسیده  –یعنی استبداد و استعمار  –ایرانی و از میان برداشته شدن این موانع تاریخی در ایران  -رویكرد اسالمی

بر این . و بی عدالتی غلبه کنند یماندگ عقبیعنی  ،بود تا ایرانیان مسلمان در پرتو نظام نوپاي اسالمی بر دو معضل دیگر

 ،تالشی بی امان را آغاز کردند تا محرومان و مستضعفان ،نظام جمهوري اسالمی ایران نیمسئولو ( ره) یاساس امام خمین

 را باطعم شیرین عدالت  ،طبقات پایین اجتماع ،و در یك کالم ها نینش کوخ ،تازیانه خوردگان تاریخ ،فقراي دردمند

شكاف طبقاتی حاصل از نظام استكبار و استثمار پر شود و همة اقشار جامعه در  ،اقتصادي بچشند فتشریو پتوسعه 

 . شعاع عدالت گستري و پیشرفت دولت اسالمی قرار گیرند

اما این همه . تاریخی صورت گرفت یافتگیرشدنها و  ماندگی از طرف دیگر کوششی انقالبی براي غلبه بر عقب

مخالفان نظام و براندازان جمهوري اسالمی و  يها تالش ،ناشی از سقوط رژیم استبداد يها بحرانبا بروز ش تال

 ،ها تجربگی باید کم ،در این میان. تحقق نیافت ستیبا یمآن گونه که  ،و یارانش( آمریكا)شیطان بزرگ  يها توطئه

 -در راه تحقق پیشرفت با رویكرد اسالمی و سوء مدیریت برخی از نیروهاي درون انقالب را نیز مانعی ها یشیکژاند

 .ایرانی دانست

هبر فرزانه انقالب اسالمی با توجه به پیام عدالت خواهی انقالب اسالمی و ضرورت پیشرفت نظام ، ربر این اساس

 . را راهبرد دهة آینده انقالب و جمهوري اسالمی اعالم نمودند «عدالت و پیشرفت توأمان» ،جمهوري اسالمی

نیازمند  ،در بخش عملی. نیازمند اقدام در دو قلمرو نظري و عملی است ،نیست که حرکت در این راه سترگشكی 

پیشرفت بومی با  يها شاخصارائة الگویی از ابعاد و  ،ارائه راه کارهاي قانونی و اجرایی هستیم که پیش نیاز این اقدام

سطحی نگري بدون داشتن الگو و نسخه عملی به دست  چرا که پیشرفت با شعار و. ایرانی هستیم –مبناي اسالمی 

در بخش نظري الزم است مباحث مربوط به فلسفة  ،بنابراین. نیازمند عزم و تعصب ملی است ،عالوه بر آن. نخواهد آمد
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به گفتمان حاکم در جامعة اسالمی ایران تبدیل شود تا این نیاز از سطح خواست تاریخی و فلسفی به فرهنگ  ،پیشرفت

 . مومی تبدیل شود و همگان خواستار آن شوندع

اما  ،اند کردهابعادي از این خواست را بیان  ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و سند چشم انداز بیست ساله

مدل سوسیال  ،براي تحقق این خواست تاریخی و ملی توانند ینم ،بسیار روشن است که دولت و ملت مسلمان ایران

در تضاد یا مغایرت با دین و سنت و  ،این است که هر دو مدل. دموکراسی یا مدرنیته غربی را الگوي خود قرار دهند

هدف »بعد مادي انسان است؛ در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی،  ،توجه عمدة آنان و ابندی یممعنویت معنا 

همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان  ،ي نمونه که در آن رفاه ماديعمدة ما عبارت است از ساختن کشور

 (12۰ص ، 963/ 22/9 ،يا خامنهآیه اللّه ). «اسالمی تأمین شود يها ارزشبا برخورداري از  ،انقالبی

مواریث و  ،تاریخی ،مدل توسعه در جمهوري اسالمی به اقتضاي شرایط فرهنگی»له  معظم ریتعببه  ،بدین منظور

آیه . )«جا نباید تقلید کرد چیاز ه. یك مدل کامالً بومی و مختص به خود ملت ایران است ،اعتقادات و ایمان این مردم

 (292ص ، 1939/ 27/9، يا خامنهاللّه 

، رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به کنند یمایرانی را نفی  –الگوي اسالمی  اساساً وجوددر مقابل، برخی که 

 :پردازند یمضرورت بهره گیري از الگوي بومی، به نقد دیدگاه آنان 

اگر ... تببینید، این همان رسوبات باقیمانده از گذشته اس ؟شود یممگر  ؟الگوي توسعة بومی آقا کدام: ندیگو یم... »

 (121، ص 1963، يا خامنهاللّه ه آی). «منتظر دیگران باشد شود ینمپیشرفت کند،  خواهد یمیك ملت 

در لی ، وزم به یاد آوري است که درگذشته کارهاي جدي صورت نگرفته است، الپیشینه تحقیق ي نهیدر زم

مقاله  يدر انتها ها از آن يا پارهخوبی صورت گرفته که  يها حرکتمقام معظم رهبري  داتیتأکاخیر با توجه به  يها سال

 .آمده است

 - یچارچوبی با رویكرد اسالم «پیشرفت»م بدین جهت این نوشتار در پی آن است که با تبیین و تشریح مفهو

 .ایرانی ارائه نماییم –ایرانی براي آن بیابد و اینكه بتوانیم مدلی براي پیشرفت با رویكرد اسالمی 

 و توسعهچیستی مفهوم پیشرفت  -۰

 را به و آنانا به خود مشغول کرده ر. ..و شناسان و جامعهیش از نیم قرن اقتصاددانان ب( توسعهو )ت اصطالح پیشرف

و معطوف حل مشكل کشورهاي جهان سوم  ها آنتوسعه واداشته است که تمام  در موضوعطرح مباحث گوناگون 

 .بوده است ها آن توسعه
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در . تشده اس یدرپ یو پفراوان  يها یدگرگونفهوم آن دچار ، منیم قرنی که بر حضور جدي واژه توسعه گذشته»

افزایش  را به توسعه ایشد م، ر 13۰7 رو در سالز این ا. دبه رشد اقتصادي محدود ش توسعه 136۵ یعنی، آغازین دهه

 «(29، ص 1977، وافگانگ زاکس)د کاالهاي مادي تعریف کردن دیتول

اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به عالوه دگرگونی با هدف در دهة شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد »

 (29ص ، 1977پیشین، ). «.بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند

وسعه مردم معنی کردند و متخصصان اعالم کردند، ت« گرایانه به توسعه بود و آن را به دهه سوم، رویكرد انسان»

، یونسكو تصریح نمود که توسعه باید م 137۰در این دهه، در سال . انسان باید نقش بیشتري در توسعه داشته باشد

یكپارچه و فراگیر باشد و فرایندي تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یك جامعه، روابط آن با دنیاي خارج و 

 (27ص ، 1977، پیشین. )دبو« فرایند تعدیل»این معنی توسعه مستلزم . دان و آگاهی را فرا گیرد، باشدوج

گریخته از تیغ  يها بخشآمد که در کشورهاي جنوب، مستلزم تخریب  دیپد دیجددهه نود، روح توسعه گرایی »

اي شمال و کاالهاي بنجل و ضایع و منسوخ کشوره يها ماندهفرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه را براي ورود پس 

عبارت بود از سطحی از  شد کهباالخره، در دهه حاضر براي بقاي توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح . باز شود ها آن

پیشین، )« .مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر يها نهیگزعملی به  یابی دستموقعیت یا میزان نسبی 

 (9۵ص ، 1977

ول، ا: در تمامی تحوالت مفهومی واژة پیشرفت و توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود

و معیار ( کشورهاي شمال)یا جهان سوم با کشورهاي توسعه یافته ( کشورهاي جنوب)مقایسه کشورهاي توسعه نیافته 

 . قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوي توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه

مانند فقر، برابري، نیاز،  از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یك شبكه از مفاهیم

راي دست یابی به یك تعریف یا نظریه توسعه، باید همه ، ببود... تتولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دول

گریز ناپذیري را با خود از غرب به  يها فیتعرو این در حالی بود که این مفاهیم از قبل،  دیگرد یماین مفاهیم تعریف 

 دیگرد یمدر نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف . ادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبودهمراه داشتند که به س

 . نمود یم، کارکرد استعماري و نقش فریب کارانه خود را حفظ شد یمیا مدل سازي 

ارائه شد  از تعاریفی که به طور مشخص از پیشرفت و توسعه به معناي عام و یا به معناي اقتصادي آن يا نمونه

 :عبارتند از

 (2۵9ص ، 1977شایان مهر، )بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛  بهبود ندیفرا -

 (پیشین)مادي و معنوي زندگی اجتماعی؛  يها جنبهبهبود و رشد و گسترش همه شرایط و  -
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 ( 132ص پیشین، )کاري و نابرابري؛  یپیشرفت به سوي اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، ب -

کاري کاهش پیدا  یو فقر، نابرابري اقتصادي و ب ابدی یمفرایندي است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش  -

فنی  –و این امر از طریق سرمایه گذاري و تغییر و تحول در مبانی علمی  دیآ یمو رفاه همگانی نسبی به وجود  کند یم

 ( 199ص ، 197۵تودارو، . )شود یمتولید حاصل 

 کارکردها و ایفای نقش واژه توسعه -۸

توسعه گفتمان حاکم در روابط کشورهاي شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحوالت  ،«در واقع»

« دموکراسی»ن ، گفتما21از آغاز قرن  رسد یممفهومی خود، همواره داراي کارکرد و نقش واحدي بوده است که به نظر 

از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور آمریكا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم، . همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است

شورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم ، کم 1393یعنی سال 

 (19ص س، پیشین، وافگانگ زاک. )توسعه یافته دانست

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهاي به اصطالح توسعه یافته غربی مانند آمریكا همواره فریب کارانه بوده 

از این جهت، کارکردي استعماري در جهت . و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزي جز غربی کردن جهان نبود

 رخواهانهیخالزم براي مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر  روحی –تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی 

را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهاي توسعه  يا مداخلهآنان هر . استعمارگران جدید غربی داشته است

 . کردند یمنیافته را موجه؛ بلكه مقدس و انسانی وانمود 

که ترومن عصر  يا دههبراي درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماري واژه توسعه کافی است توجه کنیم در 

علمی و صنعتی خود  يها شرفتیپرا در پیش بگیریم تا مزایاي  يا جسورانهما باید برنامه »: توسعه را اعالم کرد و گفت

سم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در ییالامپر. را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم

 (همان)« ...در ذهن داریم [ کشورهاي توسعه نیافته]را براي توسعه  يا برنامهما . ما جایی ندارد يها طرح

کم ]برابر کشورهاي جنوب  96، 133۵ثروت کشورهاي شمال بیست برابر؛ ولی در سال  136۵یعنی در سال »

 (3ص همان، )« .شد[ توسعه یافته

 . بود که ترومن در ذهن داشت و اعالم نمود يا توسعهو این حاصل دو دهه برنامه 

، همواره خود را توسعه ها ییكایآمرویژه  به ها یغرببه خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که 

چنان که . اند بوده، آنان یافتگی توسعهیافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و 

 . امروز دربارة دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراري دارند
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اما باید توجه داشته باشیم واقعیت چیزي غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه 

هدف ما ؛ و نداشته است ها تمدنکه هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ  يا توسعه. در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد

 . باشد یمایرانی  –ارائه الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی 

 دین و پیشرفت و توسعه -۹

 ها آنمتعالی و مفاهیمی غنی در  يها آموزهدینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما  يها آموزهدر آیات قرآن و احادیث و 

و یا عوامل الزم آن را معرفی  دهند یموجود دارد که تا حدي مفهوم توسعه به معنی امروزي را در اختیارمان قرار 

 . کنند یم

از توسعه را در  يا هیپامفهوم بسیط و  تواند یممتعالی مزبور در بعد اقتصادي  يها آموزهمجموعه مفاهیم و 

مفهومی که در خود . اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماري واژه توسعه غربی است

 . رونق اقتصادي، شكوفایی اقتصادي، خود اتكایی اقتصادي، عدالت اقتصادي و معنویت اقتصادي را نهفته دارد

 ادیان الهی سر چشمه پیشرفت و توسعه: 1-9

با بهره گیري  میتوان یم، و ما اند کردهادیان الهی به خصوص اسالم، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادي تأکید 

در عمل نیز پیشرفت و توسعه در تمام . میینماایرانی پیشرفت در بعد اقتصادي را ارائه  –از آن مدلی از الگوي اسالمی 

ناشی از تالش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسوالن الهی و ... ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و 

 . اصحاب صادق آنان بوده است

 حلقة واسطه بین سرچشمه پیشرفت و مباحث توسعه امروزي: 2-9

 ، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوصيا واسطه يها حلقهمفقود شدن و ندیدن آن 

خود براي محافل  يها نوشتهدر  ها آناز باب نمونه، . دین اسالم، بوده است و هنوز هم به شیوة جدید ادامه دارد

ثر عدم آشنایی با دلیل دیگر اینكه، بر ا. علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند

واسطه توسعه امروزي با سرچشمه  يها حلقهناب اسالمی، قادر به یافتن  يها آموزه ژهیبه وتعالیم اصیل ادیان الهی 

 . توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند

ملل  يها حكومتجوامع اسالمی از تعالیم وحیانی و ثانیاً عمل کرد غیر اسالمی  یماندگ عقبعالوه بر آن، اوالً 

توسعه را امري جداي  يا عدهاز همین رو، . آورده که توسعه یك امر عقالنی صرف است به وجوداسالمی، این پندار را 

 . اند نموده؛ حتی بلكه برخی دین را ضد آن قلمداد اند کردهاز دین تلقی 

 ایرانی -پیشرفت و توسعه جهت الگوي اسالمی  يها شاخصچند نمونه از : 9-9
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اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزي و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند ( ع)حضرت آدم »

 (9ص ، 1ج ، 1971یعقوبی، )« .صالح او، این کار را توسعه داد

سایر انبیا در هزارة اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یكی از فرزندزادگان حضرت نوح 

توسعه داد و عالوه بر زراعت، به کشت درخت و  يا گستردهوي کشاورزي را به طور . دي صالح بود، رسیدکه فر

این آغاز توسعة ( 13ص همان، . )دست زد و صنعت باغداري و آبیاري را پدید آورد ها آبساختن نهرها و جاري کردن 

 .دو صنعت آبیاري و باغداري بود که تا امروز ادامه یافته است

ن آ. دنخستین فردي است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گري در فلزات را ابداع نمو( ع)د حضرت داوو»

آن  يها فراوردهحضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گري به تجارت 

 ( 79ص ، ۰ج ، 1969کلینی، )« .پرداخته است

، کما این که اولین کسی که توسعه شهري و اجتماعی و تقسیم اند بودهري، انبیا الهی پیشكسوت صنعت دامدا»

و سپس حضرت فالغ، یكی از پیامبران پس از هزاره اول ( ع)ح جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نو

 (13ص یعقوبی، پیشین، )« .بود

در . م و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده استپدید آمد و در اثر تعلی( ع)فن تجارت به وسیله انبیا 

و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که  ها نشانه... سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

بر تأکید و اصرار در این نوشتار، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسالم عالوه . اند بودهانبیا الهی و دین اسالم منشأ آن 

اقتصادي و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند  ي جانبه همهبر توسعه اقتصادي، منشأ پیدایش و باز سازي توسعه سالم و 

بوده است؛ ضمن آنكه ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوي پیشرفت اقتصادي ... توسعة فرهنگی، سیاسی، نظامی و 

 . پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم یایران –ت الگوي اسالمی در دین اسالم به مدلی جه

 :        ایرانی –پیشرفت اقتصادی با رویكرد اسالمی  یها شاخص

 پیشرفت اقتصادي عنصر اصلی رشد اسالمی -1

« .داراي محتواي بسیار وسیع و پر دامنه است»و ( 127ص مطهري، بی تا، ) «رشد یكی از مفاهیم فرهنگ اسالمی»

ز این رو رشد در این مقاله، مفهومی جداي از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث ا( 26۵ص ، 1937طباطبایی، )

 . اقتصاد کالسیك است

عام توسعه  اقتصادي است که ابعاد مختلف يها جنبهرشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی  ،در مباحث اقتصادي 

از توسعه اقتصادي دارد؛ بلكه یك فرهنگ  تر عاماما رشد در فرهنگ اسالمی، مفهومی بسیار . دهد یماقتصادي را تشكیل 

 . دهد یمو سنت است که توجه جدي به آن، جایگاه توسعه اقتصادي را در اسالم نشان 
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بررسی یك پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخالق و تعالیم اجتماعی اسالم درباره رشد وارد شده 

که از ، نام نهاد« فرهنگ توسعه»یا  «فرهنگ رشد»آن را  توان یمکه  کند یماست، یكی از ابعاد مهم فرهنگ اسالم را بازگو 

بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسالم منشأ . گرفت يا ستهیشابهرة  توان یمایرانی  –آن در الگوي اسالمی 

 . تئوري توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادي بوده و هست

اگر چه در اقتصاد اسالمی و سپس در خالل احكام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگ تر به موضوع رشد 

قرآن کریم آن را به عنوان یك راه و شیوه در . سرتاسر فرهنگ اسالمی جریان داردما این مفهوم در ؛ امیخور یمبر 

در روایات آمده . معرفی کرده است( 197/اعراف)در مقابل راه غی، خسران و باختن  و( 196/اعراف)زندگی اجتماعی 

، البالغه نهج. )نمود یمهدایت به سوي رشد ( ص)پیامبر  و اساساً( 39، خطبه البالغه نهج)د است که سنت پیامبر رشد بو

 (13۰طبه خ

رشد در نظام اقتصادي داراي جایگاه بسیار با اهمیتی است و یكی از شرایط اساسی صحت معامالت اقتصادي و 

کیفیت نفسانی که : رشد در اصطالح فقه از نظر برخی فقها یعنی. دیآ یمبه حساب ... عقود مانند بیع، اجاره، رهن و 

( 13۵ق، ص  1933، عالمه حلی. )دارد یمشخص را از فساد مال و خرج کردن در اموري که شایسته عقال نیست باز 

ادارة آن است که شخص، قدرت : یعنی« هو ان یكون مصلحاً لما له»: دیگو یمحقق حلی در تعریف شخص داراي رشد م

، صاحب جواهر)« انه العقل و اصالح المال»: دیگو یمرشد  ي جواهر دربارهصاحب ؛ و درست اموالش را داشته باشد

 . رشد، همان عقل و قدرت ادارة درست مال است: یعنی( 93ص ، 196۰

اجتماعی و  در نظام اجتماعی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن و ایجاد نهادهاي

 نیتر تیپراهمو  نیتر کوچكمثالً خانواده به عنوان . تلقی شده است...  ها و سازمان، ها گروهروابط قانونی بین اشخاص، 

 . که دو طرف داراي رشد باشند دیآ یمنهاد اجتماعی، زمانی پدید 

وجود و احراز رشد از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاري نظام اجتماعی در حكومت و فرهنگ اسالمی 

 ها آنه رغم این که اساس نظام اقتصادي اسالم بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف ، باز همه بارزتر. است

قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید داراي سلطة کامل و اراده آزاد ( 13ص ، ق 1911، بجنوردي)استوار شده، 

و ( ها میتی)اموال و دارایی خود هستند و جامعة اسالمی حق ندارد اموال سفها و صغار در محدودة تعیین شده نسبت به 

قرآن این حكم را معلل به فلسفه اموال در اسالم کرده است و ( 6۰/نساء. )را در اختیار آنان قرار دهد( دیوانگان)ن مجانی

 :دیفرما یم

. اشخاص قرار داده شده است يها هیسرماقیام و استواري اقتصادي یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادي را در اموال و »

را  ها آناموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادي به کار گیرند حق تصرف در  توانند ینماز این رو، سفیه و صغیر چون 

ز ا« .احراز گردد ها آنرشید یا حاکم اسالمی قرار گیرد، مگر اینكه رشد  ندارند؛ بلكه اموالشان باید در اختیار سرپرست
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در باب معامالت دربارة رشد آمده است به چندین نكته پی  ژهیبه ومجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه 

 :ما باشد يگشا راهایرانی پیشرفت  –الگوي اسالمی  يها شاخصدر ارائه  تواند یمکه  میبر یم

، نیست؛ بلكه در کنند یمو مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزي، تكامل پیدا « رشد یك امر اکتسابی است»: 1-1

 . دیآ یمپرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست 

رشید و سفیه تقسیم  افراد بههمان گونه که . شد هم دربارة فرد و هم در خصوص جامعه مطرح استر: 2-1

، ه از رشد اقتصادي مطلوب، کاست يا جامعهامعه رشد یافته ج. تجامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم اس ،شوند یم

 . برخوردار نیست يا شاخصه نیاز چنجامعه سفیه  در مقابله ، کبا عدالت برخوردار است توأم

از این رو، انسان و جامعه به . حد معین و محدودي ندارد. رشد امري تشكیكی و داراي مراتب مختلفی است: 9-1

بنابراین، فرد و جامعة توسعه یافته به معنی کامل . هر مرتبه از رشد که برسند مراتب باالتري در جلوي آنان قرار دارد

از همین . عه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهتنخواهیم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توس

 . رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است

 .هم مطرح است ها هیسرمارشد دربارة  و راهرشد : 9-1

مادي و اقتصادي  يها هیسرما، منحصر به کنند یمو سودآوري  افتند یمکه در بستر رشد به جریان  ییها هیسرما: ۰-1

مادي را  يها هیسرمااز این جهت، اگر بحث رشد در خصوص . شود یممعنوي را هم شامل  يها هیسرمانیست؛ بلكه 

معنوي نظر داشته باشیم، وارد مقولة توسعه  يها هیسرماو اگر به  میا پرداختهمطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادي 

 . میا شدهفرهنگی و اجتماعی 

 . در بستر رشد، سود، استواري و استقالل جامعه و فرد است ها هیسرمانتیجه هدایت : 6-1

ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسالمی، برخورداري از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در : 7-1

 . فرد و جامعه را اسالمی تلقی نمود توان ینمغیر این صورت 

و به سود  يبردارقدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره »: رشد را چنین تعریف نمود توان یمبا توجه به آنچه گذشت 

، زمین، آب، (و نقرهطال )ه نانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادي چون نقدینچ( همان). «رساندن منابع

است که بتواند اوالً از این  يا جامعهرا مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و ... و  ها جنگلمعادن و 

را در جریانی سودآور قرار دهد که  ها آنکمال بهره برداري را بنماید و ثالثاً  ها آنخوب استفاده کند و ثانیاً از  ها هیسرما

اهم موجب استواري و استقالل اقتصادي فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهاي الزم صنعتی و خدماتی را فر

این امر جز توسعه اقتصادي، که امروزه بحث . بردارد راه سرسازد و با برنامه ریزي و سازماندهی، موانع را از 

 . ، جوامع و استادان فن است، نیستها حكومت
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بدون تردید . اسالم با طرح موضوع رشد، عالوه بر توسعه در تمام ابعاد، به دنبال توسعه اقتصادي نیز بوده و هست

اقتصادي بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادي در  يها هیسرمارشد در خصوص  مسئلهاگر تمام زوایاي 

ایرانی پیشرفت  –ده از آن به مدلی جهت الگوي اسالمی با استفا توان یمفرهنگ اسالم تا حدودي روشن خواهد شد و 

 . در قلمرو اقتصاد دست یافت

 توسعه اقتصادي بر مبناي الگوي اسالمی  -2

قرآن و روایات متعددي خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است؛ دریاها و آنچه در 

که انسان  دارد یماین تعالیم بیان . کرده است ها انسانرا مسخر ( 2۵/لقمان)ز دریاهاست و خورشید، ماه، شب و رو

دست یابد و در  ها آنو دریاها و ذخایر نهفته در  ها انوسیاقو به  هاست آنبه دورترین کرات آسمانی و آنچه در  تواند یم

و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی  ها هیسرماجهت هدف یا اهداف معینی بهره برداري کند و به طریق اولی، 

 . که دین و احكام اسالم تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداري قرار دهد

با جمالت خبري آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک ... از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و »

که آیات مزبور در  میابی یم، در هاست آنتسخیر زمین و آسمان و مواهب  هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه يا سلطه

 (32ص ، ق 1912آخوند خراسانی، )« .مقام بیان یك حكم تكلیفی و امر واجب مؤکد است

شكوفا « ما فی السموات و ما فی االرض»بدین معنی که انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر 

را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار  ها آنخود نماید و  و رامنهفته در زمین و آسمان را اسیر  يها هیسرمانماید و 

گیرد و بهره ببرد و در انجام این تكلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار الزم را در پرتو صنعت و تكنولوژي فراهم نماید و 

 . ع را مرتفع و راه انجام آن واجب را فراهم نمایدبا برنامه ریزي الزم و اعمال مدیریت اقتصادي مناسب، موان

 «.شما قادر نیستید در آسمان رخنه کنید مگر به سلطان»: دیفرما یمو  کند یمقرآن در این زمینه به نكته ظریفی اشاره 

؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به میا داده ها آسمانیعنی اگر چه در جاي دیگر خبر از سلطه دادن شما بر ( 99/رحمان)

بحث توسعه اقتصادي « ما فی السموات و االرض»در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر . وسیله سلطان باشد

در . شود یمبه تعبیر دیگر امر و تكلیف به توسعه اقتصادي از آن استنباط . و برخی از اصول اساسی آن نهفته است

ایرانی پیشرفت  –به مدلی جهت الگوي اسالمی  میتوان یمتوسعه اقتصادي در مبانی قرآنی ما  حقیقت با بهره گیري از

 . دست یابیم

 اقتصادي شرفتیو پدین -9

تمكن بخشیدن به امت اسالم در زمین و به دست ( 61/هود)ن برخی آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمی

را استعمار ( ص)ر باالتر اینكه قسمتی از فلسفه فرستادن پیامب( 1۵/اعراف). آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است
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در وصف . زمین و تمكن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل الزم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی کرده است

ویش و ازدیاد نعمت و دین اسالم بستر ر: یعنی( 129، ص 2، ج 1969، کلینی)« فیه مرابیع النعم»: دین اسالم آمده است

 . و زمین در اسالم نهفته است ها هیسرماصحیح و مؤثر آبادي  يها راهو  هاست هیسرما

آباد کردن زمین، تمكن بخشیدن و اسالم بستر بار آمدن )با تبیین دقیق و بررسی ابعاد مختلف امور یاد شده 

که توسعه اقتصادي از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسالمی است که جزء وظایف جامعه  میابی یمدر ( ها هیسرما

ایرانی پیشرفت در  –به الگوي اسالمی  میتوان یماسالمی اعم از افراد و حكومت آن است و ما نیز با بهره گیري از آن 

 . قلمرو اقتصاد دست یابیم

 سه جنبه و شاخصه توسعه اقتصادي -9

از طرف . هاست هیسرما( هدر دادن)ع یف و تكالیف مهم در اسالم، اصالح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییاز وظا

، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را کار اسرافعناوینی چون  پردازند یمدیگر به کسانی که به تباه کردن اموال 

 . ظالم و مستحق عقوبت دانسته است

از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصالح دارایی و سرمایه تصریح کرده و آن را عین 

 ( 116ص ، 1962محمدي ري شهري، . )مروت دانسته و اعالم داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد

تلقی کرده است و از آنجا که  يدار نید نیع را ها هیسرمابه بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصالح 

 . است يدار نیدتوسعه اقتصادي عین مروت و : گفت توان یماین سه امر از ابعاد توسعه اقتصادي است، 

 دستورات قرآنی به توسعه اقتصادي -۰

به شدت به آن توصیه شده است تا  دارد واز زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسالمی  يور بهرهاحیاء و حیازت و 

 . آنجا که قسمتی از فقه را تشكیل داده است

 :از زمین، اشاره کرده است مانند يور بهرهآیات قرآن به صورت دستور به 

او آن : یعنی( 1۰/ملك)« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ األَرضَ ذَلُوالً فَامشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِن رِزقِهِ وَ إِلَیهِ النُشُورُ» -1

آن حرکت کنید و روزي او  يها يبلندپس شما در پست و . خداي است که زمین را براي شما نرم و هموار گردانید

 . خورید و شكرش گویید که بازگشت خلق به سوي اوست

( 11/ق)« رِزقاً لِلعِبادِ/ خلَ باسِقاتٍ لَها طَلعٌ نَضِیدٌوَ النَّ/ نَزَّلنا مِنِ السَّماءِ مُبارَکاً فَأَنبَتنا بِهّ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الحَصِیدِ» -2

نیز ؛ و مکشت حبوبات برویاندی از ها خرمن هاي میوه و باغ کردیم و را نازلاران با برکت ، بآسمان و ما از: عنیی

 .دادیمرزق بندگان قرار  را ها نیا. مبلند خرما که میوه آن منظم روي هم چیده شده است برانگیختی يها نخل



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

587 

 

برخی . در سه آیه اول براي وجوب است یا استحباب، اختالف نظر دارند« کلوا»مفسران و فقها در این امر که 

؛ چرا میشو ینمما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیري . اند کردهحمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب 

باز ( 3ص ، 1979، فاضل مقداد. )مفسران نیز بر این نظر هستند که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و

 . شود ینمبه بحث و مقصود ما لطمه وارد 

بهره )د ، بخوریدیرو یمکه شایسته است که از آنچه در روي زمین و زیر زمین  کند یمدر سه آیه اول، قرآن اشاره 

، مراتع، معادن و ها جنگلخدادادي در روي زمین،  يها هیسرمابدون شك این توصیه مؤکد، شامل تمام . (برداري کنید

 . شود یمذخایر دریایی 

زیر زمینی، جاري بر روي زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق  يها آبدر آیه چهارم در واقع امر به مهار 

بررسی و مطالعه  تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادي مطرح و قابل. دینما یمکشاورزي و باغداري 

ادعا کرد که این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسالمی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه  توان یمبنابراین . است

 . اقتصادي است

 نتیجه توسعه اقتصادي -6

 ها مسلماندرآمد امام  يها راه نیتر مهمحكومت اسالمی و از  يها چالشاقتصادي افراد و  يها یدرماندگراه جبران 

بر حكومت اسالمی بسته  ها اتیمالو حكومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر 

 يها چالشو چنانچه براي  کند یماسالم در مرحله اول و از باب احكام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات . شده است

از این . دینما یمرا از باب ضرورت و احكام حكومتی، باز  ها اتیمالراه اخذ سایر اقتصادي دولت و ملت کفایت نكرد، 

اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا  يها راهرو، نظام اقتصادي اسالمی مطلوب این است که سایر 

که این دو نهاد هم جنبه اصالح و بهبود وضع اقتصادي جامعه و افراد را دارند و هم داراي بعد معنوي و سازندگی دینی 

مخرب که نه تنها داراي بعد دوم نیستند؛ بلكه ممكن است  ها اتیمالو تقرب به خداوند متعال هستند، بر خالف سایر 

 . این بعد هم باشند

که پیش فرض فرهنگ اسالمی و شارع  میابی یمخمس و زکات، در  مسئلهبا این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب 

که  درآمدزاستمقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه یافته و 

 . ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد از آن بهره گرفت –از آن در تبیین الگوي اسالمی  توان یم

اسالم با فرض اینكه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت 

؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداري، کشاورزي، اند افتهیو صنعت سودآور، فعال و توسعه 

 . تجارت طال و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است
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در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتی  ها اتیمالبنابراین، با قبول این که حكم اولیه اسالم، انحصار 

اسالم هماهنگی دارد و پذیرش این که پیش فرض تأسیس این ... فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و  يها نظامبا سایر اسالم 

کردن نظام مالیاتی و ایجاد هماهنگی آن با سایر  با هماهنگکه  میرس یمنظام مالیاتی، توسعه اقتصادي است، به این نتیجه 

تیم که یقیناً عامل مهم در پیشرفت اقتصادي بر اساس الگوي حكومت اسالمی، موظف به توسعه اقتصادي هس يها بخش

 . رود یمایرانی به شمر  –اسالمی 

 ثروت در جهت توسعه اقتصادي -7

 توان یمبر اساس همین بینش . اشخاص وجود دارد يها هیسرمادر فرهنگ اسالمی نگرش خاصی نسبت به اموال و 

 . اقتصادي پرداخت يها نظامبه یكی از جهات ممتاز فرهنگ اسالمی در بعد اقتصادي آن از سایر 

 . از مجموع نكات زیر به دست آورد و ترسیم نمود توان یمنگرش نظام اقتصاد اسالمی به اموال را 

، خداوند متعال و و مالك حقیقی اموال شود یممالكیت، یك امر اعتباري نسبت به صاحبان سرمایه تلقی : اول

نسبت به  ها نیااز این رو، . معصومین، ولی فقیه ص( پیامبر)ت کسانی هستند که والیت خداوند به آنان تفویض شده اس

 . کنند یمصاحبان مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه الزم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال 

در محدوده همین مالكیت اعتباري، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اولیه اسالم و : دوم

 .در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند توانند یمبر اساس اراده آزاد « الناس مسلطون علی اموالهم»طبق قاعده فقهی 

یك سلسله  يداراه، ضرورت و احكام حكومتی سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اولیه، احكام ثانوی: سوم

و برخی متأثر از حقوق  ها انسانکه برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر  هاست تیمحدود

 (226ص ، ق 19۵7فقیه، . )حكومت اسالمی و امام مسلمانان است

که به نوبه خود از عوامل ( ۰/، نساء)؛ دلیل اسالمی اموال اشخاص قیام و استقالل جامعه اسالمی است: چهارم

 (2۰9ص ، ق 19۵3نراقی، . )محدود کننده اراده اشخاص در تصرف اموال است

اموال خود را در جهت قیام و  توانند ینماشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند که : پنجم

از . شوند یمد را ندارند و به عنوان محجور شناخته از این جهت، حق تصرف در اموال خو. استقالل جامعه به کار گیرند

این رو، حاکم اسالمی یا ولی قهري موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح که آن هم باید در 

 . جهت مصالح کلی اجتماع باشد، به جریان اندازد

 مسئلهتوجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسالمی به اموال و بحثی که در  انیو شانكته قابل ذکر 

نصر مهم توسعه اقتصادي، انسان رشید و جامعه و حكومت رشد یافته است و حكومت باید مالک مزبور ، عرشد گذشت
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ي لحاظ کند و آن را اساس اقتصاد يها تیریمدو تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در  ها تیمسئولرا در ارائه 

 . قرار دهد

 توسعه اقتصادي تكلیفی در جهت نفی سبیل کفار بر مسلمین -3

اجانب بر مسلمانان و جامعه  کفار وسلطه  يها راهیكی از امور مسلم، بلكه ضروري دین اسالم، نفی سبیل و قطع 

 (19۵/نساء)« لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلكافِرِنَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیالً»: این تكلیف در قرآن به صورت خبر آمده است. اسالمی است

 . نه به شكل جمله انشایی و امري

خداوند . بیشتر شارع هستنددر جاي خود در اصول فقه ثابت شده که این گونه واجبات با اهمیت تر مورد تأکید 

اگر این آیه را به عنوان . متعال در این آیه فرموده است که کفار راهی براي سلطه به مسلمانان و جوامع اسالمی ندارند

از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده . و تعالی اهلل عن ذلك دیآ یمخبر تلقی کنیم از آن کذب الزم 

است یك تكلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حكومت اسالمی را  خواسته یمشویم به این که خداوند از این بیان  قائلو 

تأکید  قدر مورداین امر آن . و جامعه خود را قطع و سد نماید بر خودتسلط کفار  يها راهبیان نماید که آنان باید تمام 

 . عنه گرفته شده و به صورت یك خبر القا شده است خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ

« نفی سبیل»و تحت عنوان  اند آوردهفقها این اصل رکین فرهنگ اسالمی را به صورت یك قاعده مهم فقهی در 

و مبناي استنباط و اجتهاد بسیاري از احكام فرعی ( 1۰7ص بجنوردي، بی تا، )؛ کنند یمدربارة آن و از جزئیات آن بحث 

 . اند دادهقرار ...  ها مجازاتدر موضوعات مختلفی در باب معامالت، روابط بین مسلم و غیر مسلم، اجراي حدود و 

: ، اولدهد یمجریان این قاعده در باب معامالت و مسائل اقتصادي دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسالمی را به دست 

متأسفانه کشورهاي اسالمی به خاطر . ها نظام ریبر سابرتري نظام اقتصادي اسالم : تقالل اقتصادي نظام اسالمی و دوماس

این دو ویژگی را براي نظام اقتصادي خود دست و پا  اند نتوانستهاز آیات قرآن کریم و تعالیم اسالم هنوز  یماندگ عقب

 . کنند

از این رو، استقالل و برتري اقتصادي . نفوذ و سلطه بر کفار است يها راهز بدون شك اقتصاد جوامع اسالمی یكی ا

آنچه مسلم است . نفی سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است يها راه نیتر مهمجامعه اسالمی یكی از 

 . استقالل و برتري اقتصادي در گرو توسعه اقتصادي و برخورداري از نظام اقتصادي سالم و رو به رشد اسالمی است

اسالمی بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادي در جوامع اسالمی بر مسلمانان و حكومت 

 . گردد یماستنباط 
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 پیشرفت اقتصادي ناشی از دریافت امانت الهی  -3

که اوالً امنیت اقتصادي  میابی یم( 72/احزاب)انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است  تیمسئولبا تحلیلی از 

در خروج از خسران و  يها انساناگر چه تعداد کمی از . یكی از بسترهاي مهم حفظ و بهره برداري از امانت الهی است

در سایه امنیت اقتصادي از  ها انساناز کف دادن سرمایه معنوي و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب 

 :پردازند یمحفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر ا خسران خارج شده و ایمان خود ر

 (1/عصر)« إلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بَالحَقَّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ/ خُسرٍإِنَّ اإلِنسانَ لَفِی »

کاد » دهند یمو چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست 

 ( 933ص محمدي ري شهري، پیشین، ). «یكون کفرا الفقر ان

براي او ایجاد شده ( 72/احزاب)« إِنّا عَرَضنَا األَمانَةَ»انسان که با دریافت امانت الهی  تیمسئولثانیاً قسمت مهمی از 

وي باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسالم به . در خصوص طبیعت و مواهب آن است

عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوي . را به مقصود اعالي خود برساند ها آنجریان اندازد و 

است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال  يا مقولهکمال مطلق، 

خطیر  تیمسئولهمین واسطه گري . اند هدادمطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان 

 . مورد سؤال قرار خواهند گرفت تیمسئولانسان در رابطه با طبیعت است که فرداي قیامت از آن 

انسان زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد  تیمسئولاین قسمت از 

را با دست دیگر در جریانی سالم،  آورند یمه در زمین و خارج از زمین به دست تا بتوانند در آن نظام اقتصادي، آنچ

پدید  تیمسئولرا به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه الزمه این  ها آنبراي خود و جامعه بهره گیري کنند و در نهایت 

فه حكومت است که در این جهت آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظی

 . اقدام نماید

 عمومی بر رفاهبا تاکید  یعدالت اقتصاد

 شاخصه توسعه اقتصادي

دالت اقتصادي با تاکید بر رفاه ، عایرانی در سطح کالن –هدف واالي اقتصادي حكومت اسالمی با رویكرد اسالمی 

در زندگی خود براي  ها آنکه  يا گونهاید توجه داشت که اگر امري براي همة مردم ضروري باشد، به ب. تعمومی اس

چون اهداف . رسیدن به سعادت باید آن را به دست آورند، آن امر، هدف حكومت اسالمی نیز محسوب خواهد شد

که هدف  –ف، مردم به سعادت و کمالتعیین شود که به تحقق آن اهدا يا گونهباید به  يا عرصهحكومت اسالمی در هر 

 .ردیگ یم، مورد استفاده قرار شود یماین مطلب در دالیلی که براي رفاه عمومی ارائه . دست یابند –آفرینش انسان است 
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برسد، باید هر دو بعد مادي و ( کامل)ایرانی براي اینكه انسان به هدف از آفرینش خود  –در رویكرد اسالمی  

البته کمال بُعد مادي انسان باید در خدمت کمال بعد روحی او قرار گیرد تا کمال و سعادت . روحی او به کمال برسد

وان حرکتش به سوي کمال و سعادت، بی تردید، انسانی که داراي عقل و بدن سالم باشد، ت. نهایی انسان حاصل شود

در دعایی، رفاه و ( ع)ر از این رو، امام باق. انسانی است که از این دو نعمت بزرگ الهی بهرة چندانی نداردز بیش ا

 :تا بتواند خدا را عبادت کند و به سعادت برسد خواهد یمتوانایی را از خدا 

 196۰شیخ طوسی، )ك شة أقوي بها علی طاعتك و أبلغ بها رضوانأسألك اللّهم الرّفاهیة فی معیشتی ما أبقیتنی معی

تا بدین وسیله،  خواهم یمرا از تو  ام یزندگ، رفاه و آسایش در يدار یمتا زمانی که مرا زنده نگه ! خدایا ؛(77: 9ج ، ش

 . توان بر اطاعت تو یابم و به وسیلة اطاعت تو به بهشت تو نایل آیم

عقل و بدن سالم داشته باشد که از رفاه مناسب  تواند یمایرانی انسان در صورتی  –بنابراین، در رویكرد اسالمی 

به عنوان  ها واژهواژة رفاه، راحتی، آسایش یا مصادیقی از این ( ع)ن از سوي دیگر در روایات معصوما. باشد مند بهره

 :دیفرما یم( ع)امام صادق . هدف براي جامعه اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است

: خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم یزل ناقص العیش، زائل العقل، مشغول القلب، فأوّلها صحّة البدن، و الثّانیة

الزّوجة الصّالحة، : و ما األنیس الموافق؟ قال: قلت[ لراويقال ا] –األمن و الثّالثة السّعة فی الرّزق و الرّابعة األنیس الموافق 

، س 2217، 9ج ، ق 1916ري شهري، )و الخامسة و هی تجمع هذه الخصال الدّعة  –و الولد الصّالح، و الخلیط الصّالح 

سرگشته و اش همواره با کاستی مواجه، خردش  را نداشته باشد، زندگی ها آنپنج چیز است که هر کس یكی از  ؛(923

 :[دیگو یمراوي ] ؛اول، تندرستی؛ دوم، امنیت؛ سوم، فراخی در روزي؛ چهارم، همدم سازگار: فكرش مشغول است

 ها نیاکه جامع همه ]م نیك و پنج نینش همفرزند نیك و  -زن نیك: منظور از همدم سازگار چیست؟ فرمود: عرض کردم

 . هستند( رفاه)م براي امر پنج يا مقدمهدر این روایات چهار نعمت اول، . رفاه و آسایش است[ است

 :در نامة خود به مالك اشتر، رفاه و گشایش عمومی را وظیفة حاکم می شمارد( ع)امیر مؤمنان 

خداي متعال براي تمام مردم  نزد ؛(۰9نامه ، البالغه نهج)ه و فی الّله لكل سعة و لكل علی الوالی حق بقدر ما یصلح

( ع)ن امیر مؤمنا. گشایش و رفاه قرار داده شده است و تمام مردم بر حاکم، حق دارند؛ چندان که امور آنان را سامان دهد

( سعه)ش به حد رفاه و آسای اش یزندگاز امكانات مادي و رسیدن سطح  يمند بهرهاوالً هیچ انسان تحت حكومتی را در 

 . مستثنا نكرد و ثانیاً این امر را وظیفة حكومت برشمرد

؛ بلكه دولت اسالمی باید حتی رفاه شود ینمایرانی فقط شامل مسلمانان  –رفاه و آسایش مورد نظر الگوي اسالمی 

را  يا افتادهر پیرمرد از کا( ع) یدر روایتی نقل شده است که عل. غیر مسلمانان را نیز از اهداف اقتصادي خود قرار دهد

 :، دید و از اطرافیان پرسیدخواست یمکه از مردم کمك 
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أنفقوا ! استعملتموه حتی إذا کبر و عجز منعتموه :(ع)ن نصرانی فقال أمیرالمؤمنی( ع)ن یا أمیرالمؤمنی: ما هذا؟ فقالوا

حضرت . نصرانی استفردي : ؛ آن چه است؟ گفتند(1۰27ح ، 2۵9: 9ج ، ق 1921ري شهري، )ل الما تیبعلیه من 

 .به او کمك کنید المال تیبکنید؟ از  را محروم می از او کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد و اکنون او: فرمود

خلفاي  يها روشدر توزیع امكانات عمومی اقتصادي، روشی متفاوت با ( ع)بر طبق این نگرش بود که امیر مؤمنان 

در منابع روایی و تاریخی . بود و حضرت آن را احیا نمود( ص)وة پیامبر دیگر را در پیش گرفت که در واقع همان شی

هیچ گونه امتیازي بین افراد قائل  المال تیبفراوانی از شیعه و سنی آمده است که پیامبر اسالم و امیر مؤمنان در تقسیم 

 یعل و( ص)ر بین مسلمانان با خلیفة دوم و سوم فرق داشت؛ پیامب المال تیبهمچنین روش ایشان در توزیع . شدند ینم

، در نخستین فرصت، دانستند یم المال تیبو چون مردم را صاحبان حق در  کردند ینمرا در انبارها ذخیره  المال تیب ،(ع)

 . کردند یمآن را بین صاحبان حق، توزیع و تقسیم 

 –آن بزرگوار به رفاه عمومی نسبی دست یافته بود  ها استیسکه در سایة این گونه  -کوفه آن روز را( ع) یامام عل

 :کند یمچنین معرفی 

مجلسی، )ما أصبح بالكوفة أحد إال ناعماً إن أدناهم منزلة لیأکل البر و یجلس فی الضّلّ و یشرب من ماء الفرات 

 نیتر نییپا، به طوري که برند یمبرخوردارند و در نعمت و رفاه به سر  -از نعمت–همة مردم کوفه  ؛(927: 9۵ج ، 1962

حضرت کوفه را از حیث . کنند یممسكن و سرپناه مناسب و آب گوارا استفاده  ،[نان گندم]= مردم از خوراک خوب 

که هیچ فردي از داشتن امكانات  کند یموصف  يا گونهوضعیت کوفه را به : در این معرفی؛ اوالً. کند یماقتصادي معرفی 

ذکر شده در کالم امیر مؤمنان، امور مطلوب اقتصادي دانسته شده که به دنبال  يها نعمت: ثانیاً. الزم زندگی مستثنا نیست

پس این امور که به عنوان رفاه عمومی مردم . اقتصادي دولت ایشان تحقّق یافته است يها برنامهو  ها استیسپی گیري 

از آن در تبیین الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی  توان یمشده، هدف اقتصادي نظام اسالمی است که  کوفه ذکر

 . ایرانی از آن بهره گرفت –

 :نیز در روایتی، رفاه و آسایش را وظیفة مهم حكومت برشمرده است( ص)پیامبر 

امور مسلمانان باشد، اما بی شائبه در جهت رفاه و به ورزي آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت  مسئولهر حاکمی که 

  .(126: 1۵ج ، به نقل از صحیح مسلم، 16۰: 1931فرد فراهانی )نخواهد شد 

اهمیت پیشرفت اقتصادي و رفاه در متون اسالمی آن قدر گوشزد شده است که بر مبناي آن برخی از محققان 

اما علت اینكه چرا . میا افتادهمدعی هستند که اگر دولت اسالمی را دولت رفاه ننامیم، کامالً از انصاف به دور اقتصادي 

است که اموري را به عنوان اهداف اقتصادي میانی حكومت  يا ادلهرفاه عمومی، هدف عالی حكومت اسالمی است، 

در این ادله، قرائن . که رفاه عمومی، هدف عالی اقتصادي در اسالم است شود یمبا این امر اثبات  کنند یماسالمی بیان 

 :شوند یماین امور نسبت به رفاه عمومی، اهداف مقدمی محسوب  دهد یمکافی وجود دارد که نشان 
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بیان شد، آمد که امنیت که شامل امنیت اقتصادي نیز  عناصر رفاهدربارة ( ع)ق در روایتی که پیش تر از امام صاد -1

که چگونه امنیت اقتصادي از اهداف  خواهد شدتأمین رفاه است و در مباحث آتی نیز بیان  عناصر و مقدماتهست از 

 .میانی حكومت اسالمی است

تمسك  وانت یمدر این خصوص به دو دلیل . عدالت اقتصادي یك هدف مقدمی نسبت به رفاه عمومی است -2

 :جست

که عدالت  دیآ یماز این روایات بر . شود یماشاره  ها آنادلة نقلی که در بحث عدالت اقتصادي به بعضی از  -الف

آمده است؛ بدین گونه که « اگر و آن گاه»این امر در روایات به صورت . اقتصادي، مقدمه و زمینه ساز رفاه عمومی است

 . شود یماگر با مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه برکت و رفاه عمومی حاصل 

ر شود که با تحقق عدالت منك تواند ینمبه یقین، هیچ عالم اقتصادي : ارتكاز عرف متخصص اقتصادي -ب

اقتصادي، رفاه عمومی فزونی خواهد یافت؛ گر چه در مفهوم و راهكارهاي تحقق عدالت اقتصادي با هم اختالف نظر 

 . داشته باشند

دو دلیل ارائه شده براي عدالت اقتصادي به عنوان هدف مقدمی براي رفاه عمومی، در مورد رشد اقتصادي نیز 

ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد  -فاه عمومی از اهداف مهم حكومت بر اساس رویكرد اسالمیتوجه به ر. مصداق دارد

 . رود یمبه شمار 

 ایرانی -رفاه با رویكرد اسالمی 

اسالمی،  يها آموزهبر اساس . ایرانی عبارت است از برخورداري از آسایش در زندگی –رفاه در رویكرد اسالمی 

روابط  -9؛ امنیت -9سالمتی؛  -2رزق؛  ي توسعه -1: که چهار چیز محقق شده باشد ابدی یمآسایش در صورتی تحقق 

 . سالم اجتماعی

چنین معنایی از رفاه، پیشرفت و آسایش و عناصر تشكیل دهندة آن، مستند به ادلة نقلی فراوانی است و روایتی که 

براي تبیین بعد اقتصادي رفاه و اینكه چه حدي . نقل شد، دلیل روشنی بر معناي رفاه است( ع)ق پیش از این از امام صاد

کفاف در . ، بپردازیماند آمدهاسالمی  يها آموزهاز آن مطلوب است، ابتدا بایست به بازشناسی مفهوم فقر و کفاف که در 

به  متعارف زندگی او کافی باشد، يها نهیهزایرانی، حالتی از زندگی است که سطح درآمد انسان براي  -رویكرد اسالمی

ما مصرف و رفاه بیش از حد ؛ ا؛ البته درآمد فراتر از حد کفاف اشكال نداردرود ینمکه مصرف او از آن فراتر  يا گونه

 :دیفرما یمدر این باره ( ع) یامام عل. کفاف، اسراف است

 .بیش از مقدار کفاف اسراف است ؛(19ح ، 797، 2ج ، ش 1979آمدي، )ما فوق الكفاف اسراف 
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ایرانی، از مصرف شخصی یا دادن نفقه به افراد تحت سرپرستی خویش کمتر از حد  –همچنین در رویكرد اسالمی 

دربارة میزان پرداخت ( ع)مردي از امام رضا . نیز باید پرهیز کرد شود یمنامیده ( سخت گیري و خسّت)ر کفاف که تقتی

. فدایت شوم: مرد گفت. «حدّ آن بین دو مكروه است»: ادپاسخ د( ع)حضرت . نفقه به افراد تحت سرپرستی خود پرسید

که  یدان ینمآیا ! خداوند تو را رحمت کند: فرمود( ع)ت آن گاه حضر. شناسم ینمآن دو امر مكروه را ! به خدا سوگند

 :دیفرما یماسراف و خِسَّت را ناپسند می شمارد و در قرآن [ عزوجل]د خداون

و اسراف  کنند یم؛ کسانی که انفاق 67: 2۰( فرقان)« لَم یُِسرِفُوا وَ لَم یَقتُروا وَ کَانَ بَینَ ذلِكَ قَوِاماًوَالَّذِینَ إِذَا أنفَقُوا »

 . بین این دو، قوام و استواري است[ البته]؛ دهند ینمو خسّت به خرج  ورزند ینم

فقر دو گونه است؛ فقر مطلق و فقر . مشابه این روایت که حد کفاف و اعتدال در زندگی را بیان کرده، فراوان است

آنچه در دانش اقتصاد از آن به خط فقر تعبیر شده و به عنوان مالک اقتصادي جوامع مورد توجه قرار گرفته، . نسبی

در مقایسه با کل جمعیت جامعه بیشتر باشد، آن جامعه بیشتر در  هر چه تعداد افراد زیر خط فقر. دربارة فقر مطلق است

ایرانی  –در رویكرد الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی . معرض تهدیدهاي جدي فرهنگی و سیاسی قرار دارد

 . باید با فقر مبارزه نمود و وضعیت جامعه را به حد مطلوب و شایسته ارتقاء داد

به یقین، رفاه مطلق جامعه هرگز . و رفاه مطلق( حد کفاف)ب رفاه حداقل، رفاه مطلو :رفاه نیز سه قسم دارد

دنیا نكوهش  ها آناسالمی که در  يها آموزهتمام  رسد یمهدف اقتصادي حكومت اسالمی باشد؛ چون به نظر  تواند ینم

کسانی که در این محدوده قرار دارند، دائماً در معرض غفلت و دام شیطانند . شده است، به محدودة رفاه مطلق ناظر باشد

بنابراین، . ؛ اما رفاه مطلوب و حداقل رفاه، هدف عالی حكومت اسالمی استشود یمبه مرور ضعیف  ها آنو ایمان 

ایرانی است که همة امكانات خود را براي  -ت اقتصادي با رویكرد اسالمیوظیفة حكومت با تأسی به الگوي پیشرف

 .رسیدن به رفاه مطلوب بسیج کند

 ایرانی پیشرفت  –پرسش و پاسخی بر اساس الگوی اسالمی 

که چنانچه در جامعة اسالمی، افراد زیر خط فقر مطلق باشند، آیا دولت  شود یمحال این پرسش اساسی مطرح 

 رسیدن به سطح رفاه مطلوب را براي افرادي که در محدودة فقر نسبی قرار دارند، هدف قرار دهد؟ تواند یم

ایرانی  –اسالمی جهت تحقق الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی  يها آموزهبا تكیه بر  رسد یمبه نظر 

از امكانات عمومی جامعه در اولویت  يمند بهره، در کنند یمبتوان ادعا کرد افرادي که در محدودة فقر مطلق، زندگی 

 کردند یمبه والیان، در مورد رسیدگی به افراد طبقات پایین جامعه بسیار تأکید  شیها هیتوصدر ( ع)ر ضرت امیح. دهستن

 :سدینو یمبه قثم بن عباس، کارگزار خود در مكه  يا نامهایشان در . شود یمکه به ذکر چند نمونه بسنده 
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إلی ما إجتمع عندک من مال اللّه فاصرفه إلی من قبلك من ذوي العیال و المجاعه مصیباً به مواضع الفاقه و و انظر 

در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر  ؛(67نامه ، البالغه نهج)الخلّات و ما فضل عن ذلك فاحمله إلینا لنقسمه فیمن قبلنا 

مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که . و گرسنگان و آنان که مستمندند و سخت نیازمندند، بده واران و آن را به عیال

 . نزد ما هستند، قسمت کنیم

بین  المال تیب، دهد یمر این فرمان با تأکید بر الگوي پیشرفت و رفاه اسالمی دستور د( ع)حضرت علی 

حضرت . افراد جامعه که سخت به امكانات اولیة زندگی نیازمندند و از گرسنگی در مشقتند، تقسیم شود نیتر محروم

وقتی این افراد را از محرومیت و فقر مطلق رها کردي، بقیه را بین افرادي که در فقر نسبی قرار دارند، تقسیم : دیفرما ینم

 ،[برند یمو در فقر مطلق به سر ]ان نیازمندانی که نزد ما هستند مانده را نزد ما بفرست تا می: دهد یمکن؛ بلكه دستور 

 . تقسیم کنیم

 :سدینو یمدیگر به مالك اشتر  يا نامهدر ( ع)ر حضرت امی

تیماردار  ؛(۰9همان، نامة )و تعهّد أهل الیتیم و ذوي الرقه فی السّن ممّن ال حیله له و ال ینصب للمسأله نفسه 

 . و دست سؤال پیش کسی دراز نكنند اند چارهیبیتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که 

که به امور کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان رسیدگی کند؛  دهد یمامام در نامة خود به مالك اشتر فرمان 

مسكینان، ناتوانان و معلوالن هستند، ادبیات فرمان را تغییر  افراد جامعه که متشكل از یتیمان، نیتر محرومسپس دربارة 

 :آورد یمدربارة تاجران و صنعتگران چنین تعبیر . کند یمتأکید  ها آنبه  المال تیبو در اختصاص  دهد یم

دیگر اینكه نیكی به بازرگانان و صنعتگران را بر  ؛(همان)ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خیراً 

 . خود بپذیر و سفارش کردن به نیكویی دربارة آنان را به عهده گیر

 :دیفرما یمافراد جامعه چنین  نیتر محروماما دربارة چهار طایفه از 

أهل البؤسی و الزّمنی فإنّ فی هذه ثمّ اللّه اللّه فی الطّبقه السّفلی من الّذین ال حیله لهم من المساکین و المحتاجین و 

الطّبقه قانعاً و معترّاً و احفظ للّه ما استحفظك من حقّه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالك و قسماً من غلّات صوافی 

که دا را، دربارة طبقة پایین مردم؛ آنان ، خسپس خدا را ؛(همان)اإلسالم فی کلّ بلد فإنّ لألقصی منهم مثل الّذي لألدنی 

به درستی که در این طبقه، افرادي قانع وجود . بیمارانی که از بیماري زمین گیر هستند. ندارند، در نظر بگیر يا چارهراه 

براي خدا، حقی را که خداوند نگهبانی آن را . آورند لی نیازشان را به روي خود نمی؛ ودارند که مستحق عطایی هستند

را در هر شهري به آنان  خالص يها نیزم يها غلهو بخشی از  المال تیببراي آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از 

 .آنان را همان باید که براي نزدیكان است نیتر دوردستواگذار که 
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 مند بهرهو دربارة گروهی که از زندگی به نسبت مرفهی  کند یمرا به دو دستة بزرگ تقسیم  افراد جامعهحضرت،  

براي آنان نیست؛ اما  المال تیببه مصرف  يا هیتوصو اصالً هیچ فرمان و  دیفرما یمبه مالك اشتر  ییها هیتوصهستند، 

 . مصرف کند ها آنرا براي  المال تیبکه بخشی از  کند یم، امر رسد یمافراد جامعه  نیتر محروموقتی به گروهی از 

که از حداقل رفاه  کنند یماستنباط کرد که تا وقتی افرادي در جامعه زندگی  توان یمقبیل سخنان حضرت،  نیاز ا

را که در اختیار دولت اسالمی است به طبقاتی که حداقل رفاه را  المال تیبامكانات عمومی و  توان ینمنیستند،  مند بهره

بنابراین، وقتی حداقل رفاه براي افرادي تأمین نباشد، دولت اسالمی باید تأمین حداقل رفاه را به . دارند، اختصاص داد

ایرانی توجه  – بنابراین، جهت تحقق الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی. عنوان هدف در اولویت قرار دهد

 . رود یمویژه به افراد ضعیف و فقیر جامعه اصلی اساسی و بنیادین به شمار 

 آن یها شاخصه عدالت اقتصادی و

استنباط کرد، عبارتند از عدالت، رشد و امنیت  توان یمآنچه از منابع اسالمی به عنوان اهداف میانی اقتصادي اسالم، 

 :کنند یمبر این سه مطلب تصریح ( ع)در روایتی امام صادق . اقتصادي

همة مردم به سه  ؛(9ج ، ق 1916محمدي ري شهري، )ثالثه أشیاء یحتاج النّاس طرّاً إلیها األمن و العدل و الخصب 

 . نیامنیت، عدالت و رشد و آبادا: چیز نیازمند هستند

به یقین، اینكه همة مردم به . شود یماطالق دارد و به طور قطع، شامل عرصة اقتصادي نیز ( ع)ق سخن امام صاد

زندگی مطلوب را نیز به زندگی با رفاه معنا . این سه چیز نیاز دارند، به خاطر آن است که به زندگی مطلوب دست یابند

وقتی رفاه، هدف عالی اقتصادي اسالم باشد، امنیت، عدالت و . بنابراین، این سه امر مقدمة رسیدن به رفاه است. کردیم

 . شوند یمن اهداف مقدمی، نسبت به هدف عالی، محسوب رشد به عنوا

داریم که جهت تحقق ( ع)ن افزون بر این بیان جامع، روایات فراوانی دربارة هر یك از این سه هدف از معصوما

دربارة عدالت ( ع)مام باقر ا. میکن یماشاره  ها آنایرانی به برخی از  -الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی

 :دیفرما یم

، ۰36: 1969کلینی، )انّ الناس یستغنون اذا عدل بینهم و تنزل السماء رزقها و تخرج االرض برکتها باذن اللّه تعالی 

و زمین برکت خود  کند یمو آسمان روزي خود را نازل  شوند یمبی نیاز  ها آناگر بین مردم به عدالت رفتار شود،  ؛(6ح 

 :شود یمدر این روایت شریف، نكاتی دربارة بحث ما وجود دارد که به آن اشاره . زدیر یمرا به اذن خداي متعال بیرون 

وجود داشته باشد یا به وجود بیاید؛ بلكه باید بین مردم به عدالت رفتار  خود خودبهعدالت چیزي نیست که  -1

دالت باید هدف حكومت به عبارت دیگر، ع. امر هنگامی ممكن است که حكومت به چنین امري اقدام کند نیو اشود 

 . اسالمی باشد
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اما به طور قطع روایتی که دربارة نزول روزي از آسمان و خروج برکت از . عدالت در این روایت اعم است -2

 . شود یمزمین است، شامل عدالت اقتصادي 

به عبارت عدالت در این روایت، مقدمه و زمینه ساز رفاه است؛ چون عبارت روایت به صورت شرط و جزا و  -9

آمده است؛ اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه برکت فراوان گشته، رفاه توسعه « اگر و آن گاه»دیگر به طور 

 .خواهد یافت

 –باعث تحقق الگوي پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی  تواند یمتبیین دقیق عدالت اقتصادي مورد نظر اسالم 

 . ایرانی گردد

 و مطلوبپیشرفت و رشد اقتصادی ایده آل 

که هیچ نظام اقتصادي سامان نیافته، مگر آنكه رشد اقتصادي و آبادانی تمام  دهد یمنگاهی به تاریخ نشان 

دف مقدمی براي رفاه عمومی و ابزاري براي ، هدر اقتصاد اسالمی، رشد اقتصادي. آن، از اهدافش بوده است يها بخش

اساساً الزمة پذیرش رفاه عمومی به عنوان هدف عالی اقتصاد حكومت اسالمی، پذیرش رشد . رسیدن به آن است

به عنوان  يرشد اقتصادبنابراین، اگر دلیل نقلی کافی براي اثبات اینكه . اقتصادي، به مثابة هدف مقدمی براي آن است

كومت اسالمی مطرح است، نداشته باشیم، همین که رفاه عمومی در جایگاه هدف عالی اقتصادي هدف اقتصادي ح

حكومت اسالمی مورد پذیرش است، کافی خواهد بود تا رشد اقتصادي به صورت هدف مقدمی، مورد قبول واقع شود؛ 

ه عمومی مطلوب، امري غیر ایرانی پیشرفت بدون رشد اقتصادي مطلوب، رسیدن به رفا –چرا که در رویكرد اسالمی 

البته ادله نقلی کافی براي اثبات اینكه رشد اقتصادي در جایگاه هدف اقتصادي حكومت اسالمی مدّ نظر . ممكن است

 :شود یماشاره  ها آناست وجود دارد که به برخی از 

 :ندیفرما یمدر یكی از سخنانش ( ع)ر حضرت امی

 . نشانة برتري و امتیاز حاکم، آبادانی شهرها است ؛(922: 9ج ، ش 1979آمدي، )فضیله السّلطان عماره البلدان 

یعنی زمین  «ارض»یعنی شهرها و نه آبادانی  ،«بلدان» یدر این گفتار، نشانة برتري حاکم را آبادان( ع) یحضرت عل

که در رویكرد  هاست آنمقصود از آبادانی شهرها، آباد کردن شهرها به حسب امكانات اقتصادي موجود در . دانسته است

که از امكانات اقتصادي آن براي رفاه مردم  شود یمبنابراین، به شهري آباد گفته . ردیگ یماسالمی مورد توجه ویژه قرار 

فقط داراي  يا منطقهبا امكانات اقتصادي، متفاوت است؛ ممكن است  سهیدر مقاالبته استعداد شهرها . آن استفاده شود

، امكانات و استعدادهاي ها نیزمبهره برداري بهینه از  يا منطقهاستعداد و امكانات کشاورزي باشد که آبادانی چنین 

باشد، هنگامی به این ... و  يپرور دامداراي استعدادهاي تجاري، صنعتی،  يا منطقههمچنین اگر . کشاورزي آن است

 . ستعدادها به طور بهینه استفاده شودکه از این ا شود یممناطق، آباد گفته 
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اسالمی پیشرفت بیان فرموده که مؤیّد  –این مطلب را به گونة دیگري جهت تبیین الگوي اقتصادي ( ع)امام علی 

 :برداشت و تحلیل پیشین است

بدترین شهرها، شهري است که نه داراي امنیت است و نه رشد  ؛(16۰: همان)ب شر البالد بلد ال أمن فیه و ال خص

 . یو آبادان

خداوند . کند یمامیر مؤمنان در سخن دیگري در تفسیر کالم خداوند، آبادانی شهرها را سبب قوام زندگانی معرفی 

است که شما را از زمین آفرید و شما را [ خدایی]و ؛ ا«61 :(11 هود)هُوَ أنشَأکُم مِنَ األرضِ وَ استَعمَرکُم فِیهَا »: دیفرما یم

 :دیفرما یمحضرت امیر دربارة این آیه . مأمور به آباد کردن آن ساخت

فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعماره لیكون ذلك سبباً لمعایشهم بما یخرج من األرض من الحبّ و الثّمرات و ما 

پس خداوند  ؛(19۰7ح ، 179، 9ج ، ق 1921محمدي ري شهري، ) شاکل ذلك ممّا جعله اللّه تعالی معایش للخلق

و امثال  ها وهیم، همانند حبوب و دیآ یمسبحان، مردم را به آبادانی فرمان داده است تا بدین وسیله از زمین آنچه بیرون 

 . آن را که براي زندگانی مردم قرار داده است، زندگی آنان را استوار سازد

شوند و  مند بهرهالهی  يها نعمتبنابراین، رشد و پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی بدان سبب است که مردم از 

که رشد و آبادانی اقتصادي، هدف مقدمی و ابزاري براي  شود یمبا این بیان حضرت، روشن . رفاه بیشتري داشته باشند

که تالش تو براي آبادانی زمین باید  کند یمدر نامة خود به مالك اشتر تأکید ( ع)چنانكه امام علی . رفاه عمومی است

، باید به یخواه یمکه اگر مالیات بیشتري  دیفرما یمحضرت . باشد[ مالیات= ]ج بیشتر از تالش تو براي جمع آوري خرا

آبادانی بیشتر بپردازي تا مردم به واسطة آبادانی بیشتر، صاحب درآمد و رفاه بیشتري شوند و تو هم بتوانی مقدار بیشتري 

 . را به صورت مالیات دریافت کنی ها آناز درآمدهاي 

تفاده از منابع انسانی و ، باید تولید شود؛ بلكه اسشود یمالبته در اقتصاد اسالمی این گونه نیست که هر آنچه تقاضا 

طبیعی به ویژه منابع و امكاناتی که در اختیار دولت اسالمی است، هیچ گاه نباید صرفاً در جهت تأمین آنچه تقاضا 

، مصرف شود؛ چون برخی کاالها و خدمات که با بار اخالقی و ارزشی منافات دارند و سدي در مسیر تكامل شود یم

همچنین منابع و امكانات نباید براي کاالها و خدمات لوکس، هزینه . ، نباید تولید شوندندیآ یمبه شمار  ها انسانمعنوي 

بنابراین، اگر رشد . شوند؛ چرا که پیش تر بیان شد که رشد و شكوفایی اقتصادي، هدف مقدمی براي رفاه عمومی است

اضا وجود داشته باشد، به عنوان هدف تق ها آنو شكوفایی اقتصادي باعث رفاه عمومی نشود، هر چند در بازار براي 

بنابراین، پیشرفت و رشد اقتصادي با رویكرد . صرف شود ها آنتا امكانات دولت اسالمی در جهت  شوند ینمتلقی 

 . فراهم آورد ها انسانشایسته و مطلوب براي همة  يا جامعه تواند یمایرانی  –اسالمی 
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 نتایج پژوهش

 –با تأمل و تدبر در مضامین بلند اسالم و تجزیه و تحلیل الگوي جهاد و پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی 

 :ایرانی نتایج ذیل قابل استنتاج است

توسعه و پیشرفت اقتصادي جزئی از فلسفة وجودي انسان است، چرا که به بار نشستن مواهب پیش نیاز تكامل  -1

 . رود یمار معنوي و الهی انسان به شم

، بنابراین داشتن اقتصادي گردد یموسیعی از آن به اقتصاد باز  يها بخشقیام و استواري جامعه اسالمی در  -2

 . رود یمجهت قوام و تحكیم جامعه اسالمی به شمار  يا نهیزمشكوفا 

و احیاء موات،  جهت گیري بنیادین بسیاري از احكام شرعی مانند استحباب اصالح و ازدیاد مال، آبادانی -9

 . ع اموال به سوي توسعه اقتصادي استیحیازت مباحات، حرمت تضی

مادي همان توسعه اقتصادي است، که جدیت و  يها هیسرمادر رویكرد اسالمی، رشد و پیشرفت در زمینه  -9

 . تالش در آن پویایی و استحكام جامعه را به همراه دارد

که بیگانگان و اجانب نتوانند بر جامعه اسالمی سیطره و استیال  گردد یمبرخورداري از توسعه اقتصادي سبب  -۰

 (تحقق قاعده قرآنی نفی سبیل. )یابند

 . رود یمتسخیر آسمان و زمین، مؤید اقتصادي رو به رشد و توسعه به شمار  خداوند بهپیام  -6

 . گردد یمبا توسعه و پیشرفت اقتصادي میسر  ها نعمتتمكن بخشیدن به امت اسالمی و محل به بار آمدن  -7

 . باشد یمایرانی  –اقتدار، سربلندي و عظمت جامعه اسالمی ایران در گرو پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی  -3

تدبّر و تعمق در مضامین قرآن و سیرة پیشوایان دین گواه بر آن است که پیشرفت اقتصادي با مدل اسالمی  -3

 . رود یمالگویی جهت تحقق عدالت به معناي واقعی ان به شمار 

مدلی جامع از الگوي پیشرفت براي  تواند یمایرانی  –به نمایش گذاردن پیشرفت اقتصادي با رویكرد اسالمی  -1۵

 . جهانیان به شمار آید

 . ایرانی –اقتصادي با رویكرد اسالمی  و جهادبه امید تحقق واقعی پیشرفت 

 «والسالم»
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 یحكومت علوی اقتصاد یها استیسبررسی 

 *فخري مصري

 : چكیده

زند، ارائه  هاي دنیا می کشور یالملل نیبهاي داخلی و  در جهان معاصر که اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعال

با معیارهاي انسانی و اهداف  یهم خوانها و به تبع آن اقتصاد جهانی را در جهت  طرح و الگویی که بتواند اقتصاد کشور

شود؛ گرچه در این راستا از  بشري هدایت کند و در یك کالم عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد، ضروري احساس می

 چارچوبجهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در  اقتصاددانانهایی از سوي  تالش  کنونها پیش تا  قرن

نتوانسته اقتصاد را در مسیر اهداف انسانی قرار  عمالًهایی هم ارائه شده است اما  موازین اسالمی صورت گرفته و مدل

 يها نقطهدانست و از  را وحید و منحصر به فردآن  توان یمبى گمان حكومت علوى یك استثنا در تاریخ است و . بدهد

فراوانى است که اندیشمندان و فرزانگان بشریت اعم  گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و. عطف تاریخ به شمار آورد

و از زوایاى  اند داشتهاز اسالم به این دولت کوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول  از شیعه یا سنّى و حتى افراد بیرون

انبوهى را پیش روى ارباب  و آثار اند دادهکالمى، سیاسى، تاریخى، نظامى و غیره مورد بررسى و کنكاش قرار  مختلف

شگفت انگیز این حكومت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته  در این بین، یكى از ابعاد مهم و. اند نهادهاندیشه و نظر 

 اقتصادى حكومت علوى در باره رشد و يها برنامهکنون به خوبى شكافته نشده، بررسى تا و الاقل برخى از زوایاى آن

 يا جامعهاسالمى و پدید آوردن  توسعه و سازندگى و تالش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بینوایى از جامعه

فراوان، در این زمینه  ییها پرسش .باشد یمعمیق فقر و غنا  متعادل و عارى از شكاف عمیق طبقاتى و کاستن از فاصله

اصوالً  از جمله آنكه، آیا. نو و ارزشمند راه پیدا کرد ییها افقبه  توان یمپاسخگویى به آن  قابل طرح است که در سایه

را در این زمینه ارائه نموده  يا برنامه حكومت علوى نسبت به اصالحات اقتصادى و بهبود رفاه عمومى اهتمامى داشته و

 ؟ است

براي این منظور ابتدا نگاهی کوتاه . پردازد یماقتصادي حكومت علوي  يها استیسنویسنده در این مقاله به بررسی 

نویسنده در  .دپرداز یمدر ادامه به بررسی اصالحات اقتصادي و  پردازد یمبه هدفمند کردن اقتصاد در حكومت علوي 

فقرزدایی و کاستن بار سنگین مشكالت اقتصادي از مردم و برقراري  مسئلهکه توجه به  رسد یمنهایت به این نتیجه 

الهی و ضرورتی دینی مطرح بوده است و  يا ضهیفربه عنوان ( ع) یعدالت اقتصادي، در سیره فردي و حكومتی امام عل

طبق سیره آن حضرت، جامعه اسالمی مطلوب و . این اصالحات را صرفاً امر بشري و بیرون از دین دانست توان ینم

دینی به تكاپو  يها آموزهمورد توجه آورنده شریعت، که بر وفق موازین دینی مشی نموده و با استعانت و یاري از 

ر آنچه از رفتار و گفتار حضرت امی. ل همه جانبه استپیشرفته، برخوردار، توسعه یافته و داراي تعاد يا جامعهپرداخته، 
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، آورد ینمآموخت آن است که دین، نه تنها مانع پیشرفت مادي نیست و سدي در راه رفاه عمومی پدید  توان یم( ع)

دم، این نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعی شد که اسالم براي باال رفتن و ارتقاء کیفی وضع معیشت مر توان ینمبلكه 

گرچه مانع نیست، ولی مقتضی هم براي آن نیست و در باره پیشرفته بودن جامعه، البشرط است و هیچ گونه اقتضاء و 

منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ایشان قابل ( ع)ن نچه در سیره امیرالمؤمنیآ .تدبیري در درون خود ندارد

براي  شود یممحروم جامعه است و اصوالً نظام اسالمی تشكیل  يها تودهمشاهده است آن است که اسالم مقتضی رفاه 

که به بهبود  کند یماین وظیفه بر دوش حكومت اسالمی سنگینی . دیگر يها برنامهانجام این مهم، در کنار اهداف و 

ال و نه معیشت مردم توجهی ویژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفی میان مدت و ابزاري در جهت نیل به اهداف متع

به رمز انحطاط ملل مسلمان پی  توان یمو وظایف خود قرار دهد و از اینجا  ها برنامهیك هدف نهایی، در چهارچوب 

از روزي که عمل به اسالم، همان طور که در کتاب و سنت مقرر است، فراموش گردید، مسلمانان راه انحطاط را . برد

 .درنوردیدند

 .اقتصادي حكومت علوي يها استیسحكومت علوي،  :کلمات کلیدی

 .واحد سلماس –کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی *

 

 :مقدمه

مدرن و تحول سبك  گرفته در تفكر بشر پسا مالی، منطبق بر تغییرات صورت يور بهرهکردن نظام توزیع و هدفمند 

هاي  مدرن، داراي متغیرها و پارادایم در عصر پیشا ها انسانرفتاري  کسب درآمد، نسبت به مدل يها چارچوبزندگی و 

اجرایی در  ت اندیشهیالبته با توجه به این که سا. فكري جامعه بشري در دوران و اعصار گذشته است متفاوتی از زمینه

ی گرفته ناشی از پیروزي انقالب اسالم و در تحوالت صورت برد یممدیریت اسالمی ایرانی از قالبی ایدئولوگ بهره 

 ریامبدیل  بی ي قالبی ارزشی و آرمانی از الگوي حكومتی اسالمی در تجربه ،یالملل نیبو مدیریت  يا منطقهایران در سطح 

انكاري که  غیرقابل يها تفاوتاز سویی، با عنایت به  را سرلوحه و سرمشق کار خود قرار داده است و (ع) یعل مؤمنان

و ارکان نظري و  ها چارچوبباید  اسالم و بشر هزاره سوم وجود دارد، در مدل و سبك رفتاري و بینشی جامعه صدر

مساوات و رساندن جامعه به رفاهی نسبی، به عنوان یك  تئوریك توفیق اقتصادي حكومت علوي در استقرار عدل و

تحول اقتصادي برآیند این رویكرد به عنوان یك راهبرد اصیل، شكوفایی و . تبیین شود نمونه کاربردي در قالبی روزآمد

این امر جز در پرتو تحلیل  که سازد یمنه به عنوان یك آرزوي دور از دسترس، بلكه در قالبی دست یافتنی جلوه گر  را

 .استراتژیك اجتماعی اقتصادي محقق نخواهد شد يها برنامه دینی در مسیر اجراي يها ارزشصحیح از شرایط استقرار 
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چون تحقق عدالت و برابري  يا مؤلفهاقتصادي که  به عنوان یك جراحی بزرگ ها ارانهیاز این بعد هدفمند کردن  

به واقع، اگرچه این طرح . داده، امروزه به یك دغدغه ملی تبدیل شده است را به عنوان هدف کلیدي خود مدنظر قرار

داده است، اما به  ار قرارراهبردي خود مستقر نموده و سرلوحه ک يها مؤلفهآرمانی اجتماعی را در مسیر  هدفی متعالی و

نمایانگر تنوع رویكرد و  ها دولتتجربه اجرایی  دلیل آنكه رسیدن به مقصود در فرآیندي بلندمدت امكان پذیر است و

ثر بر طرح ؤراهكار مناسب جهت مدیریت م رسد یمملی است، به نظر  يها طرح تعدد مراکز تصمیم گیري و اجرا براي

این ر ب .اسالم باشد تشكیل دفتر تحقیقاتی و مطالعاتی راهبرد تحول اقتصادي از دریچه دین مبین، ها ارانهی هدفمند کردن

حكومت علوي، چراغ راه هر تحقیق و تحلیل مبتنی بر  اساس در راستاي رساندن جامعه به رفاه نسبی، الگوي بی بدیل

و گفتمان  میا دادهرزیابی و سنجش تطبیقی قرار این مدل تحلیلی کارآمد را پایه ا دینی است و در متن حاضر، يها آموزه

 . حقیقی در توفیق اقتصادي حكومت علوي بررسی شده است مؤلفهاجتماعی، به عنوان  عدالت

بودند، اما هیچ گاه تحت  فراوانی به ظاهر اسالم آورده يها تیجمعزمانی به خالفت رسید که اقوام و ( ع) یعل امام

با درآمدهاي باالي اقتصادي که پس از فتوحات ( ص)ر پیامب نشده بودند، زیرا اصحاب تعلیمات صحیح دین اسالم واقع

به دست آوردند، فرصت بهره گیري صحیح از تحوالت فرهنگی به وجود آمده را  هاي دوران خلفا و کشورگشایی

تعداد  .گرفته بود صلهفا( ص)جامعه دچار شكاف طبقاتی و سیاسی شدیدي شده و از تعالیم نبی مكرم اسالم  نداشتند و

ها  آن( ع) یمالك دین و دنیاي مردم بودند، به قول امام عل اختیار خود داشتند، کمی از صحابه نمایان که جامعه را در

که فضاي سیاسی و اجتماعی جامعه اسالمی را به شدت ( ع) یموال عل. خود داشتند مردم را مانند کالغ در چنگال

زیان ما یكی  من مردي از شما هستم و سود و»: ، در همان سخنرانی روز اول بیعت، فرموددید یمتنش زا  بحرانی و

. اند آوردهشب تار روي  يها پارههمچون  ها فتنهخداوند میان شما و دیگر مسلمانان درهاي رویارویی را گشوده و . است

با توجه به این  «و جاي هر چیز را بدانند است که صبور و با بصیرت باشند ، تنها کار کسانیها فتنهرویارویی با این 

و نه  چهار سالدالیل توفیق اقتصادي حكومت علوي در دوران  شرایط سیاسی و اجتماعی بغرنج است که در رهگیري

 . میرس یماجتماعی  ماهه، به قطب مفهومی عدالت

آزادي اسالمی و عدالت قرآنی را هم سویی  ، مالزمه والبالغه نهجراهبردي موالي متقیان در  يها آموزهواقع  در

اجتماعی به معناي عام برشمرده  يها جنبهبه سوي کمال و تعالی در  اصلی کلیدي در پیشرفت جامعه اسالمی و حرکت

نظري و  رفتار انسانی را در استقرار بی کم و کاست مبانی مفهومی آزادي و عدالت در بطن تفكر و اصل تداوم و بقاي

حكومتش به رفاه نسبی به  در رساندن جامعه تحت مؤمنان ریامست و بی شك تجربه درخشان عملی جامعه دانسته ا

سال در سه جنگ گذشته است، تایید و تشویق  9حدود  ساله ایشان ۰ باًیتقرویژه با توجه به این جریان که از حكومت 

کلیدي در  يها پستاز منظر دیگر، در زمانی که  .امام اول شیعیان به دنبال دارد هر محقق منصفی را نسبت به عملكرد

ریشه در  سال، 2۰را از افرادي که در طی  ها پستبه خالفت رسید و این ( ع)اصحاب کبار بود، علی  و هیام یبندست 

به واقع،  ت؛قبضه خود درآورده بودند، گرف اعماق فرو برده بودند و به نام دین، جهاد و شمشیر همه را رام کرده و در
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، زیرا حقیقت و عدالت ردیگ ینمو روح علوي، مصلحت را در نظر  براي تحقق عدالت است( ع) ینج سال مبارزه علپ

 يها هیپااین رو ست که پس از رسیدن به خالفت و در شرایطی که هنوز از بعد ثبات  محض و یكپارچه است و از

در توجیه تحلیل گران  و سازد یمشام برکنار  حكومتی، احاطه محیطی بر مرکز حكومت ندارد، معاویه را از امارت

 : دیفرما یم سیاسی

فساد و ظلمی که معاویه در آن لحظه انجام  بر ابقاي او صبر کنم، در جنایت، يا لحظهاگر این کار را نكنم و »

 «.رمیگ ینم بر عهدهبود و به قیمت نابودي همه چیز، چنین مسئولیتی را  با او شریكم و من نیز مسئول خواهم دهد یم

اصلی این حكومت، بقاي  مؤلفهگرفته و  واقع چارچوب تفكري حكومت علوي بر بنیان عدالت اجتماعی جانبه 

تعبیر زیباي جرج جرداق در نام نهادن تجسم  نسانیبدو  دیجو یم دینی را در تحقق عدالت يها ارزشقدرت برآمده از 

عرصه  تصویر از شمایل مرد برتر نیتر برجستهتاریخ، به عنوان صداي عدالت انسانی، بی شك  جاودانه عدالت در بستر

تا  بر آنچهمنطبق . و شمشیر است علم و تقوا، جهاد و عدالت، سیاست و عبادت و در بیان ردولف ژاگیر خداوندگار علم

با آن رویارو بود به عنوان یكی از جهت تحقق عدالت  (ع) مؤمنان ریامبستري را که  توان یبدین جا گفته شد، م

 تاریخ مورد نظر قرار داد و در راستاي درک بهتر حماسه بی بدیل موالي متقیان در شرایط محیطی در قاب نیتر بغرنج

کردن عدالت، آزادي، امنیت  اجرایی یك حكومت، باید نظري به موانع و مشكالت بر سر راه محقق يها آلاستقرار ایده 

راستاي توزیع ثروت، باید به چند نكته اساسی توجه  علوي در يها استیسدر بررسی . عه کوفه داشتو رفاه در جام

  :کرد

از اصحاب، صاحب مزارع، باغ و  يا عدهکه  دید یمو  شناخت یمشرایط محیطی زمان خود را به خوبی ( ع)امام  1

از طال و نقره هستند که با تبر میان اعضاي  ییها گنجخدمت دارند و صاحبان  برده و کنیز در ها دهمجللند،  يها کاخ

  .اندکی هستند ، در حالی که بیشتر مردم از درآمدهاي عمومی محرومند یا صاحب درآمدشود یمها تقسیم  آن خانواده

هم دوران نامتعادل و طبقاتی خلفا را از صافی  هم دوران متعادل و متوازن حكومت نبوي را دیده بود و( ع)م اما 2

را سرلوحه  المال تیبرو، با پیروي از سنت نبوي، سیاست توزیع برابر و عادالنه  تحلیلی خود عبور داده بود، از این نگاه

امام در تقابل با  .منفی و مخاطرات جدي مواجه شد يها واکنشگرایانه با  خود قرار داد و این سیاست تساوي کار

خیرخواهی اندکی مسامحه را در اجراي عدالت خواستار  که از بابرویكرد تنازعی اشرافیت عرب، به یاران نزدیك خود 

  « .پیروزي را با جور و ستم به دست آورم حال آنكه این مال از آن خداست دیخواه یماز من »: شده بودند، فرمود

را اعالم کرد، در حقیقت  المال تیبتوزیع برابر  اصالحی و حكومتی خود از جمله يها برنامه( ع) یوقتی امام عل 9

 يها نسلایشان انسان عصر خویش و . داري و اجتماع را به نمایش گذاشت جوهره انسان گرایی دین در عرصه حكومت

. جامعه و تاریخ بود ، تجسم عینی اسالم در عرصهمؤمنان ریاماسالم آشنا ساخت و به بیانی  خواهانه عدالت بعد را با روح

با ( ع) یجاودانه ماند، عدالت گرایی بود و عل حكومت علوي در جامعه اسالمی و تاریخ اسالمدر حقیقت اصلی که با 
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اجتماعی، اقداماتی انجام داد که پیكر مرده و بی جان قومیت عرب را روح و جانی  عدالت نیتأمعدل کامل خود، در راه 

  .بخشید تازه

با جهش  ،(ع) یبرکت راهنمایی امام عل عرب از موضوعات بود و رأس تمامموضوع عدالت اجتماعی همواره در 

تا آنكه جان  دیتپ یمدر راه تحقق عدالت ( ع)واقع قلب تواناي علی  به ت؛، این حقیقت را دریافيا نندهیآفرنیرومند و 

سیره  در دوران حكومت، با( ع)و عملكردهاي امام  ها استیسدر یك برآیند کلی، . راه پاک ساخت خود را فداي این

مخالفت ( ص)م که با رویه پیامبر اکر یافت( ع)م دارد و شاید نتوان موردي را در زندگی و رفتار اما نبوي مطابقت کامل

دینی و انسانی حاکم بر رفتار پیامبر بود  يها ارزشبرگرفته از ( ع) یامام عل دیگر، اعمال و رفتار يا هیزاواز . داشته باشد

هنجارهاي دینی به شمار  اجتماعی جامعه عرب و يها آرماناز  يا ختهیآمحاکم بر رفتار خلفاي ثالثه،  يها ارزشولی 

  .و خلفاست( ع) ینكته، تفاوت اصلی بین اعمال امام عل به یادگار مانده بود و همین( ص)ر که از زمان پیامب رفت یم

و قدرت اتخاذ کردند که  ثروتزمینه توزیع  نابرابري در يها استیس ،(ص)ر از نگاهی دیگر خلفا پس از پیامب

نامتعادل و نامتوازن به وجود آید و فاصله اجتماعی بین طبقات افزایش یابد  باعث شد در قشربندي اجتماعی، ساختاري

اصل  و اجراي گرایانه در توزیع ثروت و قدرت در دوران حكومت خود با در پیشگیري سیاست تساوي( ع) یعل اما امام

اجتماعی، به جامعه ساختاري  يها ينابرابر را کاهش داد و با تعدیل در جامعهشایسته ساالري، فاصله طبقاتی موجود 

  .متعادل و متوازن بخشید

که ایشان در مسیر تحقق  کند یرا گوشزد م مستقر در حكومت علوي این نكته يها ارزشاز این رو، بررسی ماهیت 

همگامی میان کارکرد اجتماعی عدل و مالزمه معنایی این کلیدواژه  عدالت در دو وجه اقتصادي و اجتماعی و ایجاد

اجتماعی  بر ساحت تفكر انهیمتقنگاه  راتیتأثبر جوهره انسانیت و  زیهر چآزادي مشروع، بیش از  راهبردي با مفهوم

اجراي درست و هدفمند عدالت و مساوات  میان، باید توفیق بی نظیر این امام همام دردر این . مدیران تاکید دارد

شرایط محیطی ناشی از کمبود منابع درآمدي را به عنوان یك  نیتر یبحران اجتماعی در يها ينابرابراقتصادي و تعدیل 

مبناي  علوي، حكومتی اصیل را بر يها آموزهدر مسیر دید محققانه خود قرار داد و با تاسی از  الگوي بی بدیل

را در فعلی خداپسند و قولی  مند قاعده قرآنی، نگاهی منتظم و يها يدئولوژیاامارتی که طبق  د؛دینی بنیان نها يها ارزش

شده در بستر چنین حكومتی، توانایی باالیی در مدیریت و مهار بحران  و بی شك جامعه تربیت سازد یمخدا باور متجلی 

 .دخواهد رسی راهبردي، با صالبت و قدرتی ایمانی عبور کرده و به منزلی امن يها طرحلرزان اجراي  از پل داراست و

 .(نیما بهدادي مهر)

 نقش دولت در اقتصاد

مرتبط است،  شود یمنزدیك با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض  يا گونهمسئله نقش دولت به 

تا  «کننده دولت حداقل»از دیدگاه آزادسازي  يا وستهیپسازمان اجتماعی که براي جامعه متصور است، احتماالً طیف 
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، اهداف، وظایف، امكانات و ها دگاهیدر اساس هر یك از این ب. ردیگ یمرا در بر  «حدّاکثر کننده دولت»دیدگاه جمع گرا 

  .اختیارات دولت قابل ترسیم است

 ماهیّت دولت اسالمی

جغرافیا، نژاد، خون، زبان و »ساس این وحدت، عاطفه ا. تدولت، تجلّی برتر وحدت سیاسیِ مردم یك جامعه اس

را  يا جامعهامّا آنچه که هر ) .996السس االسالمیة، ص ، ا، الصدراست محمدباقر «...الهی یا الحادي و»یا فكر  «تاریخ

، اجراي مقررات و ها انساننظیم روابط متقابل ت. تاس ها انسانتا دولت تشكیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن  دارد یوام

از  اال هللدر پاسخ به شعار ال حكم  «ع» یز این رو امام علا. تضمانتِ اجرایی، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي اس

  :دهند یمسوي خوارج چنین پاسخ 

مندند، خواه نیكوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حكومتش به کار خویش مشغول و ردم، به زمامدار نیازم»

جمع آوري  المال تیبشوند و مردم در دوران حكومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال  مند بهرهکافران هم 

، خ البالغه نهج) « .دبدکاران در امان باشنیكوکاران در رفاه و مردم از دست ن. دگردد و به کمك او با دشمنان مبارزه شو

رخی از سخن ب. تایجاد امنیّت، نظم آفرینی و پاسداري از حقوق مردم و جلوگیري از تعدّي، شأن هر حكومتی اس( 9۵

که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندي در تدبیر امور کشور، حفظ امنیّت و حراست  اند دهیفهمچنین  «ع» یعل

جز رسیدگی به حاجات اوّلیه  يا فهیوظ ها حكومتیعنی  ؛(136هدي، حائري حكمت و حكومت، ص م. )مرزها استاز 

ال ح( .979 97۵سروش، عبدالكریم، مدارا و مدیریت، ص ) نید ریغمردم ندارند، خواه حكومت دینی و خواه حكومت 

پیشواي دادگر » ،«ع» یفرموده دیگري از امام عل بنا برآن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیّت است؛ زیرا 

و فرمانرواي بیدادگر از فتنه  باشد یاز فرمانرواي ستمكار بهتر م خوار آدماز بارانِ پیوسته بهتر است و جانور درنده و 

بدیهی است که ظلم یك کس هر چند بسیار ولی سهل »: دیگو یمشارح این کلمات در این مقام  « .تدائمی نیكوتر اس

هر که را قدرتی بر فتنه و شرّ ؛ و دشو یمباشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج 

  « .دآن را پیشه گیرد و فتنه دائمی گرد باشد یم

که اجراي قانون اسالم وظیفه اصلی حكومت اسالمی  دهد یمافزون بر این، تأمّل در بیانات امیرالمؤمنین نشان 

وجود امام براي امت الزم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا . است

  ...نموده و با دشمنان بستیزد و

وظایف دولت اسالمی، پیگیري مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یك جامعه بنابراین حوزه 

و ). است «اصالح مردم»ه عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر ب. تاسالمی این امور، اعم از امور دنیوي و آخرتی اس

 يها کرامتالهی و رشد  يها ارزش يسازاستوار رقراري حاکمیت خداوند و ب( .۰9، نامه البالغه نهج، ها اهلاصالح 

  :دیفرما یم «ع» یاجتماعی است؛ چنان که امام عل يها نهیزمدولت در تمام  يها نقشانسانی، محور تمام 
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همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیري از فساد و گناه در میان مردم »

   «.تاس

ر واقع دولت اسالمی با فراهم د. تاسالمی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اُخروي اس البته از منظر

مچنین مسئولیت ه. دکن یالهی را ترویج م يها ارزشرا مهیّاتر نموده،  يدار نیدنمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه 

را پیش گیرد که با  ییها استیستا دولت  دهد یمو بنابراین امكان  دهد یمامور اخروي، بُعد جدیدي به نقش دولت 

نین دولتی تنها چ. دها مسلمانان تكالیف دینی خود را به نیكی انجام داده، کماالت الهی و انسانی را کسب نماین تحقق آن

شریعت فرق  تفكران اسالمی میان دو حوزه عملیات دولت در محدودهم. ددر محدوده شریعت عمل کن تواند یم

لین حوزه اختیارات دولت، شامل اجراي مقررات و قوانین ثابت ـ مانند وضع زکات و منع ربا ـ است، و اّ. دگذارند یم

محمدباقر، الصدر، )« الفراغ ي منطقه»دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسالمی قرار داده است 

اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و یا در مقام  يها ضرورتا با توجه به شرایط و ت( .93۵اقتصادنا، ص 

بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیرثابت  «ع»م تزاحم قوانین ثابت، تصمیم الزم را اتخاذ نماید؛ چنان که اما

ان فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مچنین براي مبارزه با احتكار و گره. درا وضع کردن «حكومتی»

  .مردم را بر لوازم و پیامدهاي مالكیتِ شخصی ترجیح دادند

دیگر  يها دولتبنابراین دولت علوي ـ و به طور کلّی دولت اسالمی ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با 

لیبرال و سوسیالیستی در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادّي عمومی و یا در پی حدّاکثر  يها ولتد. دفرق ماهوي دار

ما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت، هدف غایی ا. دو یا هر دو هستن «نظریه انتخاب عمومی»کردن رفاه کارکنان دولت 

سیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان ز این رو تشخیص سعادت و را. تدولتْ سعادتِ مادّي و معنوي همه مردم اس

و الجرم در  (.73کتاب السیاسة المدنیة، ص  ،ابونصر الفارابی)خارج است و نیازمند رهبري امّت که از غیب مدد گیرد 

علوي، هیچ چیزي جز برقراري عدالت ـ به عنوان هدف میانی وظایف  يها آموزهر اساس ب. دمحدوده شریعت عمل نمای

، سازد یممتمایز و برتر  ها دولتنچه حكومت علوي را در این زمینه از دیگر آ. دکن ینمدولت ـ به اصالح جامعه کمك 

  .آن است که عدالت در این حكومت، نه یك آرمان دور بلكه یك برنامه نزدیك و عملی است

 و مردم رابطه دولت

است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق  گزار خدمتدولت علوي، به حسب ماهیّت و جوهر خود، دولتی خیرخواه و 

به  «ع» یمام علا. دباش یم «تعقیب سعادت مردم» ها انسانانسانی و تكریم  يها ارزش ياستوار سازحاکمیت الهی، و 

  :کند یکارگزاران خود خاطر نشان م

را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و براي برآوردن نیازهایشان، حوصله به پس خود داد مردم »

  (۰1، نامه البالغه نهج) «.نما خازنان رعیّت هستید و وکیالن امّت و سفیران اماماش. دخرج دهی
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. نبدان طمع ورزند؛ بلكه امانتی است در دست آنا مردان دولتنیست که  يا طعمهحكومت  «ع» یدر اندیشه امام عل

شعث بن قیس که در دوران حكومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حكومت را به معناي رایج عصر خود، یعنی ا

  :؛ از این رو امام بدو نوشتپنداشت یمخود محوري و خودکامگی 

ن که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت آ. تت امانتی اسکاري که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلكه بر گردن»

ر دست تو د. یو را نرسد که آنچه خواهی به رعیّت فرمایی، و بی دستوري به کاري دشوار درآیت. هگذارد ات عهدهرا به 

بدترین والیان میدوارم براي تو ا. يخدا است عزّوجل، و تو آن را خزانه داري تا آن را به من بسپار يها مالمالی از 

 (۰، نامه البالغه نهج) «.مالسالو. منباش

و مهرورزي سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به  يرفتار خوشامام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلكه به 

  :سدینو یممالك اشتر نیز 

ونان حیوانی درنده مباش چ. زها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود سا مهربانی به رعیّت و دوست داشتن آن»

، البالغه نهج) «...شهستند یا همانند تو در آفرین تو شانیک همیا : که خوردنشان را غنیمت شماري؛ زیرا آنان دو گروهند

 (۰9نامه 

دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازي  ساز انسانکارگزاري در دولت علوي با توجه به اهداف بلند و 

مهم دولت علوي بوده  يها استیسم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملكرد آنان از است؛ هرچند تنظی

  .است

، پیش از تعلیم دیگري باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن که به سازد یمآن که خود را پیشواي مردم »

به تعظیم است از آن  تر ستهیشاگفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، 

  (971، حكمت البالغه نهج) «.دکه دیگري را تعلیم دهد و ادب آموز

خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار عالوه بر نیت 

حقوق واجب الهی بشمار آمده، موجب پایداري روابط و اصالح امور دولت و  نیتر بزرگ «ع» یاست که در کالم عل

  :گردد یم. ..جامعه و برپائی دین و آشكار شدن عدالت و

خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیّت است، و حق رعیّت بر والی، که خداي که  ها حق نیتر بزرگ»

سبحان آن را واجب نموده و حق هر یك را بر عهده دیگري واگذار فرمود، و آن را موجب برقراري پیوند آنان کرد و 

والیان نیكورفتار نگردند جز س حال رعیّت نیكو نگردد جز آن گاه که والیان نیكورفتار باشند، و پ. نارجمندي دین ایشا

س چون رعیّت حق والی را بگزارد و والی حق رعیّت را به جاي آورد، حق میان آنان پ. دآن گاه که رعیّت درستكار باش
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س کار زمانه آراسته پ. اعدالت بر جا، و سنّت چنان که باید اجر يها نشانهدین پدیدار، و  يها راهشود، و  بزرگ مقدار

  (216، خ البالغه نهج) «...پایداري دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته وگردد و طمع در 

آن را  «ع»م است که اما ها يریگیكی از حقوق مهم در دولت علوي مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم 

  :اصولی خود در ابتداي خالفت اعالم فرمودند يها استیسیكی از 

امر شما است؛ هیچ کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حكومت بر شما  «حكومت»اي مردم این امر »

ا دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش والیت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و م. درا ندار

حتی  توانم ینمدار شما نیستم و گاه باشید که من کسی جز کلیدآ. دجز این که من تشكیل حكومت دهم، رضایت ندادی

؛ الطبري، تاریخ الرسل 139 139ص  ،9ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ) «...رمیبر گ المال تیبیك درهم به ناروا از 

و در هر امر بزرگ و مهمّی با آنان به مشورت  کرد یمامور مردم را آشكارا اداره  «ع» یعل(. 9۰۵ص  ،9والملوک، ج 

 شد یمو همین امر سبب  کرد یمو بدان عمل  رفتیپذ یمها را  ، رأي آنکردند یمگر آنان در امري مخالفت ا. نشست یم

در دولت علوي از آن جا که قانون شریعت، حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم  29. که آنان گستاخ تر شوند

 کریم) باشد ینم، نیازي به انداختن پرده جهلِ راولزي براي تعیین معیارهاي عدالت اجتماعی گردد یمو حكومت تعیین 

نیز در الگوي حكومت علوي،  ها دولت (.991خرد و آزادي، ص  ،«گردآورندگان»امامی، کریم و عبدالحسین آذرنگ، 

  :اسراري جز آنچه براي حفظ مصالح ملی الزم است، ندارند

بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزي را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاري را '

 (۰۵، نامه البالغه نهج(...وبی مشورت شما نكنم، جز اجراي حكم خدا را 

 حكومت علوی اصالحات اقتصادی، توسعه و رفاه

 يها نقطهآن را وحید و منحصر به فرد دانست و از  توان یاستثنا در تاریخ است و م حكومت علوي یكبی گمان 

ان و فرزانگان بشریت اعم گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و فراوانی است که اندیشمند. عطف تاریخ به شمار آورد

و از زوایاي  اند داشتهاز شیعه یا سنّی و حتی افراد بیرون از اسالم به این دولت کوتاه عمر ولی سرنوشت ساز مبذول 

و آثار انبوهی را پیش روي ارباب  اند دادهمختلف کالمی، سیاسی، تاریخی، نظامی و غیره مورد بررسی و کنكاش قرار 

در این بین، یكی از ابعاد مهم و شگفت انگیز این حكومت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته . اند نهادهاندیشه و نظر 

اقتصادي حكومت علوي در باره رشد و  يها برنامهو الاقل برخی از زوایاي آن تاکنون به خوبی شكافته نشده، بررسی 

 يا جامعهینوایی از جامعه اسالمی و پدید آوردن توسعه و سازندگی و تالش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و ب

فراوان، در این زمینه  ییها پرسش. باشد یمتعادل و عاري از شكاف عمیق طبقاتی و کاستن از فاصله عمیق فقر و غنا م

از جمله آنكه، آیا اصوالً . نو و ارزشمند راه پیدا کرد ییها افقبه  توان یقابل طرح است که در سایه پاسخگویی به آن م

را در این زمینه ارائه نموده  يا برنامهحكومت علوي نسبت به اصالحات اقتصادي و بهبود رفاه عمومی اهتمامی داشته و 

http://www.lailatolgadr.net/siyasat-alavi/magalat-alavi/5720-eslahat.html
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حكومت  نهطلبا اصالح يها برنامهچه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی نظري و فكري  ها برنامهاست؟ این 

وحیانی به اصالحات توجه  يها آموزهدانست؟ آیا از منظر دین و  توان یعلوي در زمینه اقتصاد و معیشت مردم چه م

؟ اصوالً نظر اسالم، با توجه به استناد اند بودهشده یا آنكه جنبه عرفی و بشري داشته و مفاهیم دینی نسبت به آن ساکت 

 توان یم( ع)ن در باره رفاه عمومی چیست؟ آیا با تكیه بر سیره زمامداري موال امیرالمؤمنی ،(ع) یبه گفتار و رفتار امام عل

اسالم برنامه و روش خاص در زمینه پیشرفت و سطح معیشت مردم دارد، یا آنكه در مفاهیم اصلی و ذاتی دین : فهمید

یا ساکتند و یا حتی آن را مانع سعادت  اسالم، چیزي وجود ندارد و مفاهیم دینی نسبت به توسعه و اصالحات اقتصادي

 ؟شمرند یمواقعی بشریت 

پیش . باالست يها پرسششبیه  ییها پرسشنوشتار پیش رو، در پی یافتن پاسخی اجمالی و منطبق بر واقعیت براي 

ر در مذکور، بخواهد به صورت اجمالی و حداکث يها پرسشاز ورود به بحث تفصیلی، اگر فرضیه و پاسخ این مقاله به 

 : چند سطر گزارش شود، جواب آن است که

حكومت علوي از ریشه و بنیان براي ایجاد اصالحات در جامعه اسالمی پدید آمد و از این رو، به اصالحات همه 

 يها برنامهاهمّ . تنظیمی خود قرار داد يها برنامهو آن را سرلوحه اهداف و  دیشیاند یمجانبه، به ویژه در بُعد اقتصادي، 

، ارائه ها برنامهدر پنج اقدام اصلی و بنیادین، به عنوان سرفصل کلی  توان یاصالحی حكومت علوي را در این زمینه، م

 : مورد نظر عبارت بودند از يها برنامه. نمود

  .المال تیبرفع تبعیض در تقسیم  1

  .عمومی به تاراج رفته يها ییدارابرگرداندن  2

  .انبوه نامشروع در دولت جدید يها ثروتجلوگیري از پیدایش  9

  .تالش در راه عمران و آبادانی زمین 9

 . تأمین اجتماعی محرومان و از کار افتادگان ۰

از این پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبی داشت که موانع راه را براي فقرزدایی و توسعه رفاه عمومی هموار 

به اثباتی بود که براي رفع محرومیت و از میان برداشتن شكاف عمیق طبقاتی به اجرا و دو برنامه اخیر داراي جن نمود یم

قرار گرفتن این پنج برنامه در سرلوحه کارهاي حكومت علوي تنها به عنوان ضرورت عرفی و مصلحت . گذاشته شد

أمین حداقل معیشت منطبق بر عقالنیت مدیریتی نبود که هر دولت و حكومتی هر چند الئیك و ضد دین، در جهت ت

فقرزدایی و کاستن بار سنگین مشكالت اقتصادي از مردم و برقراري عدالت  مسئلهبلكه توجه به . کند یمردم تالش م

 توان ینمالهی و ضرورتی دینی مطرح بوده است و  يا ضهیفربه عنوان ( ع) یاقتصادي، در سیره فردي و حكومتی امام عل

طبق سیره آن حضرت، جامعه اسالمی مطلوب و مورد توجه . این اصالحات را صرفاً امر بشري و بیرون از دین دانست
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 يا جامعهدینی به تكاپو پرداخته،  يها آموزهآورنده شریعت، که بر وفق موازین دینی مشی نموده و با استعانت و یاري از 

 توان یم( ع)ر آنچه از رفتار و گفتار حضرت امی. پیشرفته، برخوردار، توسعه یافته و داراي تعادل همه جانبه است

 توان ینم، بلكه آورد ینمآموخت آن است که دین، نه تنها مانع پیشرفت مادي نیست و سدي در راه رفاه عمومی پدید 

م براي باال رفتن و ارتقاء کیفی وضع معیشت مردم، گرچه مانع این نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعی شد که اسال

نیست، ولی مقتضی هم براي آن نیست و در باره پیشرفته بودن جامعه، البشرط است و هیچ گونه اقتضاء و تدبیري در 

 . درون خود ندارد

منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ایشان قابل مشاهده است آن است ( ع)ن آنچه در سیره امیرالمؤمنی

براي انجام این مهم، در کنار  شود یممحروم جامعه است و اصوالً نظام اسالمی تشكیل  يها تودهکه اسالم مقتضی رفاه 

ویژه  یمردم توجهمعیشت که به بهبود  کند یاین وظیفه بر دوش حكومت اسالمی سنگینی م. دیگر يها برنامهاهداف و 

مبذول دارد و آن را به عنوان هدفی میان مدت و ابزاري در جهت نیل به اهداف متعال و نه یك هدف نهایی، در 

از روزي که عمل . به رمز انحطاط ملل مسلمان پی برد توان یو وظایف خود قرار دهد و از اینجا م ها برنامهچهارچوب 

مصطفی )د و سنت مقرر است، فراموش گردید، مسلمانان راه انحطاط را درنوردیدن به اسالم، همان طور که در کتاب

 (.جعفر پیشه فرد

 توسعه اقتصادی در نظام حكومتی علوی 

حكومت باید براي . نیازهاي مادي و معیشتی آنان از طریق توسعه اقتصادي است نیتأمیكی از حقوق شهروندان 

پویا شهروندان را به رفاه و آسایش  شكوهمند واین امر راهكارهاي اساسی و بنیادي بیندیشد و با بر پا ساختن اقتصادي 

یكی ناپسند بودن فقر و دوم  :نگرد یمحكومت دینی با دو نگاه به مسائل رفاهی و اقتصادي شهروندان خود . برساند

 . ارتباط سببی فقر با ایمان

 .(1۰9حكمت  البالغه نهج) «مرگ بزرگ»حضرت فقر را 

  .(932شماره  1۵6ص  1غررالحكم ج ) «بدتر و دشوارتر از گور»

 .(همان حكمت) «مانع بیان حجت»و 

 : دیفرما یمحنفیه  محمد بنو خطاب به  کند یتوصیف م

 البالغه نهج)د عامل نقصان ایمانت گرد تواند یاز این آفت به خدا پناه ببر زیرا فقر م. تو بیمناکمپسرم من از فقر بر 

 .(911حكمت 

اصالح وضع زندگی مردم را یكی از اهداف حكومت و  بود که يا اندازهاهمیت فقرزدایی نزد آن بزرگوار به 

 . شمرد یمخود  يها جنگ
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 (. 191همان خطبه . )اصالح وضعیت مردم و شهرها است... 

 : دیگو یمشهید مطهري در توضیح این سخن  ها که هدف ما از حكومت و جنگ یدان یمخدایا تو 

اصالح نمایان و چشمگیر اصالحی که . یعنی آشكار کنیم «نظهر» !خیلی عجیب است «نظهر االصالح فی بالدک»

. آن قدر این اصالح اساسی باشد که احتیاج به فكر و مطالعه نداشته باشد. در شهرهایت به عمل آوریم. روشن باشد

را  ها تنرا سیراب کردن  ها شكمعالیمش از در و دیوار پیدا است به عبارت دیگر سامان به زنگی مخلوقات تو دادن 

زندگی مادي مردم را سامان . پوشاندن بیمارها را معالجه کردن جهل را از میان بردن اقدام براي بهبود زندگی مادي مردم

 (. 6۰. اسالمی ص يها نهضت 31پیرامون جمهوري اسالمی ص )ن داد

لم و پویا به مالك یكی از اهداف حكومت را آبادانی شهرها که در پرتو اقتصاد سا اش یحكومتحضرت در منشور 

 .(93. شماره ۰9همان نامه ) «عماره بالدها»: کند یممكن است ذکر م

که  کند یبه عنوان مثال به مالك توصیه م. کند یامام در همین فرمان خود به بعضی نكات و اصول اقتصادي اشاره م

کشاورزي و راهكارهاي بهینه براي بدست آوردن محصوالت کشاورزي صرف  يها نیزمبیشتر همت خود را به آبادانی 

اما وضع مقررات مالیاتی و بدست آوردن مالیات بیشتر از کشاورزان نباید کانون توجه و هم و غم حاکم باشد چرا . کند

 ۰9همان نامه ). که در صورت عدم تناسب مالیات با هزینه کار موجب تخریب و نابسامانی کشور و مردم خواهد شد

 (.93شماره 

که  کند یو به مالك توصیه م کند یحضرت در ادامه تبیین نكات اقتصادي خود به چگونگی دریافت مالیات اشاره م

مانند  يا هیحاشبه نكات اصلی و  قاًیدقنباید در اخذ آن به صاحبان اصلی حقوق اجحاف و ستمی گردد و لذا باید 

خشكسالی سیل آفت توجه کرد که در صورت وجود آن حكومت باید به یاري مردم شتافته و تخفیف مالیات را 

 (. طائري محسن دیسدکتر ) .سرلوحه برنامه خود قرار دهد

 های اقتصادی سیاست

 مبارزه با فساد مالی (الف

شود، رخنه نمودن فساد  آن می ییایپوو مانع رشد و   هاي اقتصاد یك جامعه را متزلزل آنچه بیش از هر عاملی پایه

بر تخصیص درست منابع،  يبار انیزهاي اقتصادي از سالمت الزم، آثار  عدم برخورداري فعالیت. در درون اقتصاد است

در ابتداي کار حكومت خود ( ع) یامام عل رو نیااز . گذارد اقتصاد و رشد آن بر جاي می ییکاراتوزیع صحیح درآمدها، 

هایی  هاي کاري قرار داد و در باره زمین اصالح وضعیت اقتصادي جامعه و جلوگیري از فساد مالی را در اولویت برنامه

ي زنان  ها قباله به خدا سوگند اگر این زمین»: به خویشاوندان خود واگذار کرده بود چنین فرمود المال تیبکه عثمان از 

گردانم، زیرا بدون تردید در اجراي عدالت آسایش است و کسی  راه خرید کنیز صرف شده باشد، نیز باز می شده و یا در
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موسسه : مصطفی زمانی؛ قم: ؛ ترجمهالبالغه نهج)« .که طاقت عدل را نداشته باشد به طور یقین طاقت ظلم را هم ندارد

 .(93؛ ص 1۰؛ خطبه 1979انتشارات نبوي؛ چاپ چهارم؛ 

هاي مخرب  که دست باالیی در فعالیت هیام یبنبرخورد با فساد مالی یكی از عوامل رویارویی  سئلهمهمین  

حرکات فرماندارانش به خصوص در بخش مالی  بر داًیشدمام ا. درو به شمار می  ( ع)م اقتصادي آن دوران داشتند، با اما

اي که به مصقله بن هبیر شیبانی فرماندار خود در خوزستان  در نامه. نمود تا دچار انحراف نشوند و اقتصادي نظارت می

به من رسیده که اگر آن را انجام داده  ات دربارهمطلبی »: فرماید دهد و می نویسد او را سخت مورد سرزنش قرار می می

ها  مسلمانان را که امكانات و خون آن المال تیباي،  اي و امام خود را نافرمانی کرده اشی خداي خود را به غضب آوردهب

شكافد و بشر را  به آن خدایی که دانه را می. اي در راه بدست آوردن آن ریخته شده، در میان اقوام خود تقسیم کرده

. بینی یابی و ارزش خویش را در نزد من ناچیز می ر نظر من پست میآفریند اگر این مطلب درست باشد خود را د می

باید به حق پروردگار خود اهانت نكنی و با زیر پا گذاشتن دین خود دنیایت را اصالح نكنی که از نظر اعمال 

 « .ساوي استبا مردمان دیـگر م المال تیببا خبر باش که حق نزدیكان تو و من در سهم . ترین مردم خواهی بود زیانكار

شدي  که در ردیف عاقالن شمرده می ییتو»: دهد چنین مخاطب قرار می المال تیبیكی دیگر از فرماندارانش را در مورد 

کنی؟ چگونه با مال یتیمان و بیچارگان، مؤمنان و  دانی براي تو حرام است مصرف می چگونه آب و خوراکی که می

خري و زن  کند، کنیز می آنان قرار داده و به وسیله آنان منطقه را حفظ می را در اختیار المال تیبمجاهدانی که خدا 

اگر چنین نكردي و من بر تو دست یافتم در برابر خدا عذري نداري ! گیري؟ از خدا بترس و ثروت اینان را بازگردان می

دا سوگند اگر حسن و حسین هم به خ. افتم و با شمشیرم که بر هر کس فرود آوردم او را به جهنم فرستادم، به جانت می

گردد و در فكر من هیچ اثري نخواهند  ها نیز قطع می اي، روابط من با آن چنین کاري را انجام دهند که تو انجام داده

 « .گذاشت تا حق را از آنان بگیرم و پرده از روي انحراف آنان بردارم

واقعیت است که برخورد با مفاسد اقتصادي مراقبت و شدت عمل نسبت به فساد مالی از سوي حضرت مبین این 

هاي اصالحی دولت اسالمی باشد و در این فرایند باید اول از هرکسی خود زمامداران و  باید در رأس برنامه

. اندرکاران رده باال مورد رسیدگی قرار بگیرند، زیرا که آنان بیشتر از دیگران در معرض چنین انحرافاتی قرار دارند دست

تواند براي جامعه اسالمی الگوي  در برخورد با مفاسد اقتصادي می( ع)هاي امام علی  فمند پیرامون سیاستمطالعه هد

 . دعملی ارائه ده

 سیاست مالیاتی (ب

( ع) یدر حكومت امام عل. یكی از مسائل مهم در اقتصاد بحث مالیات، سیستم مالیاتی و نحوه در یافت آن است

مالیات مبتنی بر سازندگی است، یعنی دولت پیش از آنكه به فكر وصول مالیات از مردم باشد، باید به فكر سازندگی و 

امام در نامه خود به مالك اشتر هنگام فرستادن او براي فرمانداري مصر، خط مشی مالیاتی او را چنین . عمران باشد
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زیرا بهبود وضع مالیات و پرداخت کنندگان ! ت کنندگان بیشتر دقت کندر مالیات نسبت به پرداخ»: فرماید می  ترسیم

آن، موجب بهبود وضع دیگران خواهد شد و سامان یافتن وضع جامعه بسته به سامان دیدن مالیات دهندگان است، زیرا 

وري مالیات توجه به آباد ساختن زمین باید بیش از جمع آ. تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت کنندگان آن هستند

آید که زمین آباد باشد و کسی که بدون توجه به عمران منطقه مالیات  داشته باشی، زیرا مالیات وقتی به دست می

 « .بخواهد، منطقه را به ویرانی کشیده و مردم را به نابودن افكنده است و نفوذ وي چند صباحی بیشتر دوام نخواهد آورد

هاي مالیاتی حكومت آرمانی علوي است چنانچه به مالك  یكی دیگر از سیاست  یاتمدارا کردن دولت در گرفتن مال

زدگی و  ، خشكسالی، زیاد آمدن باران و سیلیزدگ آفتاگر کشاورزان از سنگین بودن مالیات، »: کند سفارش می

مبادا . بخشد کسر کنی می ها تا آنجا که وضعیت آنان را بهبود سوختگی بر اثر بی آبی شكایت داشتند، باید از مالیات آن

آباد شدن سرزمینت و زینت   اي است که به شكل دهی بر تو گران آید، زیرا این تخفیف ذخیره تخفیفی که به آنان می

 « .گردد یافتن حكومتت به تو بر می

کشور، زیرا اولی؛ آبادانی : گیرد ي دولت در گرفتن مالیات از مردم، چهار نتیجه مهم می امام از سیاست مدارا گونه

دولت با فشار نیاوردن روي اقشاري که به نحوي آسیب مالی دیده است، در واقع آنان را در جهت نجات یافتن از این 

. به سازندگی بیشتري برسد  شود که توان مالی بهتري بیابند و از این طریق کشور رساند و موجب می وضعیت یاري می

ند به طور قطع دولتی مقتدر به حساب  دومی؛ قدرتمند شدن دولت، حكومتی که مردم آن از توان مالی خوبی برخوردار

دولت اسالمی، اگر حكومت در اخذ مالیات رعایت حال مردم را نماید به طور یقین موجب  ینام خوشسومی؛ . آید می

چهارمی؛ . برخوردار است يا العاده فوقبراي حكومت از اهمیت  مسئلهشود و این  یمردم نسبت به خود م ینیب خوش

گاه  ها تكیه کنند و در سختی باشند همواره از آن حمایت می نیب خوشحمایت مردم از دولت؛ اگر مردم نسبت به دولت 

 . روند آن به شمار می

 حمایت از بازرگانان و تولید کنندگان (ج

آنان را ( ع)م رگانان، تولید کنندگان و صاحبان صنایع نقش ممتازي قائل است تا آنجا که امادولت علوي براي باز

هاي اساسی دولت از قبیل ارتش و نیروهاي قضائی و بسیاري از  ارگان»: داند نقطه قوت و اتكاي دولت و جامعه می

وسائل آسایش مردم را تا حدود زیادي که  تالششاناند و آنان هستند که با  متكی  درآمدهاي دولت به تجار و صنعتگران

 « .کنند دیگران قادر نیستند، فراهم می

در باره بازرگانان و »: کند که رفتارت با این گروه از مردم، صمیمانه و حمایتی باشد امام در ادامه به مالك توصیه می

بازرگانان باید مورد توجه باشند، زیرا ! کنم که نسبت به آنان خیر اندیش باش و سفارش کن وران به تو سفارش می پیشه

دور، از خشكی و دریا، دشت و کوه وسائل آسایش  يها راههاي سودها و ابزار آسایش جامعه هستند و از  اینان سرچشمه

کنند که نه مردم با آن مراکز ارتباط دارند و نه  از مراکزي وسائل آسایش جامعه را فراهم می. کنند را جمع آوري می
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ها را، به عالوه اینان جمعیت مسالمت جو هستند که بیم شورش کردن در باره آنان  فتن به آن سرزمینشهامت ر

 « .رود نمی

 حمایت مالی از اقشار کم درآمد  (د

شد و به هیچ گروهی  سیاست اقتصادي امام تك بعدي نبود بلكه در این سیاست منافع همه اقشار در نظر گرفته می

کرد چنانچه در  کرد مصرف کننده را نیز فراموش نمی معنا که اگر از تولید کننده حمایت می رسید؛ به این آسیب نمی

ها بر اساس حفظ منافع دو  باید خرید و فروش بر مبناي گذشت و عدالت و قیمت»: فرماید ها تصریح می مورد قیمت

طبقه   نمود در عین حال حقوق می اگر از اقشار آسیب پذیر جامعه پشتیبانی« .طرف هم فروشنده و هم خریدار باشد

بینیم که در مورد تجار و اهل صنایع توصیه دارد، در مورد زیردستان جامعه  بنابراین اگر می. ثروتمند را نیز در نظر داشت

اي براي تأمین زندگی ندارند، چه  به فروماندگانی که هیچ چاره! تو را به خدا! تو را به خدا»: کند سفارش می زین

به خاطر . گیران توجه کن، زیرا آن طبقه هم قناعت کارند و هم نیازمند ن و در ماندگان و چه دردمندان و زمینبیچارگا

خود را براي  المال تیبخدا آنچه را که خدا از حق خویش در اختیار تو قرار داده که به آنان برسانی، برسان و سهمی از 

اي  شود براي فقیران هر منطقه هاي اسالمی جمع آوري می آمد غالتی که از سرزمین آنان در نظر بگیر و سهمی هم از در

آنان را به عهده  تیمسئولها دارد و تو  آن نیتر كینزدبیچاره همان حقی را دارد که  نیتر افتادهدر نظر بگیر، زیرا دور 

خورده که نه راهی براي حل مشكل خود دارند و نه دست خواهش پیش کسی  ن و پیران سالبه وضع یتیما... اي گرفته

 « .کنند، رسیـــدگی کن دراز می

پیش تو جمع شده است  المال تیبنسبت به آنچه از »: فرماید در جاي دیگر خطاب به یكی دیگر از فرماندارانش می

اند، صرف نما و هر چه  و کسانی که به فقر و فالکت گرفتار شده، گرسنگان مندان لهیعادقت کن و در میان بیچارگان، 

 « .زیاد آمد پیش ما بفرست تا میان کسانی که در اینجا هستند صرف گردد

که اگر از ( ع) یهاي اقتصادي حكومت کوتاه مدت امام عل هایی بود از سیاست موارد برشمرده در این نوشتار نمونه

گره  قتاًیحقله تئوري و دولت مردان اسالمی در مرحله عمل مورد توجه قرار بگیرد، مسلمان در مرح اقتصاددانانسوي 

گشاي مشكالت اقتصادي جوامع اسالمی خواهد بود و در مرحله تئوري هم به عنوان یك مدل اقتصادي بی بدیل در 

معه، نیازمند پشتیبانی هاي خوب، براي تثبیت و نهادینه شدن در جا تمام ایده. عرصه اقتصاد جهانی مطرح خواهد شد

نه در دوران خود آن ( ع) یها و افكار آسمانی امام عل هاي مردمی است که متأسفانه ایده قوي و محكم سیاسی و حمایت

حضرت مورد حمایت جدي واقع شد و نه در این عصر و زمان و هنوز که هنوز است بسیاري از افكار بلند موالي 

موسسه انتشارات نبوي؛ چاپ : مصطفی زمانی؛ قم: ؛ ترجمهالبالغه نهج)ت مظلوم اس هاي اجتماعی متقیان در تمام عرصه

 .(329 – 93؛ ص 1979چهارم؛ 
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 :اصل جهاد اقتصادی در حكومت علویچهار 

 (ع) نیرالمؤمنیاماقتصادي در وصیت نامه اقتصادي جهاد 

 چهار اصل جهاد اقتصادي در حكومت علوي

داشته موجب شده تا ایشان پس از بازگشت از جنگ ( ع) نیرالمؤمنیاماهمیتی که جهاد اقتصادي براي حضرت 

 .که به وصیت نامه اقتصادي مشهور است نسبت به ضرورت حفظ اموال براي مسلمان تأکید کند يا نامه تیوصصفین در 

به همین جهت . شناخت نسبت به او بوده است نیتر قیدقو  نیتر کاملدیدگاه اسالم به زندگی انسان همواره 

براي کمال و رسیدن به زندگی جاودانه  يا مقدمههمواره تأکید اسالم بر زندگی دنیا براي آخرت بوده و زندگی دنیوي را 

مختلفی همچون روابط اجتماعی،  يها عرصهو به همین جهت قوانین و مقرراتی را جهت رسیدن به کمال در  داند یم

 يها جنبهتبیین نموده و آیات، روایات و احادیث بسیاري بر توجه به  ها عرصهقتصادي، روابط سیاسی و دیگر روابط ا

 .مختلف زندگی انسان تأکید و نقل شده است

 محاصره اقتصادی توطئه دشمنان از صدر اسالم تاکنون

 يها جبههدشمنان اسالم نیز از صدر اسالم تا به امروز با حیله گري و مكر فراوان به دنبال ضربه زدن به اسالم از 

و مسلمانان صدر اسالم توسط ( ص)و محاصره اقتصادي پیامبر اعظم  اند بودهمختلفی و به خصوص جبهه اقتصادي 

 .گواهی بر این گفته است( ع)کفار در شعب ابی طالب 

مختلفی چون  يها عرصهز انقالب شكوهمند اسالمی ایران نیز، دشمنان انقالب اسالمی پس از شكست در پس ا

ها و تفرقه افكنی میان برخی عناصر سست بنیان، امروز به دنبال این هستند تا بتوانند  گري هشت سال دفاع مقدس، فتنه

شوم خود برسند اما  يها خواستهایران اسالمی به  مؤمناقتصادي و با توهم فشار اقتصادي بر مردم بصیر و  يها عرصهدر 

رهبر فرزانه انقالب اسالمی بار دیگر با شجاعت و تدبیر منحصر به فرد خویش امسال را سال جهاد اقتصادي نامیدند تا 

حضرت  به همین جهت جهاد اقتصادي را از دیدگاه. عزم و اراده مردم ایران اسالمی بار دیگر دشمنان را ناکام گذارد

 .میکن یمتاریخ بررسی  مرد بزرگو کالم این ( ع)علی بن ابی طالب  نیرالمؤمنیام

 جهاد پایه ایمان است

باید به تمام این ارکان توجه نماید تا همواره ایمان خود را در حوادث  مؤمنایمان چهار پایه استوار دارد که 

صبر، یقین، عدل و جهاد چهار پایه استوار ایمان است و هر کدام ( ع) نیرالمؤمنیاماز نگاه حضرت . گوناگون حفظ نماید

امر به معروف که پشتوانه نیرومند  -1: فرعی دیگري است و جهاد نیز بر چهار پایه قرار دارد يها هیپااز این ارکان داراي 

در هر حال که ادا کننده حقی است  ییگو راست -9 مالد یمکه بینی منافقان را به خاک  ها یزشتنهی از  -2است  مؤمنان
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دشمنی با فاسقان و این دشمنی و مبارزه در راه خدا و با نیت مبارزه با دشمنان دین  -9. قرار دارد مؤمنکه بر گردن 

 .(91، حكمت البالغه نهج)ت خدا و خشنودي خداوند اس

در جهاد اقتصادي که نوعی از جهاد و مبارزه در راه خداوند است امر به جهاد اقتصادي، نهی از مفاسد اقتصادي،  

پایداري صادقانه در این عرصه از جهاد و دشمنی و مبارزه با مستكبران و دشمنان اسالم از ارکان مهم جهاد اقتصادي 

 .شود یممحسوب 

 شود یترك جهاد موجب مصیبت م

هر کس جهاد را ترک کند به گفته . کند یدري از درهاي بهشت است که خداوند آن براي دوستانش باز مجهاد 

دل او در . شود یمو کوچك و ذلیل  پوشاند یمخداوند لباس ذلت و رداي بال و مصیبت به او ( ع) نیرالمؤمنیامموال 

ت و به جهت ترک جهاد به خواري محكوم و از عدالت محروم اس گرداند یمگمراهی مانده و حق از او روي 

 .(21، خطبه البالغه نهج)

جهاد در دنیا چه از جنبه اقتصادي و چه جنبه سیاسی و چه جهاد به معناي . جهاد در اسالم جایگاه عظیمی دارد

ند اهل جهاد را بسیار و خداو دیآ یمجنگیدن با دشمن رو در رو براي خدا در آخرت به صورت دري از بهشت در 

 .گردد یمترک مبارزه و جهاد اقتصادي نیز موجب خواري و مصیبت براي مسلمانان . دوست دارد

نگاهی به تاریخ دوران معاصر نیز به این نكته اشاره دارد که کشورهاي مسلمان به دلیل ترک مبارزه اقتصادي و 

گرفتار شدند که هرگاه دشمنان به دنبال منافع خود به آنان وابستگی به شرق و غرب و دشمنان اسالم به چنان مصیبتی 

 یاما با پیروزي انقالب اسالمی ایران و به رهبري امام خمین کردند یمآنان به اجبار آن را قبول  کرد یمپیشنهاد  يقرارداد

 يها شرفتیپو با تكیه بر نیروي انسانی عظیم در کشور و « نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی»و با شعار ( ره)

اقتصادي و مبارزه با مكر و حیله دشمنان در امور اقتصادي، سیاسی و فرهنگی موج بیداري اسالمی به دیگر کشورها 

 .بال استقالل و آزادي خود بیافتندبرسد و آنان نیز با الهام از جمهوري اسالمی ایران به دن

 کسب حالل برای تأمین زندگی

، اند نمودههمواره بر برنامه ریزي صحیح در زندگی مسلمانان تأکید ( ع)اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت 

زهد و عبادت موالي متقیان . کند یزندگی توجه م يها عرصهدیدگاه اسالم نسبت به زندگی انسان جامع است و به تمام 

ها در راه خدا و براي معیشت مسلمانان در  و انفاق آن ها نخلستاندر کنار تالش و جهاد در عرصه اقتصادي و آبادانی 

 .تاریخ ثبت شده است

باید شبانه روز  مؤمن: ندیفرما یم مؤمناندرباره برنامه ریزي در زندگی ( ع)علی بن ابی طالب  نیرالمؤمنیامحضرت 

زمانی براي نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی براي تأمین هزینه زندگی، و زمانی براي : خود را به سه قسم تقسیم کند
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کسب : که حالل و مایه زیبایی است، خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند ییها لذتواداشتن نفس به 

 .(93۵، حكمت البالغه نهج)حالل  يها لذتنهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن  حالل براي تأمین زندگی، یا گام

 ضرورت حفظ اموال 

داشته ( ع)علی بن ابی طالب  نیرالمؤمنیاممدیریت و اهمیتی که جهاد اقتصادي و معیشت مسلمانان براي حضرت 

که به وصیت نامه اقتصادي مشهور است  يا نامه تیوصاست موجب شده تا ایشان پس از بازگشت از جنگ صفین در 

 .نسبت به اموال شخصی خود و ضرورت حفظ این اموال براي مسلمان تأکید کند

از نظر ایشان مدیریت اموال اقتصادي باید به اهل آن سپرده شود و به همین جهت است که در این وصیت نامه 

بن علی است، آن گونه که رواست از آن مصرف نماید و همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن »: ندیفرما یم

س از برادرش بر عهده گیرد و ، پسرپرستی آن را ،رخ داد و حسین زنده بود يا حادثهاگر براي حسن . از آن انفاق کند

که  کنم یمو با کسی که این اموال در دست اوست شرط »: ندیفرما یمو در ضرورت حفظ اموال  «کار او را تداوم بخشد

درخت خرما را نفروشند، تا همه  يها نهالاصل مال را حفظ کرده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند، و هرگز 

 «(.29، نامه البالغه نهج)زیر درختان خرما قرار گیر که راه یافتن در آن دشوار باشد  يا گونهاین سرزمین یك پارچه به 

  السالم هیی علاقتصادی در گفتار حضرت عل یها امیپ

 نكوهش اسراف

فقط امروز را نبین؛ بلكه فردایی را که در . اسراف را کنار بگذار و میانه روي پیشه کن»: ندیفرما یم السالم هیعلعلی 

 .«انتظار توست در نظر داشته باش

 نكوهش مُسرِف

و نه  کند یکار را ستایش م نه کسی بذل و بخششِ اسراف. از اسراف اجتناب کنید»: ندیفرما یم السالم هیعلعلی 

 .«سوزاند یمکسی فردا براي چنین انسانی که در نتیجه بخشش بی جا دچار نداري شده است دل 

 پرهیز از اسراف

میانه روي در پیش بگیرید و همین . اسراف را ترک کنید»: ندیفرما یمدر هشدار به چنین افرادي  السالم هیعلعلی 

مقداري را که براي هزینه امروز نیاز دارید نگه دارید و زیاديِ آن را براي روز  تانیها ثروتامروز به فكر فردا باشید و از 

 .«مبادا بگذارید
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 سفارش به عدل و انصاف

و همیشه عدل و انصاف را  دیزیبه پرهبراي شما ضرورت دارد که از اسراف و تبذیر »: ندیفرما یم السالم هیعلعلی 

 .«رعایت کنید

 نتایج اسراف

کسی که به طور شایسته میانه روي در مسائل اقتصادي »: ندیفرما یمدر اشاره به نتایج منفی اسراف  السالم هیعلعلی 

 .«را رعایت نكند اسراف و تبذیر زمینه نابودي او را فراهم خواهد ساخت

 توصیه به میانه روي

سِیرَتُهُ »: ندیفرما یم، ندیگو یمسخن  و سلمآن جا که از اوصاف رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  السالم هیعلعلی . 

و « میانه روي و سنتش تالش براي راهنمایی مردم بود و سلمالقَصْدُ و سُنّتهُ الر شدُ؛ سیره پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 

روش ما در تمام امور زندگی  ؛...طَرِیقَتُنا القَصدُ»: دیفرما یم السالم هیعلاهل بیت  يها یژگیودر جاي دیگر در توصیف 

 .«میانه روي است

 کار اسرافعالمت انسان 

و آنچه سزاوار او  خورد یمآنچه از آن او نیست : انسان اسراف کار سه نشانه دارد»: ندیفرما یم السالم هیعلعلی 

 .«پوشد یمو لباسی که در حدّ او نیست  خرد یمنیست و با شأن و موقعیت او هماهنگی ندارد 

 بازي و دلدست 

میانه روي را پیشه . اموال را خرج نكنید و کتابباز باشید ولی بی حساب  و دلدست »: ندیفرما یمآن حضرت 

 .«خود سازید ولی تنگ نظري و خسیس بودن را از خود دور کنید

 المال تیمنع از اسراف در ب

از طریق  المال تیبدر فرهنگ اسالمی نه تنها با اسراف در اموال شخصی به شدت مخالفت شده، بلكه ضرر زدن به 

 .(نژاد دیس صادق ریم)ت اسراف نیز نكوهش شده اس

از   باید بیش»: فرمایند اشتر می  مالك  خود به  ي نامهداشتند لذا در   نیز توجه  اقتصادي  ي توسعهرشد و   به  حضرت

طلبد و   خراج  هر کهو   زمین  آبادانی  نشود، مگر به  حاصل  باشی، زیرا خراج  زمین  آبادانی  ي شهیانددر   خراج  تحصیل

الرضی،   دالشریفسی)« .نیابد، مگر اندکی  استقامت  و کارش  است  کرده  را هالک  را آباد نسازد، شهرها و مردم  زمین

 ( البالغه نهج
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  محقق  عدالت  بدون  مطلوب  ي توسعهو رشد و   است  اسالم  اقتصادي  نظام  اصلی  هدف  عدالت  حضرت  در بینش. 2

 : فرمایند می  باره نیادر   حضرت. نخواهد شد

 چند برابر  الهی  برکات  عدل  ةاقام  ي لهیبه وس» ،(محمدرضا الحكیمی، السیاة)« .العدل  بمثل  البلدان  ما عمرت»

 .«شود می

 .«شود می چند برابر  الهی  برکات  عدل  اقامة  ي لهیبه وس»( 992  همان، ص)« البرکات  تتضاعف  بالعدل» 

توانند  می  و مردم  است  مردم  حق  ،(میرمعزي: ک. ر)آن   اسالمی  مفهوم  به  اقتصادي  عدالت  حضرت  آن  در بینش. 9

محمدرضا حكیمی، )و ثروتمندان   در اموال فقرا. را بدهند  حق  این  است  امور نیز واجب  کنند و متولیان  را مطالبه  حق  این

  ي بهانه  به  توان شود لذا نمی  ها داده آن  دارند و باید حق  حق( البالغه الرضی، نهج  سیدالشریف)ل الما ر بیتد( الحیاة

 :بنابراین. داشت  دریغ  را از آنان  حق  این  رشد و توسعه  به  پرداختن

 .بود  در جامعه  اقتصادي  عدالت  تحقق  حضرت  آن  اقتصادي  اصالحات  اصلی  هدف. 1

 .دنیا است  بودن  و وسیله  آخرت  اصالت  حضرت  آن  اصالحی  حرکت  فلسفی  زیربناي. 2

 .است  اسالم  تعالیم  بر اساسها  ها و منش بینش  حضرت، تصحیح  آن  ي برنامه. 9

 .حضرت  آن  اصالحات  سیاست. 9

  در جامعه  اسالم  و دستورات  تعالیم  تبیین( الف

  عملی  الگوي  ي ارائهو   اسالم  دستورات  به  عمل( ب

  اسالم  دستورات  بر اجراي  نظارت( ج

 

 :نتیجه

 يها دولتقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در ت. تباز تاکنون، تحوّالت بسیاري یافته اسدر اقتصاد، از دیر 

 منحصر شدنبه مردم و همچنین  ها دولتگاه تحكّم آمیز ن. ت، تنش زا بوده اسحداقل يها دولتو هم در  اکثرحدّ 

تنگ ساخته است؛ تا جایی که هدف و مردم را نسبت به یكدیگر  ها دولتبه رفاه مادّي، زاویه دید  ها دولتاهتمام 

سئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادي م. درس یحدّاکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولی به نظر نم

در تمام  گذاران استیسو  پردازان هینظرو شرایطی استوار است که نتیجه طبیعی کارکردهاي  ها تیذهنبر مبناي 

و مقتدر علوي،  مدار قانون، مسئول، گزار خدمتوالیی و ارزشی از دولت  يا چهرهرسیم ت. تبوده اس یاجتماع يها عرصه

رقیب روشن تر کرده، راه حلّ پایداري براي تقابل دولت و ملّت  يها حكومتتمایز ماهوي حكومتِ عدل را با  تواند یم
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راي سعادت مردم به کار بست و اوّلین رسالت خود را ولت علوي افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را بد. درا نشان ده

 يها تیفعالهدف  نیتر مهمالهی قرار داد، و در این مسیر، برقراري عدالت اجتماعی را  يها آموزهاجراي احكام و 

 ها انسانطراحی و اجرا شد که کرامت و عزّت  يا گونهاقتصادي امام به  يها استیس. داقتصادي خود نها يها استیس

هاي غلط خلفا، به  ها و سنت ها با بدعت ردم سالم. درعایت شده، به واقعیّات و شرایط موجود نیز توجّه کافی گردی

 اند همانند سنت رسول خدا صلی کردند آنچه آن دو بنا نهاده گرفته بودند و گمان می خصوص دو خلیفه اول و دوم خو

هاي  اسالمی را در استمرار سنت اساس انحراف جامعه السالم هیعللی واجب االتباع است، در حالی که ع و آلهاهلل علیه 

و حتی دوستان و نزدیكان و  و آلهاصحاب نامدار پیامبر صلی اهلل علیه  عالوه بر این، عده زیادي از .دیدند ها می غلط آن

به استحاله فرهنگی شده و  دنیا و مبتال بیفر دلطی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر  السالم هیعلامیرالمؤمنین  اقوام

توقعات  السالم هیعلآسایش و رفاه حرص داشتند و از علی  اندوزي و به مال د؛فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودن ریتأثتحت 

کار،  رو، حضرت از ابتداي از این .ساخت متوقف می یبه کلها حرکت اصالحات علوي را  آن نابجایی داشتند که پاسخ به

عناصر متوقع چنین بیان  سلف و يسنت خلفارا در برابر  شیسنت خو ایکنندگان اتمام حجت نمودند و  با بیعت

علم خویش رفتار خواهم کرد و به حرف این و آن و مالمت  اگر دعوت شما را اجابت کنم، طبق! آگاه باشید :نمودند

و  هاي دوستان کنم و نه سرزنش دانم و طبق آن مشی می مینه سیره خلفا را حجت : یعنی .مالمتگران گوش نخواهم داد

بزرگوار ایراد گردید، امید  ضرت با این جمالت، که در بحبوحه رویكرد جامعه به آنح. تآشنایان جلودار من اس

د مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فرداي آنان را مسدو طلبان به نومیدي هاي فرصت هرگونه تساهل و تسامح را در دل

دوران خالفت عثمان، که  دستی مسلمانان در اقتصادي و تنگ يها ینابساماناید کسانی گمان کنند عامل اساسی ش. دنمودن

اگر جامعه اسالمی از منبع غنی ثروت  د؛تولید ثروت بو کمبود درآمد ملی و مسئلهمنجر به طغیان عمومی علیه او گردید، 

 زیرا در دوران خلفا، به ت؛داد، ولی چنین گمانی باطل اس رخ نمی«  اقتصاديمشكل »نام  برخوردار بود، هرگز مشكلی به

هاي عراق و ایران و  سرزمین در سایه فتوحات د؛ش خصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملی افزوده می

ده در یك لشكر هشت طوري که در جنگ زالق به هر رزمن شام و مصر، غنایم فراوانی نصیب رزمندگان اسالم گردید، به

و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم جنگی، شش   هزار درهم رسید هزار نفري از اموال غنیمتی، چهار

وارد «  خمس غنایم»و «  خراج» یا«  جزیه»هاي کالنی تحت عنوان  عالوه بر این، پس از هر فتحی، ثروت .درهم شد هزار

هاي فتح شده عراق  المال از سرزمین که درآمد سالیانه بیت گردید، به طوري تقسیم می شد و در میان اصحاب مدینه می

و عایدات شام هفده میلیون   رسید و عایدات فتوحات مصر چهل میلیون درهم می و بیست میلیون درهم صد كیبه 

زندگی ساده و به  یك  نستتوا یماین در حالی بود که در آن روزگار اگر کسی دویست درهم درآمد داشت،  .درهم بود

ها از  همه نابسامانی د؛کمبود تولید درآمد نبو مسئله بنابراین، مشكل اساسی اقتصادي جامعه،. دور از فقر ترتیب دهد

در دوران خالفتش،  السالم هیعلرو، علی  ز اینا. تگرف ناشی از فتوحات سرچشمه می نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد

المال و تقسیم  عادالنه بیت اقتصادي به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلكه تمام هم خود را بر توزیعحل معضالت  براي
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هاي اقتصادي  هاي اصولی و اهداف کلی حاکم بر برنامه سیاست یابی به براي دست .منصفانه درآمد ملی مصروف داشتند

وجود  مطالعه سیره عملی و راهكارهاي اجرایی ایشانراهی جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و  ،السالم هیعلامام علی 

به عنوان اهداف غایی و مقاصد  توان ا توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادي آن حضرت، اصول ذیل را میب. دندار

  :نهایی آن بزرگوار مطرح نمود

بود که در سایه  يا اولین سیاست اصولی حضرت از بین بردن امتیازهاي ناروا و ظالمانه :تبعیض رفع -1

شده در دفاتر  گرفت، و به تدریج، از حد تعیین هاي گذشته شكل نشده خلفا در سال هاي غلط و حساب گذاري سنت بنیان

. دالمال و شكاف روزافزون طبقاتی گردیده بو اي درآمده و موجب تاراج بیت سلیقه و دواوین تجاوز نموده و به صورت

دوستان و نزدیكان خویش و  اي که بسیاري از گونه براي لغو این امتیازات، سخت پافشاري نمودند، به السالم هیعل ماما

من در کتاب »: فرمودند در پاسخ معترضان می د؛دست دادن را به همین دلیل از و آلهسران اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه 

اسالم،  ر منطقد «. ام ندیده [یعنی غیر عرب]اسحاق فضیلتی بر فرزندان  [یعنی اعراب] خدا براي فرزندان اسماعیل

 .رها بر یكدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزي دیگ برتري انسان

از اصالح امور معیشتی جامعه اسالمی، رفع فقر  السالم هیعلدومین هدف بنیادین و مقصود اساسی امام  :رفع فقر -2

 ر آن روزگار، میزاند. ددستی ناخواسته شده بودن هاي گذشته، گرفتار تهی عدالتی یدلیل ب دستی از کسانی بود که به و تنگ

بود، چنان که دارالخالفه  درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پی در پی و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده

حساب درآمدهاي سرشار حكومت  توزیع ظالمانه و بی از مصائبمشكلی به نام کمبود تولید درآمد نداشت، بلكه همه 

ترین  این موضوع اشاره کرده، آن را به عنوان یكی از مهم صراحت بهشقشقیه، به  حضرت در خطبه .گرفت می نشئت

که در برابر پرخوري ظالمان و  اگر نبود پیمانی که خداوند از علماي امت گرفته، :نمایند پذیرش خالفت مطرح می علل

 . ساختم می ی مظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خالفت را رهاگرسنگ

 

 :منابع

؛ و 93۵حكمت ؛ و ۰1نامه ؛ و ۰۵نامه ؛ و ۰9نامه ؛ و 9۵خ ؛ و 21خطبه ؛ و 91حكمت ؛ و ۰، نامه البالغه نهج

 .971حكمت ؛ و 911حكمت ؛ و 216خ ؛ و 1۰9حكمت 

 .991خرد و آزادي، ص  ،«گردآورندگان»امامی، کریم و آذرنگ، عبدالحسین 

  .9۰۵ص  ،9؛ الطبري، تاریخ الرسل والملوک، ج 139 139ص  ،9ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج 

 .9۵7  ، ص6  السیاة، ج ،الحكیمی، محمدرضا

 .9۵3  ، ص9  الحیاة، ج ،حمدرضا، مالحكیمی
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 61و  99و  23ص  ،2الشیخ الطوسی، المبسوط، ج 

  996سالمیة، ص السس اال، االصدر، محمدباقر

 . 93۵الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 

 .73لفارابی، ابونصر، کتاب السیاسة المدنیة، ص 

 اقتصاد در آیینه حكومت علوي هدفمند کردن ،یما بهدادي، نبهدادي مهر

 6۰. اسالمی ص يها نهضت 31پیرامون جمهوري اسالمی ص 

 .136حائري، مهدي، حكمت و حكومت، ص 

 (السالم هیعل) یاصالحات از منظر امام عل ،بدالحسین، عخسروپناه

 جعفر پیشه فرد، مصطفی، حكومت علوي اصالحات اقتصادي، توسعه و رفاه

 93؛ ص 1۰؛ خطبه 1979موسسه انتشارات نبوي؛ چاپ چهارم؛ : ؛ قمالبالغه نهج ،زمانی؛ مصطفی

 2( اسراف) السالم هیعلاقتصادي در گفتار حضرت علی  يها امیپ، یرصادق سیدنژاد، مسیدنژاد

 .923  ، ص۰9  ، نامه2  آیتی، ج  البالغه، ترجمه الرضی، نهج  سیدالشریف

 .991  ، ص۰9  ، نامه2  آیتی، ج  هالبالغه، ترجم الرضی، نهج  سیدالشریف

 .123 - 1۵3  ها، صص و انگیزه  اسالم، اهداف  اقتصادي  میرمعزي، نظام: ک. ر

 البالغه نهجاقتصادي در  يها شهیاند، حسن، مطائري

 . 979 97۵سروش مدارا و مدیریت، ص ، عبدالكریم

 932شماره  1۵6ص  1غررالحكم ج 
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 از منظر قرآن کریممالی کارگزینی مدیران 

 (السالمعلیهم )ن روایات معصومی و

      1 يدکتر سید رضا موسو

       2ک نسرین چاال

 :چكیده

مدیریت . مهم عملكرد درست، پیشرفت و موفقیت در امور اقتصادي، مدیریت است يها ساختاز زیر  یكی

ضرورت تمام جوامع انسانی است که انبیاي الهی از جانب خداوند متعال به نوعی سنگینی بار آن را به دوش  صحیح

اما . اند گماشتهآن همت براي نظام بخشیدن به کار جامعه خویش نسبت به  ها انسانکشیده و پس از ایشان اولیا و دیگر 

که  کند یمخاصی را از مدیران و کارگزاران مطالبه  يها یژگیوصفات و  ،رسالت خطیر مدیریت، قبل از تصدي این مقام

قرآن کریم به روشنی از آن سخن گفته است و در این وجیزه با تمسّك به آیات نورانی آن از مسائل کارگزینی مدیران 

مدیران را بر اساس این تا در انتها حفیظ و علیم بودن  شود یمایط روحی و جسمی بحث در قالب دو دسته شر مالی

یوسف و تخصص و توان را که در سوره بقره و دیگر سور آمده است، به عنوان معیارهاي شایسته  ي سورهتعالیم الهی 

 وبه این شرایط عمل گام مؤثري در  ،امیدواریم این امر. گردداز دیدگاه این کتاب روشنگر معرفی مالی ساالري مدیران 

  .اهلل انشاء. جوامع اسالمی باشدو پیشرفت سازندگی درست مسیر در انتخاب دقت  الیق ون مسئوالگزینش مدیران و 

 .ن، حفیظ، علیم، تخصص و توااقتصاديکارگزینی، مدیریت  :ها واژهکلید 

 .ناستادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 .بارشد زبان و ادبیات عرکارشناس . 2

 

 :مقدمه

منابع به  در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادي بایدي امور کشور ي اسالمی و ادارهجهت اجراي احكام در جامعه

( ع)حضرت علی  البالغه نهجو به ویژه ( لیهم السالمع)ن ي معصومیائمهاحادیث اصیل اسالمی یعنی قرآن کریم و 

عدالت ي صحیح جامعه، مدیریت الزم است و این فن در از آنجا که براي اداره .دکربسیار  ي استفادهمراجعه و از آن 

سازنده و اساسی دارد، نظام اسالمی به مدیرانی که متخلّق به اخالق اسالمی و  ینقش ،رشد و تعالی جامعهاقتصادي و 

اصول این علم بر اساس کالم وحی و براي عملی  براي معرفی؛ لذا مسلّح به دانش مدیریت باشند، نیاز بسیار دارد
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داشت که مدیریت اسالمی، مدیریتی است که اساس آن را  ورابساختن آن و پیاده نمودن فرامین الهی در جامعه باید 

رو به رشد خود  يها گامدینی،  يها آموزهدر صراط اسالم بر اساس باید و مدیران  دهد یماحكام و قوانین الهی تشكیل 

با فرامین الهی تعارض  شانیتیریمدخاصی که هیچ کدام از اصول  ي برنامهرا در مسیر پیشرفت و توسعه، بر اساس 

این شیوه مدیریتی نظام ارزشی عمیق و گسترده و منسجم اسالمی، مدیران را تحت تأثیر قرار . نداشته باشد، بر دارند

ضرورت »( 236: 1976مصباح یزدي، . )دهد یمعملی آنان اثر گذارده و به حرکت آنان جهت  يها روشداده، در 

بر اساس  کنند یممدیریت در زندگی اجتماعی تا آنجاست که حتی بسیاري از حیوانات که به صورت اجتماعی زندگی 

مطالعه در . باشد ها تیمسئولمحیط اجتماعی خود ناظر بر ضوابط و  ي ادارهتا در  نندیگز یمفرمان غریزه، مدیري را بر 

 (9۰: 1977تقوي دامغانی، ). «این معنا را کامالً روشن نماید تواند یمزندگی زنبور عسل و مورچگان 

که  يا گونهبه  کند یممتعال، تمام امور و کائنات را به نیروي مدیریتی خود با نظم و ترتیب خاصی اداره  خداوند

این نوع تفكر، تمام  ي هیپابر . فرماست حكمعالم  يها دهیپدباید گفت او با مدیریت حساب شده و نظم خاصی بر تمام 

و همان گونه که تمام  گردد یماز آن اصل پر بار محسوب  ییها شاخهو  گردد یمبه مدیریت خالق یكتا باز  ها تیریمد

آزادي، اراده، لیاقت،  ها انسان، او مالك تمام عالم هستی است و اوست که به ردیگ یماز خداوند سرچشمه  ها تیمالك

 ردیگ یممالكیت، و توان مدیریت در محیط زندگی بخشیده است؛ لذا مدیریت اسالمی در راستاي مدیریت جهان قرار 

جتماعی، سیاسی و که باید همراه و هماهنگ با قوانین کلی و نظام آفرینش حرکت کند، لذا باید اصول مدیریت ا

خداوند در قرآن کریم در ( مقدمه: 1973مسلمی زاده، . )داقتصادي را در اصول مدیریت اهلل در عالم هستی جستجو کر

آن استوار گردد تا جامعه در مسیر رشد و بالندگی قرار  يها هیپااخالقی مدیران باید بر  يها ستونبرشمردن صفاتی که 

ائل اصلی مدیران در بررسی مسائل کارگزینی آنان بیان نموده است که در این مقاله به گیرد خصوصیاتی را به عنوان مس

و قدرت و توان جسمی و ن علیم و آگاه بود ،يدار امانتهمچون  ها آناین موضوع به شرح و بسط چند مورد از 

گران بهاي اسالمی در مسائل مدیریتی، خواننده گرامی به سرّ و راز  ها ارشادتا با بیان این  شود یمتخصص پرداخته 

 .مدیران موفق در رسیدن به پیشرفت و تعالی دست یابد

 مسائل کارگزینی مدیران

امور آن به دست افراد متخصص و تحقق  ي ادارهو در هر اداره و سازمانی براي سپردن  يا جامعهدر هر نهاد و 

مدیریتی شایسته و درست در امور، ابتدا باید اصول و قواعد و ضوابطی تدوین گردد تا افراد متقاضی آن با انطباق 

تغییر و تحول را بر آن حاکم کنند تا به  ي نهیزمدانش و آگاهی خود  ي لهیوستعامالت و رفتارهاي خود با آن ضوابط به 

مدیر، فرامین اسالم را در قالب امر  يها يزیرفرایند، رفتارهاي فردي و گروهی در جهت عمل به برنامه  دنبال آن

اسالمی مدیریت هنر  ي جامعهمدیریت پوشش داده و جامعه را در مسیر بالندگی و توسعه قرار دهد و از آنجا که در 

براي مدیران  گردد یمهماهنگ ساختن یك مجموعه و هدایت آن به طرف مقصود، بر اساس موازین اسالمی، تلقی 
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که این  دهد یممدیر را براي رسیدن به هدف مدیریت یاري  ،شرایطی الزم است که برخورداري از آنو  ها یژگیو

اولی برخورداري آنان از شرایط روحی الزم براي تصدي مقام مدیریت و دومی شرایط و : تحت دو مقوله ها یژگیو

را براي مدیران موفق جوامع اسالمی الزم و  ها یژگیوقرآن کریم این  .ردیگ یمقرار د بررسی ورم دیگر يها یژگیو

به یك شخص، او در امور مالی و اقتصادي  ژهیو بهکه اگر قبل از سپردن مقام مدیریت  يا گونهضروري دانسته است به 

؛ بلكه گردد ینممدیریت و ریاستش با شكست رو به رو  ي حوزههرگز در  ،آراسته گرداند ها یژگیوخویشتن را به این 

ن امور اشاره آبه شرح مختصر ا در این ج. دهد یماز قبل به حرکت خود ادامه  تند ترچرخ توسعه و پیشرفت سریع تر و 

 :   گردد یم

 مالی روحی مدیران های یژگیوشرایط و  -1

 ایمان  1-1

وسیله براي ضمانت  نیتر مهم ،چرا که ایمان به خداي یكتا ؛قرآن کریم بر ضرورت ایمان به مبدأ تأکید بسیار دارد

یعنی پذیرش ایمان واقعی »: اند فرمودهآن  ي دربارهالبته ایمان قلبی و واقعی که  ؛وحدت و اتحاد مسلمانان جامعه است

قلبی آنچه که عقل آن را باور کرده و پایبند بودن به تمام پیامدهاي آن و تصمیم براي اجراي تمام لوازم عملی آن است و 

و از محسنات چنین ایمانی آن است که تشتت و ( 1۵1: مصباح یزدي، بی تا). «چنین ایمانی متوقف بر شناخت است

و مدیران نیز  مسئوالندر صورتی که . ابدی یمو جامعه از ستیز و کشمكش خالصی  بندد یمپراکندگی از جامعه رخت بر 

از چنین ایمان واقعی برخوردار باشند، وجود مبدأ اصلی را به خوبی درک خواهند کرد و سمت و سوي حرکت و تالش 

خدایی خواهد گرفت و  ي آن تمام امور مربوط به جامعه رنگخود را به سمت رضاي خدا سوق خواهند داد و در نتیجه

زیرا با محور قرار گرفتن خداوند یكتا در امور ». آنان روز به روز به رشد و بالندگی نزدیك تر خواهد شد يها گام

بیرونی کمتر شده و از این طریق سالمت امور  يها نظارتمختلف یك جامعه، سازمان، خانواده و افراد، نقش و جایگاه 

 تیمسئول، زیرا وقتی امور مختلف بر طبق رضایت حق و انجام تكلیف و اداي تعهد و ددگر یمبهتر و راحت تر تضمین 

هیچ  ها آنهاي علمی و متناسب با شرایط روز جامعه بین افراد و منافع الهی انجام شود در به کار گیري شیوه و تكنیك

و در این راه همه به یك  کنند یماختالفی پیش نخواهد آمد؛ چون همه بر طبق نظر و رضایت خداوند حكیم عمل 

اگر ( ره) یامام خمین ي فرمودهبه  .و همه به دنبال تحقق نظر و اوامر خداوند هستند ندینما یمدستور و فرمان تمكین 

زیرا  ؛آمد ینماختالف پیش  ها آنبین  گاه چیه کردند یمو بیست و چهار هزار پیامبر الهی با هم ظهور  صد كی ي همه

نه حرف خود و نفس خویش را؛ چرا که خدا محوري منجر به ایجاد و افزایش اثر بخشی  زنند یمهمگی حرف خدا را 

 ي مجموعهاگر در مراحل مختلف، خداوند، مد نظر مدیر، کارمند و . گردد یممختلف در سازمان  يها تیفعال ییکاراو 

در . ردیگ یم، شكل باشد یمخلقت  ي فلسفهدر مسیر و هدف درست که منطبق بر  ها حرکتکارگزاران یك سیستم باشد، 

عملی و منطقی آن را که ظرف مدیریت است با  ي وهیشاین راستا ساختار و عملكرد مدیریت مبتنی بر اسالم و روش و 

در درون خود نقش و حضور خدا را  يا مجموعهو لیكن چنین  دهد یمبكار گیري استعداد خدادادي و عقل بشري شكل 
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که در صورت فقدان  کند یمو حرکات و نتایج و در کل فرایند مدیریتی را با رضایت خداوند همراه  سازد یمجلوه گر 

علمی ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ بنابراین با همراهی این اصل  يها روش نیتر شرفتهیپ يریکارگ بهاین رضایت حتی 

و شخص مدیر براي رضاي خداوند ( 37-33: 1931کاظمی، . )ابدی یماساسی، مدیریت اسالمی، مفهوم یافته و تحقق 

مدیریت اسالمی است از رفتار خود حذف  ي بازدارندهو تمایالت شخصی و درونی را که از عوامل  ها زهیانگمتعال 

و  ییشوایپکه از خداوند متعال  آموزد یمقرآن کریم به ما ؛ لذا نموده و به اعمال و رفتار خود رنگ خدایی خواهد داد

مدیریت و پیش کسوتی اهل تقوا را طلب کنیم تا با قرار دادن آنان به عنوان مدیر یا رهبر جامعه، سعادت و رستگاري 

﴾وَاجعَلنا لِلمُتَّقینَ إماماً ﴿. دآن تضمین گردافراد 
 (79: فرقان) 176

 :ندیفرما یمدیگر  يا هیآو در 

 (23: آل عمران) 177﴾. ..ذلكَ فَلَیسَ مِنَ اهللِ شی ء  فعَلال یَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرینَ أَولیاءَ مِن دوُنِ المُؤمنینَ وَ مَن ی ﴿

 ها لتیرذاز شرک و کفر و همه  ها انسانالبته بدیهی است که ایمان به پیامبران الهی که براي هدایت، هشدار و انذار 

و کتاب آسمانی او قرآن که در آن، آخرین فرامین و ( ص)آخرین پیامبر الهی  ژهیبه و اند شدهاز جانب خداوند فرستاده 

منهیات الهی ثبت شده، از جمله واجبات و ضروریات است که در این کتاب آسمانی اصل مهم و تأثیر گذاري دیگر، 

و اعمال ایشان از طرف  شوند یمپس از مرگ جسمی، دوباره زنده  ها انسانیعنی ایمان به معاد نیز مطرح شده است که 

عذابی  ها ینافرمانو او به کارهاي نیك پاداش خواهد داد و براي کارهاي ناپسند و  ردیگ یمقرار  یابیارزخداوند مورد 

رفتار او در همه ابعاد از جمله عمل به  قطعاًکسی که به این اصل مهم و حیاتی ایمان بیاورد . سخت خواهد بود

( وَ لَأجرُ اآلخرَةِ خیرٌ لِلَّذین آمَنوا وَ کانُوا یتَّقون). رعایت حقوق دیگران، تأثیر گذار خواهد بود و اش یمال يها تیمسئول

 . کردند یممزد آخرت بهتر است آنان را که ایمان آوردند و پرهیزکاري  نهیآو هر ( ۰7: یوسف)

 بر اساس عامل تقوا مالی شایسته ساالري مدیران 1-2

باید به اشخاصی که در بعد اندیشه و عمل به  ها یسرپرستو  ها تیریمدایمان اصل مهمی است که در نظام اسالمی، 

که از جهان بینی  کنند یمآن اعتقاد راسخ دارند، سپرده شود؛ زیرا کسانی احكام اسالمی را در مدیریت خود اعمال 

. محكم استوار باشد يا شهیراسالمی برخوردار باشند و عملی در اسالم از ارزش برخوردار است که بناي آن بر پایه و 

 191 ي هیآنساء ضمن  ي سورهخداوند در . کند یماسالم مدیریت کسانی را که از اصول اعتقادي اسالم تبعیت نكنند، رد 

                                                 

176
 .و ما را پیشواي پرهیزگاران قرار ده -  

افراد با ایمان نباید غیر از مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند در هیچ چیز از خداوند  - 177

 ( یعنی رابطه ي او به کلی از پروردگار گسسته است)نیست
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و  کند یمان را بر مسلمانان مسدود دین بی کافران و سیاسی و اجتماعی راه نفوذدر قالب یك درس بزرگ و مهم 

﴾لَن یَجعَلَ اهللُ لِلكافرینَ علی المؤمنینَ سبیالً﴿: دیفرما یم
 (191: نساء) 173

مقاوم تر  يا نهیزمو هیچ  دهد یمعمل سازنده و مفید مؤمنان را تقوي تشكیل  يها هیپاو  ها شهیردر تفكر اسالمی »

تقوي ). «عمل با تقوي هر چند کوچك و اندک هم که باشد بزرگ است. و مطمئن تر براي عمل از تقوي، وجود ندارد

یعنی ( 9۰3: 31، حكمت البالغه نهج. )ال یَقِل  عَمَلٌ مَعَ التَّقوي: ندیفرما یمدر این باره ( ع)امام علی ( 119: 1977دامغانی، 

 .اندک نیست عملی که همراه تقوي باشد

مدیران جامعه اسالمی عالوه بر ایمان و اعتقاد قلبی باید از تعهد ( ع)با توجه به سخن ارزشمند و گهربار امام علی 

و التزام عملی نیز برخوردار باشند و به تعبیر زیباي قرآن باید تقوا داشته باشند که خداوند در قرآن مجید از کسانی که 

که با توجه بدان باید گفت گرچه اصل ایمان در . کند یممتقین و مخلصین یاد  ،تعبیر صالحینداراي این ویژگی باشند با 

گزینش مدیران شرط است اما تقوا و ترس درونی از وجود یك ناظر که بر تمام اعمال نظارت باطنی دارد اصلی است 

انبیاء در باره ي مدیریت و سرپرستی  ي سورهچنانكه خداوند در . که در انتخاب مدیران نباید به فراموشی سپرده شود

 :ندیفرما یم، شود یمجامعه به آنان سپرده  يدار سكانکسانی که  ي دهیحمزمین و ساکنان آن و بیان خصال 

﴾و لقَد کَتَبنا فی الزبورِ بعدَ الذِّکر أنَّ األرضَ یَرِثُها عباديَ الصّالحُونَ﴿
 (1۵۰: انبیاء) 173

روایت ( ص)ر از پیامب( ع)در روایات و احادیث اهل بیت نیز جایگاه خاصی دارد چنانكه امام باقر  مسئلهاین 

 :که کند یم

وَرَعٌ یحجُزُهُ عن معاصی اهللِ و حلمٌ یَملكُ بهِ غَضَبَهُ و حُسنُ الواِلیةِ علی : ال تَصلَحُ االمامةُ االّ لرجل فیه ثالثُ خِصالٍ

 (9۵7: 1923کلینی، ). 13۵کالوالِدِ الرَّحیمِمَن یَلی حتّی یَكونَ لَهُم 

 عدالت 1-9

را باالتر و مهم تر از جود و  عدالت( ع)امام علی . مدیریت و رهبري است يها شاخصه نیتر مهمعدالت یكی از 

و در تعریف اصطالحی آن آمده است که پیروي نیروي عملی از عقل، یا ( ۰39: 997حكمت ، البالغه نهج. )دانند یمکرم 

برداشته شود و گروهی بر گروه دیگر برتري نیابد و بر  ها آنکه کشمكش از میان  يا گونهتسلیم تمامی نیروها به عقل، به 

                                                 

173.خداوند هرگز راه و سلطه و نفوذ به نفع کفار و بر علیه مؤمنان نگشوده است - 
  

  .برند یممن به میراث  ي ستهیتحقیق در زبور بعد از ذکر چنین نوشتیم که زمین را بندگان شابه   -173

ورع و تقوایی که او را از گناه باز دارد و حلمی : کسی است که داراي سه ویژگی باشد ي ستهیرهبري و امامت جامعه سزاوار و شا -13۵

  .که به وسیله ي آن غضبش را کنترل کند و تدبیر و مدیریت نیكو به طوري که نسبت به مردم همانند پدر مهربان باشد
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در انسان حاصل  يا ملكهکه  دهد یماین وضعیت زمانی رخ . چیزي اقدام نكند مگر آن که نیروي عقل تعیین کرده باشد

صورت گیرند، و هیچ هدفی از این کار نداشته باشد جز  اعتدال ياز روآن تمامی افعال به آسانی و  ي جهینتشود، که در 

عدالت انواع گوناگونی چون عدالت سیاسی، حقوقی و ( 3۵: 1939نراقی، . )آنكه آن را فضیلت و کمال عنوان کند

در این جا مراد عدالت اجتماعی است؛ زیرا محقق شدن عدالت در جامعه به عادل بودن مدیر و  دارد که... اجتماعی و

مدیریت و  يها وهیش، و برترین ها آن نیتر مهمعدالت و  يها جلوه نیتر فیشر»حاکم جامعه بستگی دارد؛ چرا که 

و بدون عدالت هرگز ( 39-3۰: همان) اند وابستهبه آن  ها عدالت؛ زیرا دیگر باشد یم، عدالت حاکم ها آنفراگیرترین 

؛ زیرا اگر عدالت نباشد، ظلم جایگزین آن گردیده و نظام و مدیریتی شود ینممحقق  ممفهوم و ماهیت حقیقی دین اسال

که بر مبناي ظلم حرکت کند هرگز مورد رضایت حق نیست؛ بنابراین اصل عدالت حقیقتی است که منشأ آن فطرت الهی 

به عنوان یك اصل ثابت و دائمی کاربرد  ها مكانو  ها زمانو تابع قراردادهاي اجتماعی نبوده بلكه براي همه  استه انسان

عدالت به عنوان محتواي ثابت و دائمی باید از فرایند مدیریتی هر سازمان به عنوان ستاده اي مشهود و ملموس به . دارد

امور مورد  نیتر یجزئو در کل فرآیند مدیریتی از ابتدا تا انتها حتی در  شود یمهمراه هر تصمیم و فعالیتی که انجام 

 ي همهتوجه قرار گیرد؛ زیرا غفلت از آن سازمان و جریان امور مختلف سازمان را تحت تأثیر خود قرار داده و 

پیگیري اصل عدالت خداوند منّان در قرآن کریم در اجرا و ( 199: 1931کاظمی، . )کند یمبعدي را ویران  يساختارها

 :«اند فرمودهچنین سفارش 

﴾م تَذَکَّرونَإِنَّ اهللَ یأمُرُ بِالعدلِ و اإلحسانِ وَ إیتاء ذِي القُربی و یَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنكَرِ وَ البَغیِ یَعِظُكُم لَعَلَّكُ﴿
131 

 (3۵: نحل)

و  نادرستهمانا خداوند به عدالت و نیكی و توجه و عنایت به نزدیكان فرمان داده و از فحشاء و اعمال زشت و 

 ستم نهی فرموده است

 .به امید آن که عبرت گیرید

حكومت  ها آناز مردم خشنود باشد، کسانی بر ( در هر عصري)اگر خداوند که  نقل شده است( ع)از امام رضا 

خود  حتاجیمااقتصاد را مدیریت کنند که همه مردم به سهولت بتوانند  يا گونهخواهند کرد که عدالت داشته باشند و به 

را تهیه نمایند و در سراسر سرزمین و کشورشان ارزانی حاکم باشد یعنی ارزش کاالها و خدمات در حدي باشد که در 

آن حضرت در ادامه، عكس آن یعنی ستم و جور حاکمان و . قابل تهیه باشدمقایسه با درآمدها، براي مردم به سادگی 

ري شهري، . )تگرانی کاالها و خدمات، یا ضعف قدرت خرید مردم را نشانه ناخشنودي خداوند از مرم شمرده اس

                                                 

، باشد که پند دارد یممنكر و ظلم و ستم باز  خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشان فرمان می دهد و از اعمال زشت و -131

  .گیرید
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در آیات و روایات معصومین  توان یمرا  شود یماما اینكه چگونه خشنودي خداوند از مردم حاصل ( 196: 3 ،ـه 1971

اوضاع حاکم بر سرزمینشان دانسته و به عنوان  مسئولخداوند در قرآن مجید خود مردم را . علیهم السالم جستجو نمود

و یا اینكه فرموده است اراده حضرتش بر ( 11-رعد)« إنّ اهللَ ال یغیِّر ما بقومٍ حتَّی یغیِِّروا ما بِأنفُسِهم»مثال فرموده است 

و نریدُ أن نمَنَّ علی اللَّذین »: منت نهد و ایشان را رهبر و مدیر جامعه قرار دهد دگانید رنجست که بر مستضعفان و آن

تا ایشان که رنجدیده هستند و دردها و مشكالت ( ۰-قصص)« استضعفُوا فی األرض فَنَجعلهم أئمَِة و نجعلهم الوارثین

چرا . از جمله مسائل اقتصادي گام بردارند ها نهیزمکمیت عدالت در همه در راستاي حا کنند یممردم را به خوبی درک 

. کاري و سربار بودن براي مردم بیزار، و هم از اسراف و تبذیر ناخشنودند یکه ایشان هم اهل کار و تالشند و هم از ب

مردم هم از حكومت راضی  عتاًیطبو  کنند یمحاکم گردند براي رفاه همه مردم تالش  ها انسانهنگامی که این گونه 

 . خواهند بود و خداوند نیز از ایشان خشنود خواهد گردید

  يدار امانت 9 -1

و پذیرفتن پست داده شد، وي مدیریت  تیمسئولروزي که از طرف عزیز مصر به حضرت یوسف پیشنهاد قبول 

 :بر امانت داري و آگاهی خود تكیه کرد تیمسئولخزانه داري کشور مصر را پذیرفت و در پذیرش این 

﴾قالَ اجعَلنی عَلی خَزائنِ األرضِ إنّی حفیظٌ عَلیمٌ﴿
 (۰۰: یوسف) 132

زیرا براي سپردن : حساس و غیر حساس جامعه را با این دو اصل مطرح کرده است يها شغلقرآن کریم سراسر 

اجتماعی است تا سرپرستی امور مالی و خزانه  يها شغل نیتر سادهکوه که از  ي نهیسز شبانی و رمه داري در ، اتیمسئول

داري در کشور وسیعی چون مصر، در زمانی که به قحطی و گرانی گرفتار شده، قرآن دو شرط تعهد و تخصص را ذکر 

 .کرده است

این مقام با توجه به این آیات مسند مدیریت از دیدگاه اسالم امانتی است که به کارگزار و مدیر سپرده شده و او از 

؛ و که به عنوان امانتی در دست دارد باید به صورت شایسته پاسداري نموده و آن را بر طبق معیارهایش امانت داري کند

و رؤسا قرار گرفته است و قرآن کریم در مورد امانت و امانت  نیمسئولامارت و کارگزاري نیز امانتی است که در دست 

﴾یَأمُرُکُم أن تُؤَدُّوا األماناتِ إلی أهلِهاإنَّ اهللَ ﴿: دیفرما یمداري 
 (99: بنی اسرائیل) 139

، چنین سدینو یمکه به نماینده و فرماندار خود در آذربایجان به نام اشعث بن قیس  يا نامهدر ( ع)علی  نیرالمؤمنیام

 :ندیفرما یم

                                                 

  .مرا بر خزانه هاي این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم: یوسف گفت -132

  139.که هر گونه امانتی را به صاحبانش برگردانید کند یخداوند امر م -
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آب و نان نبوده، بلكه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود  ي لهیوسهمانا پست فرمانداري براي تو 

اطاعت کنی تو حق نداري نسبت به رعیت استبداد ورزي، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی؛ در دست تو اموالی 

خداي بزرگ و عزیر است، و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاري؛ امیدوارم براي تو بدترین زمامدار نباشم،  يها ثروتاز 

 ( 99۰ :۰ ي نامه، البالغه نهج. )موالسال

 شرایط دیگر -2

 توانمندي توانایی و  2-1

و تعهد به عنوان اصلی از اصول مدیریت بیانگر آن است که کار را باید به دست کسانی سپرد که بتوانند  وانمنديت

استفاده از افراد متخصص در هر ؛ و آن را از نظر معیارهاي علمی به خوبی انجام دهند و پاسدار حقوقی مردم باشند

یمان این دو اصل را در کنار هم ذکر نموده است، قرآن کریم در داستان حضرت سل. کاري امري است مورد تأیید عقل

قبل از آنكه از جایگاه خود بلند شوي : دیگو یموقتی که یكی از کارگزاران حضرت سلیمان در مورد تخت بلقیس به او 

﴾إنّی عَلَیهِ لَقَويٌّ أمینٌ ﴿: دیگو یمو بعد  کنم یممن آن را در اینجا حاضر 
 (93: نمل) 139

لَقَويٌّ بیانگر اصل توان و أمین بیانگر تعهدي است که شخص مدیر باید منصب و مقام واگذار  ي کلمهدر این آیه 

باید نهایت دیگر،  تر ستهیشاتا پیدا شدن مدیر شده به خود را بسان امانتی به حساب آورَد که در حفظ و نگهداري آن 

 .توان و تالش خویش را به کار گیرد

عیب نیز به ارزش تخصص و تعهد اشاره شده و تخصص را به تنهایی براي در داستان حضرت موسی و دختران ش

آنجا که دختر شعیب به . مدیریت شایسته ندانسته بلكه امانت و تعهد نیز از شروط الزم براي کارگزاران برشمرده است

ارش توانمند و کسی است که در ک گزار خدمتاین جوان را براي خدمت اجیر کن زیرا بهترین کارگزار و : پدرش گفت

 .امین باشد

﴾یا أَبتِ استَأجِرهُ إنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ القَويُّ األمینُ﴿
 (26: قصص) 13۰

    .در به کار گیري مدیران مالی نیز باید از آیات فوق درس گرفت و از نكات مهم آن بهره برد

 علم و تخصص  2-2

                                                 

- به درستی که من هم نیرومندم و هم امین 
139

  

اي پدرااو را استخدام کن، چرا که بهترین کسی که استخدام می کنی، فردي نیرومند و در خور اعتماد : گفتیكی از آن دو دختر  -13۰

  .است
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به طور کلی آموختن و کسب . علم و دانش نیز از جمله شرایط و لوازم رهبري و کارگزاري در نظام اسالمی است

کسی حق ندارد ؛ و از نظر اسالم الزم و ضروري است پردازد یماطالعات الزم در مورد هر کاري که انسان بدان 

مورد نیاز را فرا گیرد چرا که جهل  يها یآگاهرا تقبل نماید و مدیریت کاري را به عهده گیرد مگر اینكه قبالً  یتیمسئول

 .و نا آشنایی نسبت به امور موجب افراط و تفریط و دوري از اهداف و ایجاد فساد و اختالل در امور جامعه است

دقت و  ها آنرگزاران باید به صالحیت علمی و توانایی در احادیث اسالمی همواره روي این اصل که در انتخاب کا

الزم را  يها یآگاهتوجه بیشتر داشت سفارش بسیار شده است و لذا هرگز نباید کسانی را که از نظر علمی ضعیفند و 

علم نیز باید به سمت خدا جهت گیرد، و مردم . خیانت نسبت به جامعه است نیتر بزرگندارند بر کاري گمارند زیرا آن 

را با خدایان  ها آنبراي پرستش است، سوق دهد نه اینكه  نیتر ستهیشارا به حقیقت خدا و علم بی پایان و قدرت او که 

، و این دو هیچ گاه کند یم پس این علم است که ایمان به خداوند را ایجاد. دروغین که هیچ سودي ندارند، مشغول دارد

پیش از انقالب صنعتی، باید »لذا باید گفت امروزه به اثبات رسیده است که ( 62: 137۰آصفی، ) گردند ینمنقیض هم 

 (99: 1339کیندي، ). «را فراهم آورد دارانه جانببحث و تحقیق غیر  ي نهیزمانقالب علمی رخ دهد، تا 

 :نقل شده است که( ص)در کنز العمال از رسول اکرم 

اعَةَ أیّما رَجُلٌٍ إستعمَلَ رجالً علی عشرةِ أَنفسٍ عَلِمَ أنَّ فی العَشرةِ أفضَلُ مِمَّن إستعمَلَ فَقَد غَشَّ رَسولَهُ و غَشَّ جَم

 (113: 1۵ج سنن بیهقی، )ن المُسلمی

نفر، بهتر از آن وجود  و سرپرست قرار دهد در حالی که در میان ده مسئولهر کس فردي را بر ده نفر : ترجمه

 .مسلمانان خیانت کرده است ي همهداشته باشد به تحقیق وي به خدا و رسول خدا و 

در داستان طالوت در قرآن آمده است که جمعی از بنی اسرائیل پس از آن که از ستم جالوت به تنگ آمده بودند و 

، پیدا شده بود به نزد پیامبر ها آنروحی و فكري براي ایجاد یك تحول الهی در میان  ي نهیزماین فشارها،  ي هیسادر 

إِنَّ اهللَ ﴿: پیامبرشان در پاسخ این درخواست فرمود. عصر خویش آمدند و از او خواستند تا در راه خدا با جالوت بجنگد

﴾قَد بَعَثَ لَكُم طالوتَ مَلِكاً
 (29۵: بقره) 136

هاي خاصی را براي زمامداري خویش در ذهن داشتند و طالوت را منطبق بر آن اصول و بنی اسرائیل که معیار

 میتر ستهیشاچگونه او بر ما زمامدار باشد با اینكه ما در زمامداري از او : متحیرانه به پیامبرشان گفتند افتندی ینم ها ارزش

حقیقی در انتخاب  يها ارزشپیامبر در پاسخ به اظهارات آنان و بیان اصول و . و به او قدرت مالی داده نشده است

 : فرماندهان فرمودند

                                                 

136
  .خداوند طالوت را براي زمامداري و فرمانداري شما برگزید - 
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﴾إِنَّ اهللَ اصطَفَیهُ عَلَیكُم و زادَهُ بَسطَةٌ فی العلمِ و الجسمِ ﴿
 (297: بقره) 137

 .فرماندهی وي از سوي خداوند عنوان کردیعنی صالحیت علمی و توانایی جسمی طالوت را دلیل از 

هدف و منظور از حكومت این : سندینو یمشریفه چنین  ي هیآمرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این 

است که زمامدار، امور مردم را طوري تدبیر کند که هر فرد به کمال الیق خود برسد و موانع پیشرفت برطرف گردد و 

یكی علم به تمام مصالح و مفاسد زندگی، و دیگري نیروي جسمانی براي اجراي : براي این امر دو چیز الزم است

 (273: طباطبایی، بی تا. )کند یماشاره  ها آنن است که خداوند به نظریات اصالحی و این دو هما

، خطبه البالغه نهج. )أیّها النّاسُ إنَّ أحَقَّ النّاسِ بهذا األمرِ أقواهُم علیهِ وَ أَعلَمُهُم بِأمرِ اهللِ فیهِ: ندیفرما یم( ع)امام علی 

179 :292) 

کسی است که از همه قوي تر نسبت به آن و ( يزمامدارخالفت و )ر اي مردم سزاوارترین مردم به این ام: ترجمه

 .از همه داناتر به فرمان خداوند در مورد آن باشد

 (1۵9۵: تمیمی آمدي، بی تا)ة مَن أحسنَ الكِفایةَ إستحقَّ الواِلیَ: ندیفرما یمو همچنین 

 .کفایت و توانمندي داشته باشد سزاوار فرماندهی و رهبري است یبه خوبهر که : یعنی

 نتیجه گیری

به این نتیجه مهم رسید که مدیریت و رهبري رکنی اساسی در پایه گذاري  توان یمبا توجه و دقت در آیات قرآن 

 نیتر کوچكسالم، مترقی و متمدّن است و امین و علیم بودن و داشتن تخصص و تجربه در مسائل مدیریتی از  ي جامعه

نوع  نیتر بزرگاست تا زمامداري و حكومت که ( ع)نوع مدیریت، که چوپانی و شبانی در داستان حضرت موسی 

 ها  به آناست که اهتمام  مالی از جمله مسائل عمومی کارگزینی مدیران باشد یم( ع)ف مدیریت در داستان حضرت یوس

 ي سوره 297 ي هیآکه در کالم وحی در  کند یمو پیشرفت آنان را تضمین  رهاند یمجوامع را از شكست و سرخوردگی 

پیامبر آن زمان براي پیكار با جالوت، سلطان جبار  ي لهیوسبقره در انتخاب به عنوان فرماندهی و رهبري بنی اسرائیل به 

در داستان  26 ي هیآقصص  ي سورهدر ؛ و آن زمان روي دو ویژگی از جمله قدرت جسمانی و توانایی تكیه کرده است

حضرت موسی و شعیب به هنگامی که یكی از دختران شعیب پیشنهاد و انتخاب موسی را براي سرپرستی اموال خانواده 

نمل در داستان حضرت  ي سوره 93ي و در آیه کند یم، روي قوت و امانت تكیه دهد یمشعیب و چوپانی گوسفندان 

سلیمان نیز بر تعهد و تخصص به عنوان مسائل مهم کارگزینی مدیران با عبارت إنّی عَلَیهِ لَقويٌ امین تأکید بسیار 

 .گردد یم

                                                 

137
  (.داده استدر علم و توانایی به او وسعت )خداوند او را بر شما برگزیده و گنجایش دانش و جسمش را افزوده است - 
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  :و مراجع منابع

 .قرآن کریم -

 .، دور الدین فی حیاة اإلنسان، بیروت، دار التعارف، چاپ دوم137۰آصفی، محمد مهدي،  -

 .حیدرآباد دکن، السنن الكبري، ده جلد، نیمه اول قرن سیزدهمبیهقی، احمد،  -

، نگرشی بر مدیریت اسالمی، شرکت چاپ و نشر سازمان تبایغات اسالمی، 1977تقوي دامغانی، سید رضا،  -

 .چاپ دهم

 .تمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد، بی تا، غررالحكم و درر الكلم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی -

  .چاپ بیست و چهارم ،(ع) یرالمؤمنینام، قم، مؤسسه ي تحقیقاتی البالغه نهج ي ترجمه، 1939دشتی، محمد،  -

  .چاپ بیروت ،2/طباطبایی، عالمه، بی تا، تفسیر المیزان، ج -

 .، تهران، نیل آب، چاپ اول1/، مبانی مدیریت اسالمی و الگوهاي آن، ج1931کاظمی، علی،  -

 .چاپ بیروت ،(االصول و الفروع)، الكافی 1923جعفر محمد بن یعقوب،  کلینی، ثقة االسالم ابو -

نصیف مجدي، قاهره، مكتبة مدبولی، چاپ  ي ترجمه، اإلستعداد للقرن الواحد و العشرین، 1339کیندي، پل،  -

 .اول

 .، میزان الحكمة، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم1971محمدي ري شهري، محمد،  -

، مدیریت اسالمی از دیدگاه قرآن و روایات، مؤسسه ي آموزشی و تحقیقاتی صنایع 1973طاهره، مسلمی زاده،  -

  .دفاعی

  .بی تا، معرفة الذات لبنائها الجدید، قم، مؤسسه ي در راه حق، چاپ اول، محمد تقی ،مصباح یزدي -

ضا متقی فر، قم، انتشارات مؤسسه ، پیش نیازهاي مدیریت اسالمی، تحقیق و نگارش غالمر1976 ،.................... -

 .، چاپ اول(ره) یآموزشی و پژوهشی امام خمین

 .، چاپخانه ي نجف اشرف، چاپ اول1/، جامع السعادت، ج1939نراقی، محمد مهدي،  -
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 در پیشرفت اقتصادی جامعهکار نقش 

 ثاحادیقرآن و  از دیدگاه

 *حسین میرزائی

 :چكیده

زیرا به واسطه کار و تالش است که انسان . ستا معنوي آن در گرو کار و تالش اوبقاء انسان و تكامل مادي و 

نیاز به کار پس از خلقت انسان وجود داشته و هر چه انسان در . دهد یمنیازهاي خود را تأمین و به حیات خود ادامه 

جامعه بشري نیز در این . گردد یم تر افزونتر و بر اهمیت آن د این نیاز شدی رود یمو پیش  کند یممسیر تكامل حرکت 

میان براي تداوم حیات خود به کار و تالش تمام آحاد خود نیازمند است و متولیان آن براي رشد و توسعه همه جانبه 

باید در این خصوص اهتمام الزم را داشته باشند و برنامه ریزي در جهت فرهنگ سازي، براي کار و تالش بیشتر از اهم 

. پذیر نیستن کار و تالش مالزم با نظم جهان هستی است و بدون تالش و کوشش ادامه بقاء، امكا .این وظایف است

متحمل  ،انسان در جهت به دست آوردن روزي و رفع گرسنگی باید تدبیر و حرکت را با هم آمیخته و در این مسیر

د است و در بطن آن قرار داده زحمت کسب و کار در حالت معقول براي تربیت انسان مفی. مشكالت کسب و کار شود

برخوردار است در برخی از آیات علت پیدایش روز را کار و  يا ژهیوکار در قرآن و سنت از ارزش و جایگاه  .شده است

 .داند یماز رحمت حق تعالی  يا نشانهعنوان کرده و آن را  اوعلت پیدایش شب را استراحت و آرامش تالش انسان و 

 .نقرآ ،ائمه اطهار ،اشتغال ،کار :کلمات کلیدی

 .زینور تبر پیامگروه اقتصاد دانشگاه  استادیار*

 

 تعریف کار و اشتغال -۰

فعل  -1صادر شود آن چه که کرده شود،  یئیشآن چه از شخصی یا  -1شغل و عمل »کار در لغت، به معناي :«کار»

هر چند کار در لغت یك واژه . آمده است( 2233: 9 ، ج1932 ،معین)« ....امر  -9هنر   ،صنعت -9شغل پیشه   -2عمل  

این بحث خارج است امّا در این تحقیق منظور از کار،  ي حوصلهبوده و شامل معانی متعددي است که طرح آن از م عا

 «.و کسب است هشغل و پیش»همان 

 تنیس رجاه و محل و مرتبت و کار و بات اس تر  بندهکس را چنان که امروز این  
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امروز هیچ گروه ( اند کردهنیز تعریف )ن معناي ممارست، اشتغال، تمریه کار را ب» (29۵2: 9، ج 1932 ،معین)

 :9ج  ،1932معین، )« .ایشان با اسب است رکه شب و روز کا ن، از بهر آدانند ینمچون ترکان  (اسب را رعیب و هن)

 .را مترادف با هم و به معنی کسب و پیشه در نظر گرفت لکار و اشتغا توان یمپس با توجه به تعاریف ارائه شده  (29۵۵

 (شغل)»: براي مثال. اند گرفته رالبته تعاریف دیگري نیز ارائه شده، که تفاوتی براي کار و شغل و اشتغال در نظ

در ساعاتی )مه روزه است و ه( کار)و چون آن  ردیگ یمصورت  (کار)مجموعه حرکاتی است که براي انجام یك 

به خود او نیز نصیب [ سود آن کار]که ) ردیگ یم دیگران صورت[ مربوط به]و در رابطه با یك نیاز ضروري  (خاص

به ) «حاصل این شغل، نوعی رفع نیاز است. داده شده است( یعنی سرگرمی همه روزه و مدام) (شغل)عنوان ( شود یم

 .شده است ه، مترادف ما هم در نظر گرفتلکار و اشتغا، ، در این تحقیقها تفاوتامّا بدن لحاظ این ( 2۵: 1979، پژوه

که همراه عوامل دیگري مثل زمین و سرمایه براي تولید . یكی از عوامل تولید است کار» در اصطالح اقتصادي،

با توجه به تعاریف فوق این گونه  توان یمس پ( 113: 1963دولتشاهی، )« ردیگ یمکاالها و خدمات مورد استفاده قرار 

اما در اشتغال نوعی استمرار و تداوم وجود دارد و  روند یمنتیجه گرفت که هر چند کار و اشتغال مترادف با هم به کار 

 .گستره وسیع تري داشته باشد تواند یمدر ضمن کار 

 روایاتمترادف با کار و اشتغال در قرآن و  یها واژه -۸

و « ابتغاء الفضل»در قرآن به معناي کار و تالش هستند و در برخی از مواقع « کسب»و « عمل» ،«فعل» يها واژه

کنایه از کار و تالش جهت کسب روزي حالل باشد که هر کدام به صورت مختصر مورد  تواند یمنیز « طلب الحالل»

 .ردیگ یمبحث قرار 

آمده که اغلب به معناي کار و تالش دنیوي و اخروي  مورد در آیات قرآن 96۵و مشتقات آن قریب « عمل»واژه 

اشاره خواهد شد مقصود کار و تالش اقتصادي  ها آنو یك حالت عام دارد اما در برخی از آیات که ذیالً به  باشد یم

   است براي مثال آیه

امّا آن کشتی متعلق به گروهی از مستمندان بود که با آن در  ؛(73/کهف)ِ «نَهُ فَكانَت لِمَساکین فِی البَحرفیا السَّمَّاَ» 

       .کردند یمیعنی با آن کشتی، براي خود کسب در آمد  ؛کردند یمدریا کار 

به اذن ( حضرت سلیمان)و گروهی از جن پیش روي او  ؛(11/سباء) «هِبِّرَ ذنِإِبِ یهِدَیَ ینَبَ لُعمَن یَمَ نِّالجِ نَمِ وَ»

 .کردند یمپروردگارش کار 

 رمسخر او قرا( نیز)را و گروهی از شیاطین  ؛(32/انبیاء) «كَلِذَ نَدوُ الًمَعَ ونَلُعمَو یَ هُلَ ونَوصُغُن یَمَ ینِاطِیَالشَ نَمِ وَ»

  .دادند یمغیر از این براي او انجام  ییکارهاو  کردند یمغواصی ( در دریاها)دادیم که برایش 
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عربی امروز به معناي کار و  يها کتاببه خصوص در « عمل»است یعنی لفظ « کار»هر چند معناي لغوي این واژه 

 .گردد یمتالش اقتصادي است اما در بحث قرآنی به جز موارد محدود، به هر نوع کار و تالش اطالق 

یعنی کار )روایات مختلف نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اکثراً به معناي کار و تالش آمده اما باز معناي اخص آن 

 : ، براي مثالشود یمنیز از روایات مختلف استفاده ( و تالش اقتصادي

 .کار تن پوش مؤمن است ؛(27: 1997، آمدي) «نِالمؤمِ عارُشِ لُمَلعَاَ» :(ع)قال علیٌ  -1

 19۵9، یحر عامل)« هُجرُا اَمَ مُعلَی یَتَّجیراً حَاَ نَّلَعمِتَسال یَفَ رِاالخِ ومِالیَ وَ اهللِبِ نُؤمِیُ انَن کَمَ» :(ع)ق قال الصاد -2

هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد تا وقتی مزد کار کارگري را به او اعالم نكرده است او را به کار ؛ (19:29۰ج  ،ق

 .نگیرد

 وَ رعَالزَّ نَّعُزرَیَلَ اهللِ وَ نهُمِ بَطیَال اَ وَ لَّحَعمالً اَ الناسُ لَمِما عَ اهللُ وا وَسُغرَاِ عوا وَزرَاِ» :(ع)قال ابیعبد اهلل  -9
بكارید زراعت کنید و درخت : فرمود( ع)امام صادق ؛ (19:26 ، جق 19۵3، نوري)« جالِالدَّ جِروُخُ عدَبَ الغَرسَ نَّسُغرَیَلَ

حالل تر و پاک تر از آن نیست و به خدا قسم کشت و زرع و غرس درخت حتی بعد از  و به خدا قسم هیچ کاري

 .(ادامه خواهد داشت)خروج دجال نیز 

 .کاهد ینمیعنی این کار به حدي ضروري و مهم است که گذشت زمان از اهمیت آن  

 :مختلف چنین آمده يها نامهبه معناي کار و تالش اقتصادي باشد، در لغت  تواند یمع ی مواقواژه کسب گاه 

نماید مثل  يا بهرهتا در آن، جلب منفعت و تحصیل  کند یم و دنبال خواهد یمچیزي است که انسان  :الكسب»

کساب، یطلب الرزق و : طلب الرزق و رجل کسوب، یكسب: الكسب». (21 :9 ، ج1939، راغب اصفهانی) «کسب مال

 .(91۰ :۰م، ج  131۵، خلیل ابن احمد) «فعال، من کسب المال

 19۵۰، ابن منظور)« دهَف و اجتَر صَاکتسب تَ صابَأََ بَسَکَ: الجمع قال سیبویه هُلب الرزق و اصلُطَ: سبَالكَ: کسب»

  (192: 1993، الطریحی) «طلب الرزق: الكسب». (716 :1، ج ق

اما . داللت بر کار و تالش اقتصادي دارد« کسب»نتیجه گرفت که واژه  توان یمفوق،  يها نامهپس با توجه به لغت 

بار تكرار شده ولی معموالً به معناي کار و تالش اقتصادي نیست و در آیات  67در قرآن هر چند واژه کسب قریب به 

 :شود یمداللت بر این معنی کند که در ذیل به یك نمونه اشاره  تواند یممحدودي 

 آورند یممردان نصیبی از آنچه بدست ؛ (92/نساء)« بنَسَتَالكا مَّمِّ صیبٌنَ ساءِلنِّلِ ا وَوُبسَا اکتَمَّمِّ بٌصیِنَ الِجَلرِّلِ» -

 (دو نباید حقوق هیچ یك پایمال گرد)دارند و زنان نصیبی 

 .گردد یم اکتفاکه به چند نمونه  خورد یماما این واژه براي کار و تالش اقتصادي در روایات زیادي به چشم 
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یعنی فرد مؤمن  (991: 9 ، جکلینی)« ... هَتُلیقَت خَنَسُحَ وَ هُبُكسَمَ ن طابَمَ نُومِالمُ»: قال( ع) بداهللِبی عَن اَعَ -1

 ...کسی است که کسبش حالل و اخالقش نیكو باشد

 حالل (روزي)ترین کارها، کسب  یعنی پاک (139، 1997، آمدي)« اللِالحَ سبُکَ بِكاسِالمَ زکیَاََ» :(ع)لی قال عَ -2

 .است

  (29: 1 ، جق 19۵3، نوري) «هِدِیَبِ جلُالرَّ لُمَعَ الَقَ بُطیَاَ لِجُالرَّ سبِکَ يُّاَ» :(ص)سول اهلل رَ لَئِسُ -9

که محصول )کارهاي یدي : کدام است؟ فرمود( کارها) ها کسب نیتر زهیپاکپرسیده شد، ( ص)از رسول اکرم 

 .(دسترنج انسان باشد

تقریباً در تمام موارد مراد از آن، کار و بار به کار رفته،  1۵3و مشتقات آن که در قرآن قریب به « فعل»اما واژه 

ی هر گونه فعالیتی را قرار گرفته است یعن اقتصادي و تالش مادي نیست و در احادیث نیز معناي اعم آن مورد توجه

  .و اختصاص به کار اقتصادي ندارد گردد یمشامل 

 :چنین معنا شده است ها نامهدر لغت « فضل»واژه 

اي اعطاء و فضال رزقاً منه یرید ( 2/133)الزیاده، فضال قوله و لیس علیكم جناح أن تبتغوا افضالً من ربكم : الفضل»

 (993: 1993، الطریحی) «التجاره

 (99: 7ج  ،م 131۵، خلیل ابن احمد)ه الزیاد: الفضل

در اکثر آیات قرآن کنایه از « ابتغاء الفضل»هر چند واژه فضل به تنهایی به معناي زیادت است اما اصطالح 

 .جستجوي نعمت و رحمت الهی در سایه کار و تالش است

ن وا مِتَغبتَلِ ه وَیِفِ رَاخِوَمَ لكَي الفُرَتَ ا وَهَونَسُبَلتَ هًلیَحِ نهُوا مِجُخرِستَتَ اً وَیّرِحماً طَوا لَلُأکُتَلِ حرَالبَ رَخَّذي سَالَّ وَهُ وَ» -
 يا هیرایپو  ،و اوست کسی که دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید؛ (19/نحل ) «نَروُشكُم تَكُلَّعَلَ وَ هِضلِفَ

از فضل او بجوید و باشد که  ا، و تینیب یم[ آّب] يا شكافندهرا در آن،  ها یکشتاز آن بیرون آورید و  دیپوش یمکه آن را 

 شما شكر گزارید  

ما ؛ (12/اسراء) «مكُبِّن رَمِّ ضالًوا فَغُبتَتَلِ هًرَبصِمُ ارِهَالنَّ هَا آیَلنَعَو جَ یلِاللَّ هَا آیَونَحَمَفَ ینِتَآیَ هارَالنَّ وَ یلَا اللَّلنَعَجَ وَ» -

دو نشانه قرار دادیم سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشن ساختیم تا فضل پروردگارتان شب و روز را 

 .(و به تالش زندگی برخیزید)را بطلبید 
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و از ؛ (79/ قصص ) «نَروُشكُم تَكُعلَّلَ وَ هِضلِن فَوا مِغُبتَتَو لِ ا فیهِنوُسكُتَلِ رَهاو النَّ یلَم اللَّكُل لَعَجَ هِتِحمَن رَّمِ وَ» -

رحمت اوست که براي شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم براي بهره گیري از فضل خدا 

 .تالش کنید و شاید شكر نعمت او را بجا آورید

ش به معناي کار و تال« فضل من ربكم»و « ابتغاء الفضل»هر چند آیات مطرح شده نشانگر کاربرد اصطالح  

است که انسان  يا گونهاقتصادي است اما جالب اینجاست که آیات نشانگر این موضوع است که تكوین جهان هستی به 

 .بتواند به کار و تالش بپردازد و در سایه کار و تالش خود طلب روزي کرده و به حیات خود ادامه دهد

تالش اقتصادي است در برخی از احادیث نیز دال بر کار و  ،همان گونه که این اصطالح در آیات فوق االشاره 

ل الفض غاءُبتِاِ نَّاِفَ... »: ندیفرما یمه ک شود یماشاره ( ع)همین گونه است که براي نمونه به حدیثی از امام حسن مجتبی 

ت طلب فزونی روزي از سنّ یبه راستیعنی  (296: 1966، ابن شعبه الحرّانی) «...ن العفهی الطلب مِاالجمال فِ وَ ،هنَّن السُّمِ

 .است و آرامی در طلب روزي از عفت است

است که معموالً به صورت « طلب»واژه  رود یمواژه دیگري که در روایات براي کار و تالش اقتصادي به کار 

مانند طلب الحالل، طلب الفضل، طلب الكسب و طلب الرزق است که هم بیانگر نوع نگرش  رفته یممرکب به کار 

، که در ذیل به بیان یك نمونه از هر اصطالح کند یماسالم به کار است و هم بار ارزشی آن و شیوه انجام آن را بیان 

 .میکن یمبسنده 

: 1962، صدوق)« هوراً لَغفُمَ اتَ، بَاللِالحَ بِلَن طَالّا ًمِکَ اتَن بَمَ: آبائهِن ادق، عَالصّ اإلمامُ واهُا رَمَیفِ( ص) بیُّالنَّ» -1

هر کس شب را خسته از طلب حالل به روز برساند، آمرزیده : از پدرانش( ع)صادق  مبه روایت اما( ص)پیامبر  (233

 .است

حال به صورت ضمنی اشاره به این حدیث فوق، عالوه به تشویق به کسب و کار و بیان اجر اخروي آن، در عین 

موضوع دارد که، آن کار و تالش موجب آمرزش گناه است که حالل باشد یعنی کسب حالل این اثر وضعی را در پی 

 .دارد نه هر کسب و کاري

ابن )« .فی سبیل اهللِ جاهدِن المُجراً مِاَ مُعظَاَ هُیالَعِ هِبِ فُّكُضلٍ یَن فَمِ بُطلُذي یَالَّ انَّ»ِ :(ع)وسی لی بن مُقال عَ -2

تا آبروي اهل ( طلبد روزي حالل می) کند یمکسی که جستجوي فضل : فرمود( ع)امام رضا ؛ (99۰: 1966شعبه الحرّانی، 

 .است تر بزرگو عیال خود را حفظ کند اجرش از مجاهد در راه خدا 

را از فضل و رحمت الیزال حق  دیآ یمدر این حدیث نیز در آمد و ثروت و تمكن که، بر اثر کار و تالش به دست 

 .داند یمتعالی 
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: 1۵9 ق، ج 1933، مجلسی)« هریضَعد الفَهٌ بَریضَفَ الكسبِ بُلَطَ»: هِن آبائِاالمام الصادق عَ فیما رواهُ( ص) بیُّالنَّ -9

واجب ( و داشتن کسب و کار)پس از نماز واجب، کار کردن : از پدرانش( ع)به روایت امام صادق  :(ص)پیامبر ؛ (17

 .است

؛ (12:2۵ج  ،ق 1932حر عاملی ) «كَنِدِی لیعَ كَلَ ونٌعَ هُنَّاِه فَلِّن حِمِ زقِالرِّ بَلَطَ دعُتَ الَ» :(ع)عَن اَبی عَبدِ اهلل  -9

 .به دین تو است یطلب روزي حالل را از دست مده، چون آن کمك (:ع)از امام صادق 

نه  آورد یمپس هر چند فرد در مقام طلب به دنبال امرار معاش خود است اما هرگز نباید فراموش کند آنچه بدست 

 .از خود اوست بلكه آن رزق و روزي، فضل الهی است که باید آن را از راه حالل کسب و در راه حالل نیز خرج نماید

 .گویاي کسب و کار اقتصادي باشد واژه الحرفه است تواند یمو  خورد یمواژه دیگري که در روایات به چشم 

 :مختلف در شرح این واژه چنین آمده يها نامهدر لغت 

  (99: 3ج  ،ق 19۵۰، ابن منظور) «سبالصناعه وجهه الكَ: ، الحرفهناعهُالصَّ: الحرفهو »

ر چند در ه( 972: 1993، الطریحی)« و الحرفه بالكسر االسم من االحتراف، و هو االکتساب بالصناعه و التجاره»

عمومیت این  دیآ یمکتاب مجمع البحرین به صناعت و تجارت به عنوان حرفه اشاره شده اما آنچه از روایات به دست 

 :میکن یمبه هر نوع کار و کسبی داللت کند براي اثبات ادعاي خود به چند حدیث اشاره  تواند یمواژه است یعنی 

: القَ الَ: الوان قَإِفَ ،هٍرفَن حِمِ هُل لَهَ»: القَ هُِبَعجَأَفَ لِجُلی الرَّإِ رَظَاذا نَ( ِص) اهللِ ولُسُرَ انَکَرُوي اِبن عَبّاس قَال  -1

 .(193: 1 ، ج1969، شعیري)« ینیمن عَِ طَقَسَ

ن آباعث شگفتی  اش يرومندینکه اعضاء و  دید یممردي را ( ص)وقتی رسول خدا  ،از ابن عباس روایت شده 

از چشم من : فرمود یمنه،  گفتند یمو  دادند یمآیا حرفه و شغلی دارد؟ اگر جواب منفی »: کرد یمسؤال  شد یمحضرت 

 «.افتاد

کار با : فرمود( ع)امام علی ؛ (3۰: 1997، آمدي)« ورِجَالفُ عَنی مَالغِ نَمِ یرٌخَ هِفَّالعِ عَمَ هُرفَلحِاَ» :(ع)لی قال عَ -2

 . از توانگري با آلودگی است تر خوش یدامن پاک

 کار و تالش در تكوین جهان و انسان -۹

بقره ) «وَ قُلنا یَا آدَمُ اسكُن اَنتَ وَ زَوجُكَ الجَنَّهَ». دهر چند پروردگار متعال آدم را در بدو خلقت ساکن جنّت کر

در حكمت خلقت او به مالئكه را که پروردگار متعال چ. دمّا به تحقیق او براي زندگی در زمین آفریده شده بوا( 9۰/

امّا حیات این خلیفه در زمین نیاز به نظم و ( 9۵/بقره)« فِی االرضِ خَلیفَهًل وَ اِذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَالئِكَهِ اِنّی جَاعِ» دیفرما یم
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رسید که در ساختار و تكوین آن  توان یمبا تأمل در نظم جهان هستی و ساختار آن، به این نتیجه د دار يا ژهیو رساختا

 .براي تالش و کار انسان، در نظر گرفته شده است، روز براي تالش انسان و شب مأمنی براي آسایش او است ییجا

بر شما  و اوست کسی که شب را؛ (97/فرقان ) «شوراًنُ هارَجَعَلَ النَّ باتاً وَسُ ومَالنَّ جَعَلَ لَكُمَ اللَّیلَ لباساً وَ الَّذيوَ هُوَ»

 . گردانید( شما)آرامش و روز را زمان برخاستن ( ي هیما)پوششی قرار داد و خواب را 

 :شود یمنیز مشاهده ( ع)این مفاهیم در ادعیه ائمه اطهار 

لِیَتَسبّبوا اِلی  ، وَخَلَقَ لَهُم النَّهارَ مُبصِراً لِیَبتَغوا فیهِ مِن فَضلِهِوَ»... خوانیم  در دعاي ششم از صحیفه سجادیه چنین می

یعنی ؛ (۰3: 1936، انصاریان) «دَرک االجلِ فِی اِخرایهم ،وَ یَسرَحوا فِی اَرضِهِ طَلَباً لِما فِیه نَیل العَاجِلَ مِن دُنیا هُم ،رِزقِهِ

رزق و روزي او دست یابند، و در پی سود  هروز را بینایی بخش قرار داد تا در آن به جستجوي فضل حق خیزند، و ب

 . نفع دائمی آن جهان به راه افتند کراي دنیا و ادراگذ

چنین گفت که کار و تالش مالزم با نظم جهان هستی است و بدون تالش و کوشش ادامه بقاء،  توان یمپس 

دارد و هر موجودي که امكان تالش براي ادامه بقاء  يتر روشناین موضوع در سایر موجودات نمود . نیست ریپذ امكان

انسان در جهت به دست آوردن روزي و رفع گرسنگی باید تدبیر و حرکت را . را نداشته باشد محكوم به نابودي است

زحمت کسب و کار در حالت معقول براي تربیت . متحمل مشكالت کسب و کار شود ،با هم آمیخته و در این مسیر

 .کند یماین موضوع را به مفَضَّل چنین بیان ( ع)امام صادق . است و در بطن آن قرار داده شده استانسان مفید 

 هُجُخرِا یُمَّعَ هُف كُیَ لٌغُشُ كَلِی ذَفِ انِنسَإلِلِ ونَكُیَه لِکَرََالحَ وَ هِیلَالحِبِ الَّإِ الُنَیُ راً الَذِّعَتَمُ بزَالخُ اهللُ لَعَجَ: لضَّفَم یا مَعلَاِ»
نان را دشوار قرار ( به دست آوردن)خدا : بدان اي مفضل؛ (36 :9 ق، ج 19۵9، مجلسی) «ثِبَالعَ وَ رِشَاألَ نَمِ اغُرَالفَ لیهِاِ

تا در این کار براي انسان شغلی فراهم شود، که او را از  شود ینمداده است که جز با تدبیر و حرکت به آن دسترس پیدا 

 .سري و بیهودگی باز دارد سبكکاري، یعنی  یپیامدهاي ب

 :دیفرما یمو در ادامه موضوع 

به کار  ها آنآدمی آفریده شده، و تدبیرهایی در  يها يازمندیناز هر چیزهایی عبرت بگیر که براي رفع : اي مفضّل»

دانه براي خوراک او آفریده شد، لیكن آرد کردن و خمیر کردن و پختن آن بر عهده خود انسان گذاشته شده . رفته است

درخت براي او . کرک و پشم براي پوشش او آفریده شده، ولی زدن و رشتن و بافتن آن تكلیف خود اوست. است

گیاهان داروئی براي درمان آفریده . ارهایی است که خود باید بكندآفریده شده اما نشاندن و آب دادن و رسیدگی به آن ک

به خود او واگذار شده است و دیگر چیزها را نیز به همین  ها آنچیدن و ترکیب کردن و ساختن دارو از  نشده، لیك

رده است، است پدید آورد خداوند پدید آو توانسته ینمپس بنگر که چگونه آنچه را انسان خود . گونه خواهی یافت

کار و کوشش باقی گذاشته است، زیرا که صالح آدمی در همین چگونگی بوده ( براي) ییجا ها آنلیكن در هر یك از 
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، انسان از ناسپاسی و ماند ینمو براي او هیچ کار و شغلی باقی  شد یمچون اگر این کار نیز از عهده آدمی برداشته . است

که به تلف شدن او منجر  زد یمتحملش کند، و سرانجام به کارهایی دست  ستتوان ینم، که زمین شد یمسرمستی چنان 

، زندگی دیگر بود یمدر اختیار ایشان ( بی کوشش و کار و زحمتی)مردمان  يها يازمندینواقع اگر همه در ، گشت یم

 «.آمد ینمفراهم  کس چیهو از آن لذتی براي  شد ینمگوارا 

از خوراک و پوشاک و پذیرایی  خواهد یمکه اگر کسی مهمان قومی شود و مدتی بماند و همه آنچه  يا دهیندآیا 

 خودش را به چیزي مشغول دارد؟ خواهد یمو دلش  شود یمکاري خسته و ملول  یاز ب. در اختیارش باشد

و  شد یمبه چه رنجی گرفتار  داشت یمدر اختیار  خواست یمپس بر این قیاس که اگر آدمی در تمام عمر هر چه 

باقی مانده است، تا  ها آنحسن تدبیر در چیزهایی که براي انسان آفریده شده، در آن است که جایی براي کار آدمی در 

یا به خیر و صالح او  دیآ ینمکاري دلگیر نشود، و هم او را از پرداختن به چیزهایی باز دارد که یا به دست  یهم از ب

 (926 :۰ ، ج1979، حكیمی) نیست

 روایاتارزش کار در قرآن و  -4

برخوردار است در برخی از آیات علت پیدایش روز را کار و  يا ژهیوکار در قرآن و سنت از ارزش و جایگاه 

 .داند یماز رحمت حق تعالی  يا نشانهعنوان کرده و آن را  اوعلت پیدایش شب را استراحت و آرامش تالش انسان و 

از راه »؛ (79/قصص)« رونَشكُم تَكُلَّعَلَوَ هِضلِن فَغوا مِبتَتَلِ وا فیهِنُسكُتَلِ ارَهَالنَّ وَ یلَلَّلم اكُجَعَلَ لَ هِتِحمَن رَمِ وَ» 

به جستجوي فضل ( در روز)استراحت کنید و ( شب)براي شما شب و روز قرا داد تا در آن  ،(به خلق)مهربانی خود 

 :داند یمدیگر، پاداش و نتیجه کار انسان را در گرو، کار و تالش و سعی او  يا هیآو در « ...او بخیزید( يها نعمت)

و اینكه براي انسان جز حاصل تالش »؛ (93و  93/نجم ) «ريیُ وفَسَ هُعیُسَ نَّأََ وَ« »یعَا سَمَ الَّإِ انِإلنسَلِ یسَن لَاَ وَ»

برخوردار  ییواالدینی از ارزش  يها آموزهخالصه، کار در « کوشش او به زودي دیده خواهد شد( ي جهینت)او نیست و 

است و ارزش و منزلت آن تحت عناوین مختلف به مسلمین گوشزد شده که به چند نمونه از ابعاد مختلف آن اشاره 

 .شود یم

ی مطرح شده که نشان از ارزش معنوي در روایات مختلف کار به عنوان یك واجب دین: کار یك فریضه الهی 1-9

 .آن دارد و اختصاص به طیف و طبقه یا جنسیت خاصی ندارد

 ، جق 1933، مجلسی) «هریضَالفَ عدَبَ هٌریضَفَ سبِالكَ بُلَطَ: هِائِبَآن عَ( ع)االمام الصادق  اهُوَا رَفیمَ» :(ص) بیُّالنَّ -1

( و داشتن کسب و کار)پس از نماز واجب، کار کردن »: از پدرانش( ع)به روایت امام صادق  :(ص)پیامبر ؛ (1۵9:17

 «.واجب است
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؛ (177 :1، ج ق 19۵9، مجلسی)« هٍمَسلِمُ وَ مٍسلِمُ لِّی کُلَعَ هٌریضَفَ اللِالحَ بُلَال طَقَ» :(ص)اهلل  ولُسُن رَعَ -2

 «.رزق حالل بدست آوردن بر هر زن و مرد مسلمان واجب استکار مشروع کردن و »: فرموده است( ص)رسول اکرم 

کار به حدي در سیره و گفتار معصومین مهم است که آن را : کار جزء الینفك از برنامه روزانه یك مسلمان 2-9

به عنوان جزء الینفك از برنامه روزانه یك مسلمان دانست و روایات مختلف نشان از آن دارد که هر مسلمان  توان یم

را جهت  مادي کار يها لذتدر کنار عبادت و ( ع)علی  در حدیث شریف ذیل،. باید اوقاتی را صرف کار و تالش کند

 .کند یم و در برنامه روزانه، آن را سفارش شمرد یمتداوم زندگی ضروري 

 وَ هِفسِنَ ینَی بَلّخَیُ هٌاعَسَ وَ هِفسِا نَیهَفِ بُاسِحَیُ هٌاعَسَ وَ هُبَّیها رَی فِناجِیُ هٌاعَسَفَ اتٍاعَسَ اثَلَثَ نِؤمِلمُلِ نَّاِ» :(ع) الَقَ وَ

 یرِی غَفِ هِذَّو لَاَ هِادِعَمَلِ هٍطوَخُ وَ هِاشِعَمَلِ هٍمَّرَمَ الثٍی ثَفِ الَّاِ صاًاخِشَ نَكوُن یَاَ لِاقِلعَلِ یسَلَ وَ لُجمُیَ وَ ل حِا یَیمَا فِهَاتِذَّلَ ینَبَ

  (193۰:۰13، دُشتی)« مٍرَّحَمُ

مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند زمانی براي نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی براي تأمین »

 «.که حالل و مایه زیبایی است ییها لذتنفس به  واداشتنهزینه زندگی، و زمانی براي 

در برخی از روایات مانند حدیث فوق، کار در کنار عبادت، : است بهترین قسمت عبادت، طلب روزي حالل 9-9

 .شود یم، کار خود به عنوان عبادت و یا به عنوان بهترین جزء آن، مطرح ی مواقعو منفك از آن ذکر شده، اما گاه

 :دیفرما یمدر این خصوص ( ص)پیامبر اکرم 

عبادت هفتاد قسمت است و برترین »؛ (11: 12 ، جق 1932، یحر عامل) «اللِب الحَلَها طََلُفضَاَ زءًجُ ونَبعُسَ دهُابَلعِاَ»

 «.است( کار)طلب روزي حالل قسمت آن 

داده، آن را جزء  يا ژهیواسالم به جهاد در راه خدا ارزش : است اجر اخروي کار مانند اجر جهاد در راه خدا 9-9

نیست و با توجه به نقش آن، در پیش برد اهداف اسالم،  ریپذ امكانو بقاء دین، بدون جهاد و دفاع  داند یمفروع دین 

قرار گرفته و اجر اخروي آن تقریباً  يا ژهیومورد تعریف و تمجید  اتیدر رواجهاد در راه خدا و مجاهد فی سبیل اهلل، 

را از اجر  کند یمکار و فعالیت  اش خانوادهکه براي تأمین معاش  آن کساما برخی از روایات، اجر . منحصر به فرد است

 :پردازد یم به بیان این موضوع( ع)حدیث ذیل از امام رضا . دانند یم تر بزرگمجاهد فی سبیل اهلل برتر و 

ابن شعبه ) «.اهللِ بیلِی سَفِ دِجاهِالمُ نَجراً مِاَ مُعظَاَ هُالَیَعِ هِبِِ فُّكُیَ ضلِن فَمِ بُطلُذي یَالَّ نَّاِ» :السالم هیعلعن الرضا 

 رود یمو از پی روزي  کند یمکه براي تأمین معاش عائله خود فعالیت  آن کس» :(ع)رضا  از امام؛ (99۰: 1966، الحرّانی

مجاهد فی سبیل اهلل ش اجر پادارا همانند فردي  نحدیث دیگر اجر چنیاست و  تر بزرگاجرش از مجاهد راه خدا 

 .«داند یم
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ی فِ دِاهِجَالمُکَ انَکَ هِیالِعِ وَ هِفسِی نَلَعَ هِبِِ ودَعُیَلِ هِلِّن حِمِ زقَذا الرِّهَ بَلَن طَمَ»: دیفرما یم( ع)امام موسی بن جعفر  
کسی که از پی روزي حالل برود تا خود و خانواده خود را منتفع : یعنی؛ (9: 1۵۵ ق، ج 19۵9، مجلسی) «.اهللِ بیلِسَ

 . کند یمسازد اجر او در پیشگاه الهی مانند اجر سربازي است که در راه خدا جهاد 

ه دَجاهِمُ: صادفا مُیَ: «ربح الدینار الدیناراًصر، بِمِبِ هُاعَتَمَ اعَما بَصادف، حینَمُ والهُمَلِ هُالَا قَمَّمِ» :(ع) عن ابی عبداهلل

 ،زمانی که مصادف در مقابل دیناري» :(ع)صادق  ماما؛ (۰:161 ، ج196۰، کلینی) «.اللالحَ بِلَن طَمِ نُهوَاَ یوفِالسُّ

 «.است مال حالل از طلب نبرد کردن با شمشیر آسان تر: اي مصادف: دیناري را به عنوان سود آورد امام به ایشان فرمود

همان گونه که جهاد با . مقایسه کار با جهاد، و اجر اخروي آن، نشانگر اهمیت کار و ارزش آن در اسالم است

همان گونه که جهاد رمز بقاء سیاسی جامعه اسالمی . است يا ژهیوهمراه است، کار نیز داراي مشقت  ییها يدشوار

که اسالم در سایه جهاد به پیشرفت و اقتدار  گونه همان. عه اسالمی استکار و تالش نیز، رمز بقاء اقتصادي جام. است

 .، اقتدار اقتصادي جامعه اسالمی نیز در گرو کار و تالش افراد آن جامعه استرسد یمسیاسی 

ائمه اطهار در احادیث مختلف و به شقوق متفاوت به ارزش کار از منظر اسالم اشاره، و مردم : توصیه به کار ۰-9

 .اند کردهرا به کار و تالش توصیه 

به هر کس از دوستان خود که رسیدید سالم برسانید و بگویید »: کند یمبه پیروانش چنین توصیه ( ع)امام صادق 

بر شما باد رعایت تقواي الهی، و انجام دادن : دییبگوو به آنان  رساند یمالم به شما س( جعفر بن محمد)که فالن بن فالن 

 میده یمخداوند رسید به خدا سوگند که شما را جز به چیزي که به خود فرمان  يها پاداشبا آن به  توان یمهر کاري که 

، پس به کوشش و تالش بپردازید و چون نماز صبح گزاردید و تمام شد، هر چه زودتر در پی طلب میده ینمفرمان 

« .کند یم کمكتانو  دهد یمروزي روانه شوید و خواستار روزي حالل باشید، و بدانید که خداي بزرگ روزي شما را 

 (92۰: ۰ ، ج1979، حكیمی)

 .کند یمتوصیه به طلب معاش کرده و از ترک آن نهی ( ع)در حدیثی دیگر امام رضا 

 (12:13، ج ق 1932، یحر عامل)« .بلَالطَّ دعُال تَم، فَهِاشِعَب مَلَمن طَ دٌبُ اسِلنَّلِ یسَلَ»: (ع)ضا الرّقَال البی الحسن 

 .«مردمان ناگزیر باید براي طلب معاش خود بكوشند پس طلب معاش را ترک مكن :(ع)امام رضا »

تالش آنان در جهت امرار معاش است و هرگز مشاهده  کار ولسانی، سیره ائمه اطهار نشانگر  يها هیتوصعالوه بر 

حضرت »که گفت  کند یمابن حمزه از پدرش چنین حدیث . نشده که ایشان بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازند

! و پیشانی حضرت غرق عرق شده بود عرض کردم فدایت شوم کرد یمرا دیدم در زمینی که داشت کار ( ع)ابا الحسن 

با دست خود کسی در زمین خود کار کرده که از من و ! اي علی: ؟ پاسخ فرمودنددیکن یممردان کجا هستند که شما کار 
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تمام پدرانم با دست : سپس فرمود. (ع)علی  نیرالمؤمنیامو ( ص)پیامبر خدا : فرمود او که بود؟: پرسیدم. پدرم بهتر بوده

 (1936:927، حیدري نراقی) «.و این عمل روش انبیاء و رسوالن و اوصیاء و صالحین است کردند یمخود کار 

 ( ع)کار در سیره ائمه اطهار  -5

( ع)با وجود اینكه وظیفه هدایت و رهبري جامعه به سوي توحید و کمال بر عهده انبیاء عظام و ائمه معصومین 

تمام پیامبران و اولیاء خدا، کار . این امر خطیر آنان را از تالش و کوشش در جهت کسب و کار باز نداشته است باشد یم

المال  وحی فرستاد که تو اگر از بیت( ع) داوودخداي بزرگ به » :آمده( ع)و در حدیثی از امام علی  کردند یمو تالش 

چهل روز گریست، آنگاه خدا به آهن وحی  داوود... بنده خوبی بودي  يکرد یمو با دست خود کار  يخورد ینم

زره  بدینسان خداي بزرگ آهن را براي او نرم کرد و او هر روز یك. کرد، که در دست بنده من داوود نرم باش( اشاره)

را به سیصد و شصت هزار درهم فروخت و از  ها آنسیصد و شصت زره بافت و  فروخت یمو هزار درهم  بافت یم

  (979: ۰ ج 1979، حكیمی)« .المال بی نیاز شد بیت

حر ) «هِهلِاَ نزَعَ بُحلِیَ( ص) اهللِ ولُسُرَ انَکَ»: دیفرما یمچنین ( ص)در بیان سیره پیامبر اکرم ( ع)و امام صادق 

  (93: 12ج  ،ق 1932، یعامل

براي ) ییسقاو  آورد یم( از باغ و صحرا)هیزم ( ع) نیرالمؤمنیامو  دیدوش یمبز  اش خانوادهبراي ( ص)رسول خدا 

 .پخت یمو نان  نمود یمو خمیر  کرد یمگندم آرد ( س)و حضرت فاطمه  نمود یمو در خانه جاروب  کرد یم( مردم

 .داشتند يا ژهیویافت که ایشان به کار اهتمام  توان یم( ع) نیرالمؤمنیامزیادي در سیره  يها نمونه

 : دیفرما یمدر بیان این موضوع چنین ( ع)امام صادق 

 دَّکَ وَ هِالِن مَوک مِملُمَ لفَأَ قَعتَاَ( ع) نیرالمؤمنیامن اَ وَ... االرضین  جُخرِستَیَ المر وَب بِضرِیَ( ع) نیرالمؤمنیام انَکَ» 
 نیرالمؤمنیام( ... آورد یمو آب از زمین بیرون ) کرد یمزد و شخم  بیل می نیرالمؤمنیام»؛ (73: ۰ ، ج196۰ ،کلینی)« .هِدِیَ

 .«از مال و دسترنج خود هزار برده آزاد کرد( ع)

هر زمان فرصتی براي کسب و کار . براي نیل به اهداف الهی خود کرده بود يا لهیوسکسب و کار را ( ع)آري علی 

 :در بیان این مطلب چنین روایت شده. شد ینماز آن غافل  افتی یم

علیم تَلِ رغُفَّتَ، یَهادِن الجِمِ فرغُا کان یَلمَّ نیرالمؤمنیام نَّأَالحَسَنُ بنُ اَبی الحَسَنَ الدَّیلَمیُّ فِی ارشادِ القُلُوبِ وَرُويَ » 
، نوري)« هللِ تعالیاکرٌ ِذَ كَلِذَ عَم مَهُ ، وَیهدِیَفیه بِ لُعمَیَ هُطٍ لَائِن حَمِ لَغَشتَ، اِكَلِن ذَمِ غَرَإِذا فَم، فَهُینَاءِ بَضَالقَ اس وَالنَّ

هنگامی که از جهاد فراغت پیدا می کرد، به آموزش مردم و داوري کردن میان ایشان  نیرالمؤمنیام؛ (9۰: 19 ق، ج 19۵3

 .گفت اي که داشت خود کار می کرد و در هنگام کار ذکر می می پرداخت و چون از این تكلیف می آسود در باغچه
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مثل حفر چاه . ده استبو( ع)این کارهاي یدي که در جامعه ما رغبت به آن بسیار کم شده مورد توجه ائمه اطهار 

و احیاناً کار به شرط مزد، خالصه طلب فزونی روزي و کار به عنوان یك سنت  ها باغو قنات، کشت درخت، آباد کردن 

 .باشد یمدینی ما مطرح  يها آموزهدر 

 19۵9، مجلسی) «...ن العفهمِ ی الطلبِجمال فِ الَ ه، وَالسنَّ نَاء مِغبتِاِ إِنَّفَ» .:.( .ع)قال الحسنُ بن علی  ،عن جابرٍقال

طلب فزونی روزي از سنت است و آرامی در طلب  یبه راست (:ع)جابر به نقل از امام حسن مجتبی ؛ (1۵۵:27ج  ،ق

 .روزي از عفت است

 آثار کار بر انسان -6

کار عالوه بر آثار . عالوه بر آثار مادي و اقتصادي کار، نباید نقش آن در عرصه فردي و اجتماعی نادیده گرفته شود

جسم او به . مستقیم دارد ریتأثانسان  حو رو مکار از نظر فردي بر جست هسمعیشتی داراي آثار فردي و اجتماعی نیز 

 راز نظر روحی نیز موجب احساس شخصیت و اعتبا گردد یمدر اثر مداومت به کار متمرکز  شکار قوي و ذهن ي واسطه

 ها آنکه در این بخش به صورت گذرا به برخی از . عقاید و اعتقادات او نیز اثر گذار است رو ب گردد یماجتماعی فرد 

 .شود یماشاره 

 کار و طلب روزي حالل، یاوري براي دین انسان 1-6

جالب اینكه در برخی از روایات به نقش و تأثیر گذاري . نقش کار در زندگی مادي انسان غیر قابل اجتناب است

 .داند یمو آن را یاوري براي دین انسان  شدهآن بر اعتقادات و دین انسان نیز اشاره 

؛ (2۵: 12 ، جق 1932، یحر عامل) «.كَی دینِلَعَ كَونٌ لَعَ هُنَّاِفَ هِلِّّن حِمِ زقِالرِّ بَلَطَ دعُتَ الَ»( ع) عَن اَبی عَبدِاهلل. 1

 .طلب روزي حالل را از دست مده، چه آن کمك به دین تو است (:ع)از امام صادق 

 :دیفرما یمنیز در این مورد ( ص)پیامبر اکرم 

که کار و تالش آن را پدید )بی نیازي ؛ (16: 12 ، جق 1932، یحر عامل) «.نیالغِ اهللِ قويَی تَلَعَ ونُالعَ عمَنِ». 2

 .چه کمك خوبی است به تقوي الهی و ترک گناه است( آورد یم

 کار عامل بی نیازي از مردم 2-6

« .عیالًان مُن کَاِ وَ: ال؟ قَعیالًمُ انَإِن کَ وَ لتُقُ» (:ال الرّاويقَ)« .اسن النَّی عَنَغاستَ هَجارَالتِّ بَلَن طَمَ» :عَن اَبی عَبدِاهلل
: گوید( راوي)کسی که دنبال کسب و کار رود از مردم بی نیاز شود  :(ع)امام صادق از ؛ (12:9 ، جق 1932، یحر عامل)

 .باشد وار الیعاگر چه : باشد؟ فرمود وار الیعاگر چه : گفتم
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هر چند در حدیث فوق به تجارت، به عنوان نمونه اشاره دارد ولی بدیهی است که هر نوع کار و تالش اقتصادي 

 .عامل بی نیازي از مردم باشد تواند یم

 اثر کار بر جسم انسان  9-6

 :دیفرما یمدر این مورد ( ع)چنانچه امام علی  .کار یكی از عوامل تقویت قواي جسمی انسان است

 .هر کسی کار کند، قوي تر شود :رمودف( ع)امام علی ؛ (1997:627، آمدي) «.هًوَّد قُزدَل یَعمَن یَمَ» :(ع)علی  قال

به این موضوع نیز اشاره کرده و چنین بیان  ،شهید مطهري ضمن بیان ابعاد مختلف آثار کار بر انسان و جامعه

 :کند یم

. شود یمبدن انسان اگر کار نكند مریض . اما براي جسم کمتر احتیاج به توضیح دارد زیرا یك امر محسوس است»

 (919: 1963، مطهري)« یعنی کار یكی از عوامل حفظ الصحه است

البته پر واضح است که کاري که در این حدیث به آن اشاره شده، کاري است که کیفیت و کمیت و سایر عوامل در 

 .لحاظ گردیده، و یك کار استاندارد مد نظر است آن

 کار مایه اعتبار انسان 9-6

مردم به او به عنوان فردي که . دارد يا ژهیوفردي که در جامعه داراي کسب و کار است از نظر اجتماعی اعتبار 

به او وام  درآمدشاگر از فردي مطالبه وامی کند به خاطر پشتوانه کار و . نگرند یمتوانایی الزم براي امرار معاش دارد 

( ع)به امام صادق  دیگو یمروزي معاذ بن کثیر لباس فروش ». بی بهره است يا پشتوانهاما فرد بیكار از چنین . دهند یم

، و کاري یافت یمدر این صورت از اعتبار : که چون پولی در دست دارم، کار بازار را ترک کنم، فرمود ام کردهقصد : گفتم

  (۰۰9 :۰ ، ج1979، حكیمی)« .شود ینمبه تو سپرده 

امام : دیگو یممعلی بن خنیس . و در حدیث دیگر امام، کار را به عنوان عامل عزت و بزرگی معرفی کرده است

 (9: 12 ق، ج 1932 ،یحر عامل) «.کَزِّلی عِاِ غدُاُ»: فرمود روم یممرا دید که دیر به بازار و محل کار خود ( ع)صادق 

 «.صبح زود به طرف عزت و بزرگی خود بیرون برو»: یعنی

 کار و تمرکز قوة خیال ۰-6

لجام قوة خیال از . گذارد نكند و به حال خود وااگر انسان مشغول به کاري نباشد و قوة خیال خود را متمرکز کاري 

کنترل قوة خیال و نفس مشغول کردن آن  يها راهیكی از . افتد یمکف او خارج و اختیار انسان به دست نفس و خیال 

 :دیفرما یمدر این مورد ( ع)علی . است
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اگر تو نفس را به کاري مشغول نكنی، او تو را به »: یعنی (919: 1963 ،مطهري)« .النفس ان لكم تشغله شغلك»

 .باشد یمو بهترین مشغله، کار در جهت کسب روزي حالل، براي رفاه خود و عائله ؛ «.کند یمخودش مشغول 

 کار و احساس شخصیت در انسان 6-6

و نیاز خود را خود برآورده  کند یمفردي که کار . یكی از عوامل ایجاد و احساس شخصیت در انسان، کار است

 .کند یماحساس شخصیت . شود ینم کس چیهکرده و سربار 

 :چنین آمده( ع)در رباعی منسوب به علی . استقالل و بی نیازي از مردم عامل ایجاد این احساس شخصیت است

 آزاد زندگی کنی، مثل برده زحمت بكش یخواه یماگر ؛ «کد کد العبد ان احببت ان تصبح حراً» -

 آرزویت را از مال هر کس که باشد ببُر و قطع کن؛ «و اقطع اآلمل من مال بنی آدم طراً» -

، زیرا از مردم خواستن، از هر چیزي کند یممرا پست  کار نیانگو ؛«ال تقل ذا مكسب یرزي فقصد الناس ارزي» -

 .آورد یمبیشتر ذلت 

وقتی که از دیگران بی نیاز باشی، هر کاري داشته باشی، از همه »؛ «عن غیرک اعلی الناس قدراانت ما استفنیت » -

  (92۰: 1963، مطهري)« .مردم بلند قدرتر هستی

 ار و تكبر در انسانک  7-6

 :دیفرما یمدر حدیثی از نبی مكرم اسالم به منافع کار اشاره کرده و 

، ابن شعبه الحرّانی) «...بر الكِ نهُعَ یَفِنُ ه، وَتُؤونَت مَفَّخَ ، وَهُفسَنَ عَفَنَ اللِالحَن ی مِحستَم یَن لَمَ :(ص) بیُّالنَّ»

به خود سود رسانده، و نیازهاي خود را ( و کار کند)هر کسی از طلب حالل خجالت نكشد  :(ص)پیامبر ؛ (1966:93

 .گردد یمو کبر از او دور  کند یمتأمین 

فردي  .داند یماین حدیث عالوه بر منافع مادي کار، به آثار اخالقی آن نیز اشاره دارد و آن را عامل دوري از تكبر 

 کند یماما فردي که کار . دچار، تكبري جاهالنه است داند یمو کار را عامل، از بین رفتن شخصیت خود  کند ینمکه کار 

 .از چنین تصوراتی مبرا بوده و از مرض تكبر در امان خواهد ماند داند ینمو کار را عار 

 ارزش کارگر   -7

قائل شده و در این میان، ائمه اطهار به عنوان الگوهاي  يا ژهیوخود به کار و کارگر اهمیت  يها آموزهاسالم در 

اشتغال به کار . اند دهیوشک، به صورت نظري و عملی در جهت تقویت و گسترش این مهم ها آموزهعملی و مروجان این 

نشانگر این واقعیت است که کار و کارگر نه به ( ع)و ائمه معصومین ( ص)و کسب روزي حالل در سیره پیامبر اکرم 

 يا ژهیواي است و این خود به کار و کارگر شرافت  العاده فوقصورت سمبلیك و تشریفاتی بلكه به واقع داراي ارزش 
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نیز بیانگر این ارزش و شرافت است که در ذیل به چند ( ع)وه بر این روایات وارده از حضرات معصومین عال. دهد یم

 :شود یمنمونه اشاره 

ابن شعبه ) «بیل اهللفی سَ دِجاهِن المُمِراً جاَ مُعظَاَ هُیالَعِ هِبِ فُّكُیَ ضلٍن فَمِ بُطلُذي یَالَّ نَّاِ» :(ع)قال علی بن موسی 

تا آبروي اهل و ( طلبد یمروزي حالل ) کند یمکسی که جستجوي فضل : فرمودند( ع)امام رضا ؛ (99۰: 1966الحرّانی،

 .است تر بزرگعیال خود را حفظ کند اجرش از مجاهد در راه خدا 

 .داند یماجر آن را مانند مجاهد در راه خدا ( ع)در حدیث دیگر از امام موسی بن جعفر 

 هِیالِعِ وَ هِفسِلی نَعَ هِبِِ ودَعُیَه لِلِّن حِعَ زقَا الرِّذَهَ بَلَن طَمَ: السالم هیعلاالول  نُسَالحَبوُال اَال، قَقَ»: كربَ ی بنِوسَمُن عَ
حدیث کرده که ( ع)موسی بن بكر از حضرت موسی بن جعفر ؛ (39 :۰ج  ،196۰، کلینی) «اهللِ بیلِی سَفِ دِاهِجَالمُکَ انَکَ

کسی که از پی حالل برود تا خود و خانواده خود را منتفع سازد اجر او در پیشگاه الهی مانند اجر سربازي : فرموده است

 .کند یماست که در راه خدا جهاد 

 .دینی است يها آموزهاحادیثی از این طیف بیانگر ارزش کارگر در منظر 

 اهللَ إِنَّل فَکُ ل وَعمَا اِذَا هَیَ»: بر کفشدوزي گذر نمود و فرمود( ع)د واز ائمه اطهار نقل شده روزي حضرت داو

اي مرد کار کن و از نتیجه کارت، بخور ؛ (92 :1ج  ،ابی فراس) «لُعمَیَ الَ وَ لُأکُن یَمَ بُّحِیُ الَ ، وَلُاکُیَ وَ لُعمَن یَمَ بُّحِیُ

 .کند ینمو کار  خورد یمو دوست ندارد کسی را که  دارد یمت دوس خورد یمو  کند یمکه خدا کسی را که کار 

 انگیزه نیروی کار   -۲

زیرا . بحث انگیزه نیروي انسانی از جمله مباحث کلیدي است که باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد

-و تأثیر مستقیمی نیز بر بهره ردیگ یم نیروي کار از نظر مكتب، به عنوان زیر بناي فكري مورد بهره برداري قرارانگیزه 

 .دهد یمانگیزه آن محرک رفتاري است که انسان را به حرکت و کار سوق . وري نیروي انسانی دارد

احیاناً واژه انگیزه با مفهوم داعی قابل . ردیگ یمدارد که انگیزه را در بر  يتر گستردهنیت یك مفهوم وسیع تر و »

درّي ) «.انگیزه محرک انسان به سوي کار و رفتار است، باعث هر کار و داعی بر فعل و حرکت انگیزه است. انطباق است

 (99: 1979، نجف آبادي

تر، خالص تر و پایدار تر باشد به همان نسبت  تبا ثباهر چه انگیزه عمیق تر، »: گفت توان یمدر کیفیت انگیزه 

تأثیر سازنده، مثبت و سرنوشت سازي در زندگی انسان خواهد داشت و هر چه ضعیف تر، سست تر، متزلزل تر، سهل 

  (9۰: 1979، دري نجف آبادي) «.تر و زودگذر تر باشد به همان نسبت ارزش کار و اهمیت هدف ضعیف خواهد بود
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 ،اجتماعی و اقتصادي که در رأس آن نظام اقتصادي غرب قرار دارد عامل انگیزش نیروي انسانی يها نظامدر سایر 

 داند یمدست نامرئی که آدام اسمیت به آن اعتقاد دارد و آن را عامل تعادل در بازار  توان یمحتی . همان سود فردي است

هر چند در جوامع غربی و سرمایه داري اصالت بر مبنی سود فردي، و منافع مادي و . همان انگیزه سود فردي دانست

غیر مادي و منافع اجتماعی نیز منظور باشد که به صورت  يها زهیانگرفاه و آسایش در زندگی است در این میان چه بسا 

 .گردد یمجنبی مطرح 

یعنی سیر انسان به سوي . قرب الی اهلل است ،تالشو اسالمی، انگیزه اصلی و هدف از هر کار  يها آموزهاما در 

اما در این . کمال و عبودیت، به عنوان هدف نهایی مدنظر است و جهت گیري انسان نیز باید به همان سمت و سو باشد

 .برخی از آنان اشاره کنیمکه به  شود یمبین، اهدافی نیز در طول این هدف، توسط قرآن و سنت ترسیم 

انسان فراتر از سود مالی و شخصی و یا بر مبناي خود  يها تیفعالدر اسالم پیوسته کوشش شده است که هدف 

انسان در نظام اقتصادي اسالمی کسب رضایت پروردگار است که از طریق چشم  يها تیفعالهدف اصلی . محوري باشد

اگر چه در سراسر قرآن کریم  شود یمالب انفاق، ایثار و رفع نیاز دیگران حاصل پوشی از منافع خود به نفع دیگران در ق

که انسان را در افق دیگري قرار داده که از  میابی یمو پیشوایان مذهب موارد فراوانی ( ص)و دستورهاي پیامبر اسالم 

 ... میکن یمبا این حال به ذکر چند نمونه اکتفا  (2۰۰: 1979، نمازي) نگرد یمدیدگاه متفاوتی به منافع خود 

و هر چند ؛ (3 /حشر) «...حون فلِم المُهُ ئكَألُفَ هِفسِنَ حَّشُ وقَن یُمَ وَ هٌصاصَم خَهِبِ انَو کَلَ م وَهِسِنفُی اَلَعَ رونَوثِیُ وَ» 

. دو هر کس از خسّت نفس خود مصون ماند ایشانن دارند یمرا بر خودشان مقدم  ها آن ،باشد[ مبرم]در خودشان احتیاج 

 ر حدیثی از نبی مكرم اسالم آمدهد

هر کس صبح کند و به امور » ؛ (169 :2ج  ،196۰ ،کلینی) «.مسلِمُبِ یسَلَفَ سلمینَالمُ ورِمُأُبِ مَّتَهم یَلَ وَ حَصبَن اَمَ» 

 «.مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست

 :دیفرما یمبه اهداف جمع مال و کسب و کار حالل اشاره کرده و ( ع)امام صادق دیگر در حدیثی 

، یحر عامل) «هُمَحِرَ هِبِ لُصِیَ ، وَهُینَدَ هِقضی بِیَ ، وَهُجهَوَ هِبِ فُّكُیَ اللِن حَمِ الِالمَ معَجَ بُّحِیُ ن الَفیمَ یرَخَ الَ» 

آن آبروي خود را  لهیبه وسخیري نیست در کسی که دوست ندارد که مالی از حالل گرد آورد تا ؛ (97: 12 ق، ج 1932

 .و دین خود را بپردازد و صله رحم کند نگه دارد

 :آمده( ع)در حدیث دیگري از امام باقر 

 هِقیامَالِ ومَیَ لَّجَ وَ زَّعَ ی اهللُقِ، لَهِارِی جَلَفاً عَو تعط  هِهلِلی أَاً عَعیَسَ وَ اسِن النَّعَ( ستغناءًاِ)افاً عفَستِنیا اِالدُّ بَلَن طَمَ» -

هر کس که براي بی نیازي از مردم و تالش براي رفاه »؛ (11: 12 ق، ج 1932، یحر عامل) «.درِالبَ ثل القمر الیلهَمِ هُجهُوَ وَ
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برخیزد روز قیامت در حالی خداي بزرگ ( مال و امكانات زندگی)خانواده خود، و نیكی کردن به همسایه، به طلب دنیا 

 .«که صورتی همچون ماه و شب چهاردهم دارد کند یمرا مالقات 

قسم، ما سخت گرفتار دنیا طلبی  به خداعرض کرد، ( ع)در روایات هست که مردي با نگرانی به امام صادق »

 «؟وضع ما چگونه خواهد بود. و دوست داریم که بر مال و ذخایر دنیا دست یابیم میا شده

 :؟ جواب دادیینماکنی و درآمد را در چه راه صرف  چهدوست داري با مال دنیا : حضرت از او سؤال کرد

 .میینماصرف  ام عائلهقسمتی را در بهبود زندگی خود و . 1

 .تهیدستم کمك نمایمصله رحم کنم و به بستگان . 2

 .در راه خدا به فقیر و مستمندان بدهم. 9

 :حضرت فرمود. به سفر عبادت، حج و عمره بروم. 9

  (69: 1979 ،به پژوه. )تاس« آخرت طلبی»نیست بلكه این کار، خود « دنیا طلبی مذموم»نگران مباش، کار تو 

 :گی براي خانواده آمده استدر مورد گسترش امكانات زند( ع)در حدیث دیگري از امام رضا 

او که نعمت دارد خوب است »؛ (۰9۵: 21 ق، ج 19۵3، یحر عامل) «هِیالِی عَلَعَ هِعَوسِالتَّ یهِلَعَ جبُیَ هِمنعَالِ بُاحِصَ»

برخی  توان یمکه قبالً نیز اشاره شد در طول اهداف واالي معنوي  گونه همانپس « .آن را بر عیال خود توسعه بخشد

حفظ : استخراج و در جهت انگیزش نیروي کار به کار برد که عبارتند از( ع)اهداف را با استعانت از سنت ائمه اطهار 

دین، صله  ياداآبرو و بی نیازي از مردم، توسعه امكانات در جهت رفاه خانواده، هزینه در جهت انجام برخی از فرائض، 

کسب و کار و جمع مال حالل  لهیبه وسو سایر اعمال صالحی که ... و مستمندان،  فقرارحم و نیكی به بستگان، انفاق به 

 .به انجام این امور پرداخت توان یم

 اجر اخروی کار    -۳

دینی داراي اجر و پاداشی  يها آموزهعالوه بر آثار معیشتی، اخالقی، فردي و اجتماعی کار، کار در منظر اسالم و 

است، که  مند بهرهالهی و اخروي نیز هست و فردي که در طلب روزي حالل است از برکات و فیوضات معنوي آن نیز 

 : عبارتند از

 آمرزش گناهان 1-3

ن مَ»: هِئِان آبَاالمام الصادق، عَ واهُیها رَفِ -( ص) بیُّالنَّ: آمده( ع)به روایت امام صادق ( ص)در حدیثی از پیامبر اکرم 

از ( ع)به روایت امام صادق ( ص)پیامبر ؛ (29 :17ج  ق، 19۵3 ،یحر عامل) «.هوراً لَغفُمَ اتَ، بَاللِالحَ بِلَن طَمِ االًّکَ اتَبَ

 .هر کس شب را خسته از طلب حالل به روز برساند، آمرزیده است: پدرانش
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 از ثواب انبیاء يمند بهره  2-3

را، در ردیف و شمار  کند یممقام اخروي فردي که از دسترنج خود ارتزاق  ،(ص)حدیثی دیگر از پیامبر اکرم  در

 .از پاداش و ثواب انبیاء است مند بهرهانبیاء عظام آورده و چنین فردي، 

 ، جق 19۵3، نوري) «.األنبیاء ثوابَ ذُخُأُیَ ، وَداد األنبیاءِفی عِ هِیامَالقِ یومَ ، کانَهِدِیَ دِّن کَمِ لَکَن اَمَ» :(ص) بیُّالنَّ

هر کس از دسترنج خود بخورد، روز قیامت در شمار انبیاء خواهد بود، و پاداش انبیاء بهره او  :(ص)پیامبر ؛ (19:29

 .خواهد شد

 عبور از صراط 9-3

صراط در آخرت زحمت براي چنین فردي که وظیفه انسانی و الهی خود را به نحوه مطلوب انجام داده، عبور از 

 .چندانی ندارد و بسیار سهل و آسان است

 :میخوان یم( ص)در حدیثی از پیامبر اکرم 

هر کسی از دسترنج خود ؛ (29: 19ج  ،ق 19۵3، نوري) «.فِلاِالخَ رقِالبَکَ راطِی الصِّلَعَ رَّ، مَهِدِیَ دِّن کَمِ لَکَن اَمَ» -

 .بخورد، مثل برق از پل صراط خواهد گذشت

 دخول در رحمت الهی  9-3

خود در دنیا به سعادت  يها تالشانسان در سایه . کسب روزي حالل موجب سعادت دنیوي و اخروي انسان است

 .شود یمو درهاي رحمت الهی بر روي چنین فردي گشوده  رسد یمابدي در آخرت 

؛ (29 :19ج  ،ق 19۵3، نوري) «ها شاءیِّن اَمِ لُدخُه، یَنَّالجَ بوابُاَ هُلَ حَتِالً، فُالحَ هِدِیَ دِّن کَمِ لَکَن اَمَ» :(ص) بیُّالنَّ -1

، تا از هر کدام بخواهد به شود یمهر کس از دسترنج حالل خود بخورد، درهاي بهشت بر روي وي گشوده  :(ص)پیامبر 

 .بهشت درآید

پیامبر ؛ (19:29ج  ،ق 19۵3نوري، ) «.بداًأَ هُبُ ذِّعَال یُ مَّحمه، ثُالرَّبِ لیهِاِ ر اهللُظَ، نَهِدِیَکَدِّ ن مِ لَکَن اَمَ» :(ص) بیُّالنَّ -2

 .هر کس از دسترنج خود بخورد، خدا به او نظر رحمت کند و دیگر او را عذاب نكند :(ص)

  .گردد مند بهرهاز فیوضات معنوي کار و تالش نیز  ،در عین تمتّع مادي تواند یمپس فرد 

 کار در فقر و غنا -۰۱

که انسان براي گریز از فقر و افالس  دیآ یمچنین به نظر ( ع)در نگاه اول به برخی از روایات و احادیث ائمه اطهار 

 . باید کار کند و افرادي که گرفتار فقر هستند نیاز به کار دارند
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 :میخوان یمدر روایتی از نبی مكرم اسالم چنین 

اگر  :(ص)پیامبر ؛ (12:29ج  ،ق 1932، یحر عامل) «هُهلَاَ وَ هَفسَنَ مَّغُیَ ج و الَخرُلیَم فَکُدُحَاَ رَعسَإذا اَ» :(ص) بیُّالنَّ -

 .نسازد( فقر)را گرفتار غم و اندوه  اش خانوادهکسی از شما گرفتار عسرت و ننگی شد باید دنبال کار برود و خود و 

حال فردي که امكانات کسب و کار دارد اما از در بیان ( ع)از قول مولی علی ( ع)و یا در روایتی دیگر، امام صادق 

 .دیفرما یم، چنین برد یمو در فقر به سر ه آن استفاده نكرد

حر ) «اهلل هُدَابعَ، فَرَقَافتَ مَّراباً ثُتُ وَ ماءً دَجَن وَمَ»: لُقوُیَ( ع) نیرالمؤمنیام انَکَ: بیهِن اَعَ( ع)د عَن جَعفَرِ بن مُحَمَّ -

هر کس آب و : گفت می( ع) نیرالمؤمنیام( ع)به نقل از امام محمد باقر ( ع)امام صادق ؛ (29 :12ج  ق، 1932، یعامل

 ...فقیر بماند، خدا او را از رحمت دور سازد ( کشت و کاري نكند و)خاک در اختیار داشته باشد و 

شهید . رابطه نیاز و کار، و نقش کار در رهائی از فقر را نادیده گرفت، اما کار فقط وظیفه فقیر نیست توان ینمالبته 

و چنین تصوري را مورد نقد  پردازد یمع به شرح این موضو ییها مثالن مطهري در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم، با بیا

 .دهد یمقرار 

و احیاناً در فكر خود ما رسوخ داشته که کار را فقط در صورت بیچارگی و ناچاري  مآبانبرخی متصوفه و زاهد »

این بیچاره محتاج است و مجبور است که کار کند فی حد ذاته،  مییگو یم، یعنی هر کس که کاري دارد میدان یمدرست 

از ندارند کاري داشته باشند، کسانی که نی خوشا به حالکاري است که  یآن چیزي که آن را توفیق و مقدس می شمارد ب

... کرد؟ در صورتی که اصالً مسئله نیاز و بی نیازي مطرح نیست  شود یم چه کارشحال کسی که بیچاره است دیگر 

، هر چه را نظر کنیم میکن یم، مسكنی که در آن زندگی میکن یم، کفشی که بر پا میخور یمکه  ییغذا، میپوش یملباسی که 

محصول کار دیگران است، آن  میکن یمگذاشته و مطالعه  مانیجلوغرق در نتیجه کار دیگران هستیم، کتابی که  مینیب یم

غرق است در محصول کار دیگران، و به هر  کند یمانسان در اجتماعی که زندگی ... که تألیف کرده، آن که کاغذ ساخته 

که بخواهد از زیر بار کار شانه خالی کند، همان فرموده پیغمبر است که سنگینی او روي دوش دیگران هست  يا بهانه

 (919: 1963، مطهري)« .سنگینی از دیگران به دوش گرفته باشد نیتر کوچكبدون اینكه 

زمان غنا و بی طبق حدیث ذیل که مؤید متن فوق است، کار یك وظیفه است، چه در زمان فقر و نیاز و چه در 

 .نیازي

 ضا وَی الرِّفِ دلِالعَ ، وَالنیهِالعَ وَ رِّی السّفِ اهللِ نَمِ الخشیهِبِ مُوصیكُاُ(: ع)الكاظم  األمامُ واهُا رَمفی» :(ع)مام علی األِ -
به روایت امام موسی بن کاظم  :(ع)امام علی ؛ (233: 1966ابن شعبه الحرّانی، ) «.نیالغِ وَ ی الفقرِساب فِکتِاألِ ب، وَضَالغَ

به ترسیدن از خدا در آشكارا و نهان و مراعات عدالت در حالت خشنودي و خشم، و  کنم یمشما را سفارش (: ع)

 .پرداختن به کسب و کار در ناداري و دارائی
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کسب و کار  بیانگر این مطلب است و افرادي که به خاطر بی نیازي دست از( ع)احادیث دیگر و سیره ائمه اطهار 

نتیجه گرفت با وجود نقش اساس کار، در  توان یمپس چنین . اند گرفتهمورد سرزنش و مذمت ائمه اطهار قرار  اند دهیکش

 .رفع فقر و نیاز، کار یك وظیفه انسانی و اجتماعی است

 کار در قرآن و سنت ترین ارزشبا  -۰۰

 . گردد یمو علل بار ارزشی آن بیان  ردیگ یمکار از نظر قرآن و سنت مورد بررسی قرار  نیتر ارزشدر این بخش با 

 ... دیفرما یمدر بیان تفسیر آیه شریفه ذیل ( ع)علی 

 ونَكُیَلِ هِالعمارَم بِهُ رَمَد اَقَ هُنَّاَ هُبحانَا سُعلمنَاَفَ (61/هود)« م فیهاکُ رَعمَاستَ وَ رضِاالَ نَم مِکُ اَنشَاَ وَ»عالی تَ هُفقولُ -
 .قِلخلَلِ شَعایِعالی مَتَ اهللُ هُلَعَا جَمَّمِ كَلِذَ ا شا کلَمَ وَ الثمراتِ وَ بِّالحَ نَمِ رضِاالَ نَمِ جُخرُما یَم بِهُشَعایِمَباً لِبَسَ كَلِذَ

 لهیوس نیبدکه خداوند به مردم امر کرده است، زمین را با کشاورزي آباد سازید تا ؛ (26 :2 ، جق 19۵3نوري )

 .ها تأمین گردد و در آسایش زندگی کنند خوراکشان را از غالت و حبوبات و میوه ها و سایر روییدنی

که آبادي زمین در گرو کشاورزي است و به وسیله کشاورزي است  میابی یمبا دقت در آیه شریفه و تفسیر آن، در 

 .و برخی از حیوانات تأمین، و زندگی توأم با آسایش در جامعه بشري حاکم خواهد شد ها انسانکه مواد غذایی 

در حدیثی ( ع)امام صادق . در برخی روایات دعوت به این شغل شریف شده است و علت آن نیز بیان گردیده

 : دیفرما یم

 وجِرُخُ عدَبَ رسَالغَ نَّسُغرَیَلَ وَ رعَالزَّ نَّعُرزَیَلَ اهلل وَ نهُمِ بَطیَال اََ وَ لَّحَالً اَمَعَ اسُالنَّ لَمِا عَمَ اهللِ وا وَسُرَاغ وا وَعُزرَاِ» -
 تر زهیپاکزراعت کنید و درخت بكارید که مباح تر و : فرمود( ع)امام صادق ؛ (92 :13 ق، ج 19۵3، یحر عامل) «.الِجَّدَّال

نیاز  یك امر ضروري در تغذیه و حیات بشر است و گذشت زمان يکار درختاز این نظر که کشاورزي و ». از آن نیست

و درخت  کنند یمم زراعت صادق قسم یاد کرد که در آخر زمان نیز مرد مدر آخر حدیث اما« .از میان نخواهد برد را آنه ب

 :نیز نقل شده که فرمودند( ص)و از رسول اکرم  نشانند یم

 19۵3، نوري) «.سهاغرِلیَها فَسَرِغی یَتَّحَ هُالساعَ ومُقُا تَن لَاَ اعَاستطَ نِاِفَ هُسیلَم الفَکُدَحَد اَی یَفِ وَ هُالساعَ امتِن قَاِ» -

برسد و یكی از شماها نهال درختی در  (هم ریختن منظومه شمسی و به)م اگر ساعت انقراض عال؛ (96۵ :19ج  ،ق

یعنی فكر انقراض عالم شما را از این عمل شریف باز . کاشتن آن فرصت است آن را بكارید به قدردست دارید چنانچه 

 .ندارد

در برخی  و کنند یمع که مالحظه شد برخی از روایات، مسلمانان را دعوت به کشاورزي و کشت و زر گونه همان

 .و بهترین شغل یاد شده است نیتر فیشراز روایات از آن به عنوان 
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 :دیفرما یمعالوه بر بیان شرافت کار کشاورزي به بیان علت آن نیز پرداخته و ( ع)امام باقر 

بهترین کار، زراعت : یعنی؛ (26: 19ج  ق، 19۵3، نوري) «.رالفاجِ وَ بِرال نهُل مِیها کُعه فِزرِرعٌ یَال زَعمَاالَ یرُخَ»  

 .کنند یمو از محصول آن نیكوکاران و بدکاران ارتزاق  شود یماست که نفعش عاید عموم 

 :دیفرما یمو  کند یمنیز با بیان جایگاه کشاورزي، آن را شغل غالب انبیاء عظام معرفی ( ع)امام صادق 

 انَکَ هُنَّاِدریس فَاِ الَّعاً اِزارِ الَّاً اِبیّنَ اهللُ ثَعَا بَمَ وَ هِراعَالزِّ نَمِ لی اهللِاِ بُّحَاَ یءٌشَ ی االعمالِا فِمَ وَ هِرضِی اَفِ اهللِ زُنوُکُ» 
الهی در زمین نهفته است و هیچ کاري نزد خداوند محبوب تر از  يها گنج؛ (91 :17، ج ق 19۵3 ،یحر عامل) «.اطاًیّخَ

 .زراعت نیست تمام پیامبران خدا کشاورز بودند جز ادریس که کارش دوزندگی بود

 :دیفرما یمو در حدیثی دیگر از آن بزرگوار که 

 .ارزشمند کشاورزي استگوهر بزرگ و ؛ (99: 13ق، ج  19۵3، یحر عامل) «هُراعَالزِّ رِکبَاألَ لكیمیاءُاَ»

در  دهد یمگویا کشت و زرع، همزاد با تولد بشریت است و تا زمانی که بشر به حیات خود، در کره خاکی ادامه 

 .کنار اوست و هرگز جایگاه خود را از دست نخواهد داد

 :آمده( ع)به روایت امام باقر ( ص)در حدیثی از پیامبر اکرم 

 ،نوري) «.هنعیم الجنَّ ها بعدَدِّن کَمِ لَ، فیأکُهِبیدِ ثَحرُن یَأَ هُرَنه، امَن الجَّمِ( ع) آدمَ طَبَهأَ حینَ ،لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ» 

را از بهشت به زمین ( ع)خداي بزرگ هنگامی که آدم ( ع)به روایت امام باقر ( ص)پیامبر اکرم ؛ (29 :19ج  ق، 19۵3

بهشتی، از دسترنج خود  يها نعمت( از يمند بهره)خود زمین را بكارد و پس از فرود آورد و به او فرمان داد تا با دست 

 .بخورد

 

 نتیجه گیری -۰۸

به عنوان جزء الینفك از برنامه روزانه یك  توان یمکار به حدي در سیره و گفتار معصومین مهم است که آن را 

مقایسه کار با  .مسلمان دانست و روایات مختلف نشان از آن دارد که هر مسلمان باید اوقاتی را صرف کار و تالش کند

همراه  ییها يدشوارهمان گونه که جهاد با . جهاد، و اجر اخروي آن، نشانگر اهمیت کار و ارزش آن در اسالم است

کار و تالش نیز، . همان گونه که جهاد رمز بقاء سیاسی جامعه اسالمی است. است يا ژهیور نیز داراي مشقت است، کا

، اقتدار رسد یمکه اسالم در سایه جهاد به پیشرفت و اقتدار سیاسی  گونه همان. رمز بقاء اقتصادي جامعه اسالمی است

 .جامعه استاقتصادي جامعه اسالمی نیز در گرو کار و تالش افراد آن 
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کار عالوه بر آثار . عالوه بر آثار مادي و اقتصادي کار، نباید نقش آن در عرصه فردي و اجتماعی نادیده گرفته شود

جسم او به . مستقیم دارد ریتأثانسان  حو رو مکار از نظر فردي بر جست هسمعیشتی داراي آثار فردي و اجتماعی نیز 

 راز نظر روحی نیز موجب احساس شخصیت و اعتبا گردد یمدر اثر مداومت به کار متمرکز  شکار قوي و ذهن ي واسطه

اسالمی، انگیزه اصلی و هدف از هر  يها آموزهدر . عقاید و اعتقادات او نیز اثر گذار است رو ب گردد یماجتماعی فرد 

یعنی سیر انسان به سوي کمال و عبودیت، به عنوان هدف نهایی مدنظر است و جهت . قرب الی اهلل است ،تالشو کار 

انسان فراتر از  يها تیفعالدر اسالم پیوسته کوشش شده است که هدف . گیري انسان نیز باید به همان سمت و سو باشد

انسان در نظام اقتصادي اسالمی کسب  يها تیفعالهدف اصلی . سود مالی و شخصی و یا بر مبناي خود محوري باشد

رضایت پروردگار است که از طریق چشم پوشی از منافع خود به نفع دیگران در قالب انفاق، ایثار و رفع نیاز دیگران 

که انسان را در افق  میابی یم يموارد ائمهو ( ص)اگر چه در سراسر قرآن کریم و دستورهاي پیامبر اسالم  شود یمحاصل 

 .نگرد یمي قرار داده که از دیدگاه متفاوتی به منافع خود دیگر
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 هنقش معیشت خانواده در پیشرفت اقتصادی جامع

 راز منظر ائمه اطها

 *حسین میرزائی

 :چكیده

و هر شغل بنا به شرایط  شوند یممشاغلی تعریف  ها خانوادهدر هر جامعه بنا به اقتضاء و شرایط اجتماعی اقتصادي 

براي مثال آداب کار کشاورزي و اخالق و روش برخورد  .دخود نیاز به آداب و روش خاص خود دار ي ژهیوو اقتضاء 

همانند آداب کار یك کارمند باشد و یا نوع برخورد یك صنعت گر و یك تاجر و فروشنده طبعاً  تواند ینمدر آن 

عالوه بر نوع شغل، سمت و موقعیت فرد در کار و خانواده بر نوع  اند گونهمتفاوت است و سایر مشاغل نیز همین 

غل و پستی متفاوت است امّا آنچه که پس آداب و اخالق کار بنا به اقتضاء هر ش. برخورد و اخالق او اثر گذار است

از نوع شغل و جایگاه شغلی، بایستی  نظر صرفمسلّم است کار و اشتغال در حالت کلی، داراي آداب مشترکی است که 

البته پر واضح است که رعایت چنین مسائلی، عالوه بر آثار معنوي و اخالقی در فرد، در سطح  .مورد توجه قرار گیرد

و از نظر  دهد یماعتماد و اطمینان اجتماعی شده و ضریب امنیت اجتماعی را افزایش ش افزای موجب ،جامعه نیز

از طرفی موجب افزایش مطلوبیت . گردد یم شدهه ارائ و خدمات اعتماد نسبت به کیفیت کاالد ایجا اقتصادي نیز موجب

، عرضه نیز افزایش یافته موجب و از سوي دیگر به تبع آن تتقاضا اسرونق بازار و افزایش شده عامل مصرف کننده 

 .گردد یمه جامعافزایش تولید در 

 .خانوادهمعیشت  ،قتصادا ،ائمه اطهار ،اشتغال ،کار :کلمات کلیدی

 .زینور تبر پیامگروه اقتصاد دانشگاه  استادیار*

 

 كی از وظایف پدران ایجاد زمینه اشتغالی -1

حل مشكل اشتغال دغدغه خاطر . کاري و حل مسئله اشتغال است یجدید، مسئله ب یكی از مسائل پیچیده در عصر

 .است يا منطقهو مدیران، در سطح ملی و  اقتصاددانان

تأمین نیازهاي معیشتی، امري است ضروري و غیر قابل اجتناب، و براي عموم مردم، مایه حیات و کسب عزت 

خود را، در راستاي تأمین شغل مناسب و مفید براي  يها استیسست انسانی است، پس بر مدیران نظام اسالمی واجب ا

 .در این راستا نباید نقش والدین را نادیده گرفت امّا اقشار مختلف مردم جامعه قرار دهند
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اسالم، پدران را موظف نموده است که فرزندان جوان خویش را در انتخاب شغل، حمایت و  قدر یعالپیشواي 

در ردیف حقوق فرزندان به حساب  ،بگمارند و این وظیفه مقدس را يا ستهیشابكار خوب و  راآنان یاري نمایند و 

 .آورده است

، یحر عامل) «.حاًالِعاً صَوضِمَ هُعَضَیَ وَ هُبَدَاَ وَ هُسمَاِ نَحسِن یُاَ هِوالدِ لیَعَ دِلَالوَ ق حَ لیُّا عَیَ» :(ص)ل اهلل سوُال رَقَ -1

حق فرزند به پدرش اینست که براي او اسم خوب انتخاب : فرمود( ع)به علی ( ص)رسول اکرم ؛ (21:933 ، جق 19۵3

 .مستقرش سازد يا ستهیشاکند، خوب تربیتش نماید و در کار 

ا ذَابنی هَ ق ا حَمَ: اهللِ سولَا رَیَ قالَفَ هِآلِ وَ یهِلَعَ ی اهللُلَصَ بیِّالنَّ لیَاِ لٌجُرَ جاءَ»: القَ( ع)وسی مُ نِسَبی الحَن اَعَ -2

مردي : فرمود( ع)حضرت موسی بن جعفر ؛ (93 :6ج  ،196۰، کلینی) «.ناًسَعاً حَوضِمَ هُعَضَوَ وَ هُبَدَاَ وَ هُسمَاِ نُحسِتُ: الَقَ

او را به اسم خوبی نام : به من چه حقی دارد؟ در جواب فرمود ام بچه: شد، عرض کرد( ص)شرفیاب محضر رسول اکرم 

 .گذاري کن، سپس به درستی و خوبی تربیتش نما و سرانجام او را به کار خوبی بگمار

بوده است و یكی از حقوقی است که پدر نسبت به ( ع)پس اهتمام به امر اشتغال فرزند، مورد سفارش معصومین 

 .استا نباید از هیچ تالش و کوششی غفلت کنددر این ر؛ و فرزند خود دارد

 ار و اشتغال زنانک -2

از جمله مسائل مطرح در جامعه ما، کار و اشتغال زنان است البته اگر بخواهیم این موضوع را از ابعاد مختلف مورد 

فقط نظر کلی بحث و مطالعه قرار دهیم نیاز به بررسی همه جانبه است که در این بخش امكان پذیر نیست در این بخش 

اقتضاء جسمی و روحی، باید در کار آنان لحاظ شود به  بنا بهاسالم، در مورد کار و تالش زنان مطرح، و مسائلی که 

 .ردیگ یمصورت مختصر مورد توجه قرار 

و تالش آنان در ایجاد رفاه نسبی براي خانواده و گاهاً اداره خانواده و  دهند یمزنان نیمی از جامعه را تشكیل 

کار و تالش به عنوان فریضه واجب دینی براي هر مرد و ( ص)توسعه جامعه مؤثر است در حدیث ذیل از پیامبر اکرم 

رسول اکرم ؛ (3 :1۵۵ ق، ج 19۵9، مجلسی) «.هٍمَسلِمُ وَ مٍسلِمُ لِّلی کُعَ هٌریضَفَ لِحَالال بُلَطَ الَقَ»: زن مسلمان مطرح شده

الزم است  اامّ. استکار مشروع کردن و رزق حالل به دست آوردن بر هر مرد و زن مسلمان واجب : فرموده است( ص)

 .دو نكته در کار زنان رعایت شود

فرزندان صالح است و  این کار و تالش نباید مغایر با مدیریت خانه آنان باشد، وظیفه اصلی زنان، تربیتاول اینكه، 

نیز مؤید ( ع)سیره ائمه اطهار . هر کاري که در جنب آن مطرح شود نباید مخل این وظایف طبیعی و شرعی ایشان باشد

 هٌمَاطِفَ وَ لیٌقضا عَتَ»: بیان فرمودند که( س)زهرا  و فاطمه( ع)در شب عروسی علی ( ص)این موضوع است، پیامبر اکرم 
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( ع)حضرت به علی  «... هُلفَا خَمَبِ( ع) لیٌلی عَضا عَقَ وَ البابِ ونَادُمَ هِدمَخِه بِمَاطِلی فَضی عَقَفَ( ص)اهلل  سولِالی رَ( ِع)

 «...علی جان کارهاي خارج از خانه به عهده تو است و کارهاي مربوط به داخل خانه به عهده فاطمه »: فرمود

( ص) سول اهللِبكفائی رَ اهللُ الَّرور اِالسُّ نَنی مِلَا داخَمَ مُعلَیَ الَفَ( ع) هُمَاطِت فَالَقَفَ»: دیفرما یم( ع)حضرت فاطمه 
وقتی که پدرم این سخن را فرمود من بر این امر بسیار خرسند شدم که ؛ (93 :19ج  ،ق 19۵3، نوري) «.جالِالرِّ ابِرقَِ

 .این مطلب را جز خداوند نداند

. زنان در نظر گرفته شود، تناسب کار با توان جسمی و روحی آنان است دومین مطلب که باید در کار و اشتغال

 .دتفاوت در طبیعت و تكوین زن و مرد با توجه به مأموریت آنان، تفاوت در توان جسمی آنان را در نیز در پی دار

نی و متوجه شد که دخترها به کارهاي ظریف، غیر عضال (Longitudinal)در یك مطالعه طولی  (Tyler)تیلر »

پس بایستی  (2۵ :1979 ،به پژوه. )دپر حوصله عالقمندند و برعكس پسرها به کارهایی که احتیاج به نیروي جسمانی دار

  «.آن، با توانائی آنان مد نظر قرار گیرد بدر اشتغال زنان نوع کار و تناس

اگذاري کارهاي خارج از توان به به تناسب کار و توان آنان اشاره کرده و از و( ع)مولی علی  92در نامه شماره  

 « .هٍانَهرمَقَت بِیسَلَ ، وَهٌانَیحَرَ هَالمرأَ نَّأِها، فَفسَنَ زَاوَا جَها مَمرِن اَمِ راهَالمَ كَلِّمَتُ الَ وَ». آنان نهی فرموده است

سید ) .خشن، که زن گل بهاري است نه پهلوانی سخت کوش و وا مگذارکاري که برتر از توانایی زن است به او 

  (932 :193۰ ،رضی

 افرت برای کارمس -3

هر چند از جمله عوامل مؤثر در سعادت دنیوي انسان و رفاه نسبی او، کار در وطن است، اما در برخی مواقع، 

شخص براي به دست آوردن روزي و کسب و کار، متحمل زحمت مسافرت شده و به جستجوي  کند یمشرایط ایجاب 

 .فضل الهی اقدام به مسافرت کند و خواستار نعمت و روزي او شود

و گروهی دیگر براي به دست آوردن »؛ (2۵/المزمل ) «...اهللِ ن فضلِمِ ونَغُبتَ، یَرضِی االَفِ نَبوُضرِیَ رونَآخَ وَ... »

 «.روند یمبه سفر  (روزي بو کس)الهی فضل 

و در ! پروردگارا به من روزي بده: دیگو یمو  ندینش یممردي در خانه : دیفرما یمدر این خصوص ( ع)امام صادق »

، که به کسب و ام ندادهآیا تن درست به تو ! اي بنده من: دیفرما یمخداي بزرگ . رود ینمطلب روزي از خانه بیرون 

هم امر مرا اطاعت ( در آن صورت)روزي بپردازي و سفر کنی، تا میان من و تو عذري در طلب روزي نباشد، چون 

   (991 :۰ج  ،1979حكیمی، )« .نشده اي و هم باري بر دوش کسانت يا کرده
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کاري و  یپروري و بخالصه با تنی سالم، و امكان سفر، براي کار و تالش، هیچ عذري براي انسان، جهت تن 

 .ماند ینمسربار شدن باقی 

 :شود یماحادیثی جهت تشویق به مسافرت براي کسب و کار از ائمه اطهار آمده که به یك نمونه اشاره 

 :12ج  ،ق 1932، حر عاملی) «.زقالرِّ بِلَفی طَ االغترابَ بُّحِیُلَ -عالیتَ وَ کَبارَتَ –اهلل  نَّاِ» :(ع) عَن اَبی عَبدِ اهلل

 . دارد یمبه غربت رفتن را در طلب روزي دوست و خداوند متعال سفر کردن  :(ع)امام صادق ؛ (۰۵

 تواند یمالبته الزم به ذکر است که از نظر اقتصادي نیز عدم تحرک نیروي کار ساده و متخصص، در یك منطقه 

 .عواقب سوء براي منطقه در پی داشته باشد و تحرک نیروي کار در بازار کار، عاملی براي ایجاد تعادل در بازار کار است

 اعتدال در کار -4

بحث اعتدال در کار، به . بحث اعتدال در کار است رسد یماز جمله مباحثی که پرداخت به آن الزم به نظر 

هر چند بحث افراط . دارد یمکه ما را از افراط و تفریط، در این مقوله باز  گردد یمدینی اطالق  يها آموزهاز  يا مجموعه

اما در برخی . به عنوان پدیده و یا مسئله اجتماعی به آن نگریست توان ینمدر کار، در سطح اجتماعی عمومیت ندارد و 

مانند جامعه ژاپن، هر سال  يا جامعهدر . به عنوان یك مسئله اجتماعی نیز مطرح گردد تواند یماز جوامع این بحث حتی 

 .دهند یمچندین هزار نفر به علت افراط در کار دچار مرگ زودرس و ناگهانی شده و جان خود را از دست 

ادارات و برخی  آنچه در جامعه ما در سطح اجتماعی عمومیت دارد بحث تفریط در کار است که راندمان پایین در

، هم تواند یماعتدال در کار در سطح فردي . باشد یمعینی این بحث  يها نمونهو سایر مراکز دولتی از جمله  ها کارخانه

 .از جنبه افراط و هم از جنبه تفریط، مورد بررسی قرار گیرد

: دیفرما یمدر این مورد ( ع)امام صادق . کنند یمدر برخی از روایات ما را به اعتدال در کار دعوت ( ع)ائمه اطهار 

هم  يا حشرهاگر بنده در سوراخ ؛ (31: ۰، ج 196۰، کلینی) «.لبَی الطَّاهللُ برزقهِ، فأجملوا فِ ا تاهُلَ حرٍی جُفِ بدُالعَ انَو کَلَ»

 .، پس در طلب روزي به اندازه بكوشیددهد یماو را ( مقدر شده)باشد خدا روزي 

 ... دیفرما یمضمن حدیثی ( ع)امام حسن مجتبی 

، ابن شعبه الحرّانی) «رزقاً عهٍدافِبِ هُعفَّالِ یستِلَ ه، وَفَّالعِ نَلب مِی الطَّه و االجَمال فِنَّالسُّ نَمِ فَإِنَّ ابتغاءَ الفضلِ» -

 يا يروزطلب روزي بیشتر سنت است و اعتدال در کسب عفت و عفت و ورزي هیچ ( ... ع)امام حسن ؛ (163 :1966

 .برد ینمرا از بین 

نیز نشانگر آن ( ع)البته الزم به ذکر است که کار و تالش زیاد مورد سفارش اسالم بوده و عمالً سیره ائمه اطهار 

 .اما این به معناي افراط در آن نیست باشد یماست و رمز توسعه جوامع توسعه یافته نیز همین روحیه کار و تالش زیاد 
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دو چیز  ها یبدبختو  ها يبدکلید تمام : دیفرما یمتفریط در کار  در بیان علت پرهیز از افراط و( ع)امام صادق »

 «.روي در کار افزونو دیگري، افراط و ( در کار)یكی، کاهلی و سستی . است

و آدمی از حدود مصلحت  گذراند یمو دومی کار را از مرز حق  کند ینمکه باید ادا  آن طوراولی، حقِ کار را 

تفریط و . کند یمدر این حدیث بر لزوم اعتدال اشاره و علت آن را بیان  (93۵ :۰ج  ،1979 ،حكیمی) دینما یمتجاوز 

 .سستی در کار موجب کاهش کیفیت و کمیت در کار گردیده و این خود نوعی عدم ادا حق آن است

دچار مشكل گردیده و این خود  يمند بهرهنگردد افراد جامعه که باید بهره وافی از آن ببرند در زمان  ادااگر حق آن 

 .و در سطح کالن مانعی بر سر راه توسعه همه جانبه خواهد بود گردد یمموجب کاهش رفاه اجتماعی 

تالش تو در راه کسب معاش باید بیشتر »: دیفرما یمدر حدیثی دیگر به سایر علل آن اشاره کرده و ( ع)امام صادق 

و باید کمتر از کسی باشد که در اثر حرص  ق کار را ضایع کرده استح« تیاز کسی باشد که در اثر مسامحه گري و سس

 (69 :1979 ،به پژوه) .گرویده است« روي و افراط افزون»و طمع بسیار، به 

 رکا. که فرد از سایر امورات فردي و اجتماعی بازماند شود یمروي و افراط در کار موجب  افزونگاهی مواقع 

تی وقتی ، حهی مواقعگا. ردیگ یمبه خانواده و انجام فرائض دینی و سایر امورات را از او مفرط، دیگر فرصت رسیدگی 

که به دو . در روایات بسیار مورد مذمت قرار گرفته است يا هیروچنین . ماند ینمبراي استراحت و تجدید قوا نیز باقی 

 .شود یمن اشاره آنمونه از 

صنعتگران ؛ (133: 12ج ، ق 1932، یحر عامل) «.حتٌسُ وَهُفَ هُلَّکُ یلَوا اللَّرُهِاِذا سَناعُ لصُّاَ»: فرمود( ع)امام صادق  -1

 .حرام است ها آناگر تمامی شب را بیدار بمانند کسب 

حر ) «رامٌحَ كَذلِ هُسبُكَفَ ومِالنَ نَمِ -اهَظَّحَ -اهَقَّحَ ینَالعَ عطِم یُلَ وَ سبٍسامراً فی کَ ن باتَمَ»( ع)امام صادق  -2

یا بهره چشم را )هر کس در کسبی شب را بیدار بماند و حق چشم را از خواب نپردازد ؛ (113 :12ج  ق، 1932 ،یعامل

 .آن کسب او حرام است( از خواب ادا نكند

 .باید شرط اعتدال را رعایت نموده و از افراط و تفریط پرهیز نمود ،مانند سایر اعمال صالح ،پس در کار نیز

 حالل و خصوصیات آنکسب پاك و  -5

این بحث به حدي گسترده است که اگر مجالی بود . باشد یمکسب روزي حالل و پاکیزه، مورد تأکید اسالم 

 139در وصف اهل تقوا در خطبه ( ع)موال علی . به عنوان موضوع انتخاب، و مورد بحث و گفتگو قرار گیرد توانست یم

یعنی در جستجوي کسب حالل ( 233 :193۰ ،سید رضی) «طلباً فی حاللٍوَ »: دیفرما یمکه مشهور به خطبه همام است 

در حدیثی از امام . در احادیث مختلف کسب روزي حالل به عنوان یكی از صفات اهل ایمان، ذکرمی شود( ستنده)

 :آمده( ع)صادق 
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کسی است که کسبش حالل مؤمن ؛ (29۰ :2، ج 196۰ ،کلینی) «... هُتُلیقت خَنَسحَ وَ هُبُكسَؤمنُُ طابَ مَالمُ» -

 .باشد... و اخالقش نیكو

 :دیفرما یمنیز در این خصوص ( ص)پیامبر اکرم 

که کسبش خوب و منزه از  کسیخوشا به حال ؛ (۰3: 2ج  ق، 197۰ ،ابن یعقوب) «هُسبُکَ ابَبدٍ طَعَوبی لِطُ» -

 . پلیدي و ناپاکی است

 کند یم مسألتدر بخشی از دعاهاي خود، در بیان خصوصیات رزق و روزي که از خداوند متعال ( ع)علی 

 يها امانتخدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و روزي فراخ و پاکیزه و حالل نصیب کن، تا با آن »: دیفرما یم

و زندگی و روزگار خویش را سامان بخشیم و بخشی را براي تو و در ( و وظایف خود را انجام دهیم)خود را بپردازیم 

عالوه بر وسعت روزي، پاکی و حالل بودن آن را نیز از بارگاه ( ع)علی  (1۵3 :۰، ج 1979 ،حكیمی)« .راه تو انفاق کنیم

است اما آیا بین روزي حالل و پاک، تفاوتی وجود  يا جداگانهفراخی و وسعت روزي بحث . کند یم مسألتاحدیت 

 دارد؟

 : دیفرما یمدر کلمات قصار خود در این خصوص ( ع)علی 

 «.، کسب حالل کردن استها کسب نیتر زهیپاک»یعنی ( 139 :1997 ،آمدي) «اللِالحَ سبُکَ كاسبِزکی المَاَ» -

ن خصوصیات کسب روزي پاک و ادر این قسمت به بی حال با روشن شدن اهمیت کسب روزي حالل و پاکیزه،

 .میپرداز یمحالل 

 خصوصیات کسب پاك و حالل -6

 درستكاري و حفظ امانت در کار -6-1

ن کسب، فرد شرط امانت را رعایت کند چنین صاحب آاز جمله خصوصیات کسب و کار پاک و حالل اینكه، در 

 جارات فَإِنَّضوا التِّرَّعَتَ»: دیفرما یم موالي متقیان در این خصوص. مورد عنایت و محبت حق تعالی قرار دارد يا حرفه
حر ) «أجورمَ الَ وَ محمودٍ ونٌ غیرُغبالم. ف األمینرِحتَالمُ بُّیُحِ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ؛ و ي الناسیدِا فی اَم فیها غنیً عمَّكُلَ

بپردازید، زیرا از این راه، از مال و منال ( و کسب و کار)د تبه انواع داد و س» :(ع)امام علی ( 9 :12ج  ،ق 1932عاملی، 

کسی که در زندگی فریب )ون غبم. دارد یمکار را دوست  درست ي هخداوند بزرگ، صاحب حرف. شوید مردم بی نیاز می

 .پاداش نكوهیده است و بی( خورده و براي خود تالش نكرده است

 :در بیان خصوصیات صاحب حرفه و صنعت آمده( ع)و در حدیثی دیگر از امام صادق 
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 «...هٍ فیه مانَاَلِمُوَدِّیاً ... نو هو أََ سبَا الكَهبِ بُلِجتَیَ اللٍخِ الثِثَ لیَاِرٌضطَمُ هٍاعَنَذي صَ ل کُال قَ( ع)عَن اَبیعَبد اهلل » -
هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید داراي سه خصلت : فرموده است( ع)امام صادق ؛ (29۰ :7۰ج  ،19۵9 ،مجلسی)

 ...آنكه با درستكاري و امانت رفتار کند  اینكه، ها آنیكی از  ...آن تحصیل در آمد کند  لهیبه وسباشد تا بتواند 

 دوري از گناه و معصیت در کار -6-2

یعنی هم خود کسب و کار، کسب و ؛ باید بري از هر گونه معصیت و گناه باشد کند یمکاري که فرد مؤمن انتخاب 

 :در احادیث آمده. کار پاک و حالل باشد و هم در روند کار، دچار لغزش و انحراف نگردد

، مجلسی) «...هعصییر مَن غَمِ ماالً المؤمنینَ نَمِ بَسَن اکتَمَوبی لِطُ»عَن اَبی جَعفَرٍ قَالَ سَمِعتُ جَابِرِ بن عَبداهلل یَقُول 

یعنی در کار و روند کار . خوشا به حال مؤمنی که مالی را بدون معصیت به دست آورد :یعنی؛ (199 :79، ج ق 19۵9

 .معصیت نسبت به حق تعالی نباشد

 رعایت صداقت در کار و دوري از خیانت و نیرنگ  -6-9

که فرد در روند کار خود باید آن را لحاظ کرده و رعایت نماید حفظ صداقت، و دوري از  يها ارزشاز جمله 

مختلف نسبت به پرهیز  يها تیروا. خیانت و نیرنگ در کار است مسلمان باید کسبش به دور از خیانت و نیرنگ باشد

 :دیفرما یمتأکید، و در بیان عواقب سوء آن چنین  ها آناز 

بدترین مردمان بازرگانان و ( ص)پیامبر ؛ (19:2۰1ج  ،ق 19۵3، نوري) «.هنَوَالخَ جارُالتّ اسِالنّ ر شَ» :(ص) بیُّالنَّ -1

 .کاسبان خائنند

 .در حدیث دیگري از نبی مكرم اسالم آمده 

نیست و روز قیامت، با جهودان محشور ( مسلمانان)هر کس مسلمانی را در خرید یا فروش فریب دهد، از ما »

 ( ۰63 :۰، ج 1979، حكیمی)« چه آنان فریبكارترین مردمان نسبت به مسلمانان هستند. شدخواهد 

کسی  :(ص)پیامبر ؛ (96: 1966، ابن شعبه الحرّانی) «.هرَاکَو مَهُ، اَرِّو ضَسلماً، اَمُ شَّن غَنا مَمِ یسَلَ» :(ص) بیُّالنَّ -1

جالب اینكه حتی قصد  .نیست( مسلمانان)که مسلمانی را فریب دهد، یا به او زیان برساند، یا با او مكر ورزد، از ما 

 .توبه کندن آ فریب مسلمانان نیز، موجب خشم و سخط حق تعالی است مگر اینكه شخص از این قصد و فكر

، قمی) «توبی یَتَّحَ كَذلِکَ حَأصبَ وَ اهللِ طِخَفی سَ سلم، باتَخیه المُالِ شٌغَ لبهِفی قَ وَ ن باتَمَ» :(ص) بیُّالنَّ -2

هر کسی شبی را بگذراند، در حالی که در دل قصد نیرنگ به برادر مسلمان خود ( ص)پیامبر ؛ (913 :2ج  ،ق 19۰۰

 .دارد، آن شب را در خشم خدا گذرانده است و روز را نیز، تا آنگاه که توبه کند
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موجب  ،که رعایت چنین مسائلی، عالوه بر آثار معنوي و اخالقی در فرد، در سطح جامعه نیز البته پر واضح است

د ایجا و از نظر اقتصادي نیز موجب دهد یماعتماد و اطمینان اجتماعی شده و ضریب امنیت اجتماعی را افزایش  افزایش

شده عامل از طرفی موجب افزایش مطلوبیت مصرف کننده . گردد یم شدهه ارائ و خدمات اعتماد نسبت به کیفیت کاال

 ، عرضه نیز افزایش یافته موجب افزایش تولید در جامعهو از سوي دیگر به تبع آن تتقاضا اسرونق بازار و افزایش 

 .گردد یم

 دقت در کسب مال حالل -7

مهم است که نبی مكرم این مسئله به حدي . از جمله آداب کسب و کار در اسالم دقت در کسب مال حالل است

 .اند داشتهه و مسلمانان را از کسب مال حرام بر حذر ددر روایات بسیار به اهمیت آن تأکید کر( ع)اسالم و ائمه اطهار 

 :شود یمدر اینجا به چند نمونه از احادیث اشاره 

 «ارالنّ هُلَدخَاَ ینَن اَمِ لَّجَ وَ زَّعَ اهللُ بالِِم یُلَ ب المالَسِكتَیَ ینَن اَمِ بالِم یُن لَرٍ مَباذَا اَیَ» :(ص) اهلل لسوُرَقَالَ -1

خدا  کند یماي اباذر هر کس اعتنا نداشته باشد که از کجا کسب مال  :رمودندف( ص)رسول اکرم ؛ (966 :1931طبرسی، )

 .هم اعتنا نخواهد کرد از کجا او را داخل آتش کند

( ع)امام صادق ؛ (۰2: 12 ، جق 1932، یحر عامل) «.راماًحَ نٍؤمِمُ الَمَ لَکن اَمَ لیوَبِ یسَلَ» :(ع)قَال اَبوعَبدِاهلل  -2

 «.بخورد( نامشروع)حرام  به طوردوست من نیست کسی که مال مؤمنی را »: رمودندف

، ابن شعبه الحرّانی) «.اللم حَرهَسب دِکَ نیس، وَن أَخ اَمِ زَّعَشی اَ هِیِف یسَان لَمَن زَمِ اسِی النَّلَاتی عَیَ»( ع)و قال  -9

بر مردم دورانی آید که چیزي کمیاب تر از رفیق دل آرام و کسب یك درهم از حالل  :ونیز فرمودند؛ (937: 1966

 .نیست

 پرهیز از کسب مال و شبهه ناک -7-1

که الزم است انسان کسب روزي حالل کند و از حرام اجتناب نماید باید در کسب و کار از موارد مبهم  گونه همان

 .نمایدو شبهه ناک نیز پرهیز 

 .شود یمدر این خصوص اشاره  ،وارده به چند نمونه از احادیث

( ع)ر امام باق؛ (1:639 ، جق 19۰۰، قمی) «.هِكَلَالهَ فی عامِقتِاالِ نَمِ یرٌخَ بههِالش  ندَعِ فُوُقلوُاَ» :(ع) عن ابی جعفر-1

ام دمشتبه و مشكوک است بهتر است از اق( صحیح و باطل و حالل و حرام آن)توقف و خود داري از چیزي که  :رمودف

 .(گردد یم)و دست زدن به آن که بسا موجب افتادن در هالک 
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با  :فرمود( ع)امام صادق ؛ (2:699 ، جق 19۰۰، قمی) «.هبهَالش  ندَعِ فَقَن وَمَ اسِالنّ عُورَاَ» :(ع) قال ابی عبداهلل -2

 .ورع و پرهیزکارترین مردم کسی است که در برخورد به چیز مشتبه و مشكوک توقف و اجتناب نماید

که در ذیل خواهد آمد ایشان نسبت به امت اسالم از سه مسئله بیشتر از سایر مسائل ( ص)در حدیثی از پیامبر اکرم 

 .کسب مال حرام است ها آنکه یكی از  باشند یمنگران  دل دیگر

، ق 1932، یحر عامل) «ابَالرِّ وَ هُخَفِیلاَ هُهوَالشَّ وَ رامُالحَ بِاسِكَالمَ هِذِتی هَمَّلی اُعَ خافُا أَمَ فَخوَاَ نَّاِ» :(ص) بیُّالنَّ-9

 .ترسم یمحرام و شهوت پوشیده و ربا خواري  يها کسبمن بیش از هر چیز بر امتم از ؛ (12:۰2 ج

 آثار کسب حرام -7-2

این موضوع شده و در صورت عدم  العاده فوقدر این میان سؤالی که مطرح است اینكه چه عواملی باعث اهمیت 

 ، در پی داشته باشد؟ تواند یمرعایت آن چه عواقبی را 

 :عبارتند از ها آنبا مراجعه به روایات مختلف به دست آورد که برخی از  توان یمجواب این سؤال را 

 رامِالحَ سبُکَ»: دیفرما یمکسب و کار حرام  بار انیزدر بیان آثار ( ع)امام صادق  :اثر کسب حرام، بر فرزندان -1
را  ها آنو ) گردد یمکسب کردن مال حرام اثرش در فرزندان آشكار ؛ (۰9: 12 ق، ج 1932، یحر عامل) «.یهِرَی الذ فِ نُیَّبَیُ

 (دینما یمفاسد و بی دین 

و  ملِلی الرَّالبناء عَکَ رامِالحَ لِکاَ عَمَ هُادَبَلعِاَ»: دیفرما یم( ص)رسول مكرم اسالم  :بی اثر ساختن عبادت انسان -2

که )عبادت کردن با مال حرام خوردن مانند ساختمان ساختن بر شن است ؛ (33 :1 ق، ج 19۰۰، قمی) «.اءِلی المَعَ قیلَ

 .روي آب است يبناو گفته شده مثل ( باقی نماند

مدهاي کسب حرام اشاره ادر بیان حدیث ذیل به صورت غیر مستقیم، به آثار و پی( ع)امام صادق : نزول بالء -9

 :دیفرما یمکرده 

هر که مال حرام  ؛(233 :1ج  ،ق 19۰۰ ،قمی) «.اءُالمَ وَ ینُو الطِّ البناءُ یهِلَاهللُ عَ طَلَّسَ هِلِّحِ یرِن غَاالً مِمَ بَسَن کَمَ»

 (دکن یمبا سیل و زلزله آن را نابود ) کند یمبدست آورد خداوند ساختمان و گل و آب را بر آن مسلط 

( ع)یكی دیگر از عواقب سوء کسب مال حرام کاهش روزي حالل است امام صادق : کاهش روزي حالل -9

 كَالِن ذَمِ هِبِ صَّراماً قُا حَنهَیئاً مِشَ لَاوَنَن تَمَفَ الالًم حَهُاقَرزَم اَهُعَمَ قَلَخَ وَ لقَالخَ قَلَخَ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ اِنَّ»: دیفرما یم

 به طوررا نیز  ها آنبه راستی که خداوند بزرگ مردم را که آفریده روزي  ؛(23: 12 ق، ج 1932، یحر عامل) «.اللٍالحَ

 .شود خلق کرده است، پس اگر چیزي از حرام بدست آورده به همان مقدار از روزي حالل او کسر می ها آنحالل به 
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عامل سعادت دنیوي و اخروي انسان باشد و او را از  تواند یمدر کسب پاک و حالل  ،پس التزام به رعایت دقت

 .مصون نگه دارد ،آثار شوم کسب حرام

 سایر آداب کار  -8

 :شود که عبارتند از در این بخش به صورت گذرا و با بیان یك یا دو حدیث به برخی از آداب کار اشاره می

 توکل به خدا در کسب و کار   (الف

اما در برخی از روایات به صورت اخصّ، در مورد است هر چند توکل به خدا، در کلیه امور مورد سفارش اسالم 

 .باشد یممورد سفارش و تأکید  ،کسب و کار و به عنوان یكی از آداب آن

چه به آن حضرت عرض کردم مرد براي طلب روزي باید : دیگو یمبود ( ع)سدید که یكی از دوستان امام صادق 

 :کند؟ فرمود

مغازه  توهر گاه ؛ (99: 12ج  ،ق 1932، یحر عامل) «...یكَلَا عَمَ یتَضَد قَقَفَ كَساطَبِ تَسطَبَ وَ كَابَت بَحَتَذا فَاِ»

و ) يا دادهانجام  (براي طلب روزي)ز کردي وسائل کسب خود را آماده نمودي آنچه وظیفه تو بوده است اخود را ب

 .(با خداست که باید روزي تو را برساند اش هیبق

 وش قول بودن در کارخ (ب

یكی از عوامل رضایتمندي و مطلوبیت در مصرف کننده، مسئله تهیه به موقع کاال و خدمات است اگر در زمان 

بنابراین . باشد ینممقرر، آن کاال یا خدمات براي استفاده وي حاضر نباشد احتمال بروز مشكالتی براي وي، دور از ذهن 

از امروز و فردا کردن جداً پرهیز نموده و در زمان مقرر نسبت به اتمام که  کند یمبه صنعتگران سفارش ( ص)پیامبر اکرم 

 .و تحویل کار خود اقالم نمایند

امت من  کاران صنعتواي بر ؛ (12:91۵ ، جق 1932، یحر عامل)« .اًدَو غَ« وملیَاَ»ن تی مِمّاُ اعِنَّصُلِ یلٌوَ»: (ص) بیُّالنَّ

 «امروز و فردا کردن»از 

 سحرخیزي براي کار  (ج

احادیث، سحرخیزي براي کار است یعنی کارگر  ي نهییآدینی و در  يها آموزهیكی دیگر از آداب کار و اشتغال در 

در  و صاحب پیشه، صبح زود به دنبال کار خود برود زیرا او در اول صبح از نشاط و فرصت کافی برخوردار است و

 .آورد یمدر کار خود موفقیت بیشتري به دست ه نتیج

، یحر عامل)« روزي برود به دنبالخدا دوست دارد که بنده صبح زود »: دیفرما یمدر این خصوص ( ع)امام صادق 

 : دیفرما یمبیان دیگر ه بو ( ۰۵ :12ج  ق، 1932
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هر گاه کسی از شما ؛ (۰۵: 12ج  ق، 1932، یحر عامل) «.الیهَاِ شیَع المَسرَیَلِ لیها وَر اِبكِلیُفَ هًاجَم حَکُدُحَاَ رادَذا اَاِ»

 .نمایدحرکت ( انجام آن)طرف ه کاري داشت صبح زود و با سرعت ب

مرا دید که دیر به بازار و محل کار خود ( ع)امام صادق  دیگو یمو نیز در حدیث دیگر آمده معلی بن خنیس  

 .طرف عزت و بزرگی خود بیرون بروه عنی صبح زود بی( 9: 12ج  ق، 1932، یحر عامل)« کَزِّلی عِاِ غدُاُ»: فرمود روم یم

 : دیفرما یمنیز در دعا براي امتش چنین ( ص)و پیامبر اکرم 

هر گاه به کاري )امت من  يها صبحخدایا در ؛ (۰۵ :12ج  ق، 1932، یحر عامل) «اهوركُی بُمتی فِاُک لِارِبَ مَّهُلّاَ»

 .برکت عطا فرما( بپردازند

موارد  ،توان یمو با رجوع به کتب روایی  شود ینمبه این چند مورد محدود  ،البته الزم به ذکر است که آداب کار

اما هدف از بیان این آداب این است که با تعمق در این . متعدد در این خصوص یافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

بر  توانند یمبر روند کار نیز موثرند و  ،بر روح و جسم انسان ریتأثدریافت که این آداب عالوه بر  توان یمخصوص 

 . مثبت گذاشته و راندمان آن را بهبود بخشند ریتأثکمیت و کیفیت کار 

 کارگر یریکارگ بهآداب  -9

الزم به . ردیگ یمر مورد توجه قرا انکارگر يریکارگ بهگذشته، در این بخش نحوه  يها بخشدر  ،با بیان آداب کار

کارگر نیز از ارج و منزلت واالیی برخوردار . است يا ژهیوهمان گونه که، کار از منظر اسالم داراي ارزش  است يادآوری

آمد و ( ص)که یك نفر کارگر زحمتكش که دستش از زیادي کار ورم کرده بود نزد پیامبر  میخوان یمدر حدیث ». است

« .دارد یماین دستی است که خدا و پیامبر، آن را دوست : حضرت دستش را گرفت و فرمود. دستش را نشان داد

 (3۵: 1936، حیدري)

، کرد یماز جنگ تبوک مراجعت ( ص)موقعی که رسول اکرم : بن مالك گفت سان»: کهدر حدیث دیگري آمده 

چه صدمه و آسیبی به : فرمود. سعد انصاري به استقبال آمد حضرت با او مصافحه کرد و دست سعد را زبر و خشن دید

 ام خانوادهو در آمدم را خرج معاش  کنم یمدستت رسیده است؟ عرض کرد یا رسول اهلل من با طناب و بیل کار 

، فرید) .کند ینماین دستی است که آتش به آن تماس پیدا :«دست او را بوسید و فرمود( ص)رسول اکرم . مینما یم

  (217 :1ج  ،196۰

اصطالح روز آن، یعنی فقط  دیآ یمهر گاه صحبت از کار و کارگر به میان  ،تحقیقالبته الزم به ذکر است که در این 

مختلف از جمله کشاورزي و سایر صنوف نیز مد نظر  يها بخشبلكه کارگران . کارگر بخش صنعت مد نظر نیست

مختلف از نظر بارِ ارزشی در یك سطح نیستند، اما کلیت موضوع، یعنی کار  يها حرفههر چند از منظر اسالم . باشد یم
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که در حدیث شریف  گونه همانبودن و کسب روزي حالل مورد تأکید اسالم است  يا شهیپکردن، و داراي حرفه و 

 :میخوان یم

امام ؛ (19 :12 ق، ج 1932 ،یحر عامل) «فَرِحتَالمُ منُالمؤِ بُّحِیُ اهللَ نَّاِقَالَ اَمیرَالمُومِنینَ  :قَال( ع)عَن اَبی عَبدِاهلل » -

 .داوند مؤمنی را که داراي حرفه است و بدان اشتغال دارد را دوست داردخ: رمودف( ع) مؤمنان ریامه نقل از ب( ع)صادق 

 :، که عبارتند ازمیپرداز یماحادیث  آنان از منظر يریکارگ بهپس از بیان ارزش کارگر و صاحب پیش، به آداب 

 :تعیین دستمزد کارگران  3-1

کارگر، در مورد  يریکارگ بهاسالم براي حفظ حقوق کارگران و شفاف سازي روند کار، توصیه کرده که قبل از 

دستمزد آن، صحبت و توافق شود که از این نظر هیچ گونه ظلمی متوجه کارگر نگردد و روند کار نیز از سالمت الزم 

رسیدم وقتی که خواستم به ( ع)من براي کاري خدمت امام رضا : دیگو یمسلیمان بن جعفر جعفري ». برخوردار باشد

وي به غالمانشان توجهی کرد که براي محل . امشب نزد ما باش، سپس به منزل حضرتش رفتیم: منزلم بروم فرمود

به ما کمك : این کیست؟ عرض کردند: فرمود. کند یمکار  ها آنغالم سیاهی را دید که با . کردند یمحیوانات گل کاري 

نه، ما هر چه به او بدهیم : که چقدر به او بدهید؟ گفتند دیا کردهبا او قرار داد : فرمود. میده یمو چیزي به او  کند یم

عرض کردم شما : دیگو یمسلیمان . زد ها آنآن حضرت سخت ناراحت شد و جلو رفت، چند تازیانه به . شود یمراضی 

ه بسپس . کسی را بكار نگیرند مگر اینكه مزد او را معین کنند ام گفته ها آنمن بارها به : فرمود. خودتان را ناراحت نكنید

اگر با قرار نگذاشته باشی اگر سه برابر هم مزدش را بدهی باز فكر  کند یممن فرمود بدان که هر کس براي تو کار 

که به  کند یم، ولی اگر قبل از کار مزدش را معین کنی همان مبلغ را به او بدهی از تو تشكر يا دادهبه او کم  کند یم

« يا دادهر زیادت او که به داند یمو  داند یمو اگر هم چیز کمی به او اضافه بدهی آن را نیكی تو  يا کردها وعده خود وف

  (93، رحیمی اصفهانی)

کند اما  اداین خود را هر چند امكان دارد صاحب کار با پرداخت وجهی زیادتر از معمول دِ اگر تعیین دستمزد نكند

هرگز احساس ظلم و ستم در کارگر از بین نخواهد رفت و در سطح فردي به عنوان یك عقده فردي، و اگر عموم 

 .گردد ایجاد مشكل تقابل طبقاتی نیز دور از ذهن نخواهد بودشمول 

 .گردد یماین زمینه ذکر شده که فقط به بیان دو نمونه اکتفا  روایات مختلفی در

رسول اکرم ( 296: 19ج  ق، 19۵9 ،یحر عامل) «هُتُجرَا اُمَ مَعلَی یَتَّجیراً حَاَ لَعمِستَن یَاَ( ص) اهللِ ولُسُهی رَنَ». 1

 .از اینكه کسی کارگري را پیش از تعیین مزدش بكار گیرد منع فرمود( ص)
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، یحر عامل) «جرُهُا اَمَ مَعلَی یَتَّجیراً حَاَ نَّلَعمَستَال یَفَرِخِاالَ ومِالیَ وَ اهللِبِ نُؤمِیُ انَن کَمَ :قَالَ (ع)عَن اَبی عَبدِ اهلل ». 2

هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد تا وقتی مزد کارگري را به او  :فرمود( ع)امام صادق ؛ (29۰ :19ج  ق، 19۵9

 .نكرده است او را بكار نگیرداعالم 

  در پرداخت دستمزد کارگران تعجیل 3-2

احادیث به آن تأکید شده مسئله  در موضوع دیگري که در مورد به کار گیري کارگران مورد سفارش اسالم است و

تعلل در پرداخت دستمزد، عمالً موجب کاهش انگیزه کار، در کارگران . باشد یمفوریت در پرداخت دستمزد کارگران 

 گران و کارفرمایان ورموجب رو در رویی کا ،ها پروژهو حتی در برخی از  دهد یمنیروي کار را کاهش  يور بهرهشده و 

و عمالً تقابل مدیریت و کارگر یكی از آثار سوء عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران  گردد یمگسترده  اعتصابات

که به دو نمونه  کند یماحادیث مختلف مسلمانان را به تعجیل در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران سفارش . باشد یم

 .گردد یماشاره 

و کارگر که کار کرده است ( که بار حمل کرده)در مورد شتردار  کند یمنقل ( ع)حشام بن حكم از امام صادق  -1

تا عرقش خشك نشده اجرتش را به او  ؛(296 :19ج  ق، 19۵9، یحر عامل) «هُیَّجرَاُ هُیَعطِی تُتَّحَ هُقَرَعَ فُّجُیَ الَ»: فرمود

 .بده

و آخرین وقت  کردند یمکار ( ع)کارگر گرفته بودیم که در باغستان امام صادق  يا عدهما : دیگو یمشعیب  -2

 «.مهُقَرَعَ فَجُّن یَأََ بلَم قَهُورَجُم اُهِعطِاَ»: فرمود (اش ندهینما)کارشان عصر بود وقتی که عصر شد، آن حضرت به معقب 
 .را پرداخت کن ها آنتا عرقشان خشك نشده است مزد  ؛(233 :۰ج  ،196۰ ،کلینی)

شرط نكرده او در صورتی که تأخیر پرداخت مزد کارگر را با  اند گفتهعلماء اسالم نیز ضمن لزوم تعیین مزد کارگر »

 (۰1 :––––، رحیمی اصفهانی)« .و با شتاب باید مزد او را پرداخت کنند فوراًَباشند 

 :اجتناب از ظلم و ستم به کارگران 3-9

ظلم به کارگران به شدت نهی کرده و  ازمسلمانان را ( ع)و ائمه اطهار ( ص)م نبی مكرم اسال روایات وارده ازدر 

 الَ»: ندیفرما یمدر این خصوص ( ع)امام علی  اند نمودهآنان را به پرداخت دستمزد کارگران، بدون کم و کاست سفارش 

مسلمانان را به بیگاري مگیرید و از » :(ع)امام علی  (172: 1۵9ج  ق، 1933، مجلسی) «...م و هُل  ذِتُمین فَسلِروا المُخِّسَتُ

ی به صَّ ا وَمفی :(ص) بیُّالنَّ»: دیفرما یمکه (: ع)نسبت به علی ( ص)این راه خوارشان مسازید و از وصایاي پیامبر اکرم 
  (۰:239 ، ج196۰ ،کلینی) «جیر، یعنی األَسلمٍلی مُعَ هَخرَسُ الَ وَ: ... لیا عَیَ: صادق اإلمامُ واهُا رَمَ، کَهِتِافَوَ دَعنِ( ع)علیاً 

بیگاري گرفتن از مسلمان ! اي علی( ع)پیامبر اکرم به امام علی بن ابیطالب  يها تیوصاز جمله  :(ص)پیامبر اکرم 

 (.یعنی مزدوران و کارگران)روا نیست 
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 .شود یمگناه معرفی  نیتر پستدر حدیثی دیگر ظلم به کارگر به عنوان 

، 19۵9، یحر عامل) «هُجرُاَ جیرَاألَع نَن مَمَ وَ هِرئَالمَ هرِمِ بسُحَوَ هِهیمَالبَ لُتَقَ، هٌالثَثَ بِنوُالذ  رُقذَاَ» :(ع)ادق ال الصَقَ -

حیوانات، خودداري از دادن ( بدون جهت کشتن: )گناهان سه چیز است نیتر پست :فرمود( ع)امام صادق ؛ (293 :19ج 

 .مزد کارگرش را ندهدکسی که و  مهر همسر

است که در برخی از روایات جزو گناهان کبیره شمرده شده، و در حدیثی دیگر به عنوان  يا گونهزشتی این گناه به 

 .گناه نابخشودنی معرفی گردیده است

ج  ،ق 1933 ،مجلسی) «ربائِالكَ نَاجره مِ جیرِلم األَظُ: آبائِهِن عَ ابیهعن ( ع)واه االمام الكاظم ا رَمَفی» :(ص) بیُّالنَّ -

و کم دادن و کوتاهی )ستم کردن به مزدور : از پدرش از پدرانش( ع)به روایت امام کاظم ( ص)پیامبر ؛ (17۵ :1۵9

 .در مزد او، از گناهان کبیره است( کردن

، یحر عامل) «راًحُ اعَبَ لٌجُو رَجیراً أََاَ بَصَغتَو اِأََ دیناً ثَحدَن اَمَ الَّاِ نبٍذَ لِّکُ رُافِغَ اهللَ نَّاِ»: فرمود( ص)النَّبیُّ  -

( حق)مگر گناه کسی که دینی اختراع کرده یا ( ممكن است ببخشد) تمام گناهان را خداوندیعنی . (297: 19 ق، ج 19۵9

 .عنوان برده فروخته استبه یا مرد آزادي را ( دهد ینماز او کار کشیده و مزدش را )کارگري را غصب کرده 

حقوق این قشر  ياداکه اگر کسی نسبت به  شود یمدر آخر بحث، به بیان عقوبت اخروي چنین ظلمی اشاره 

 .زحمتكش کوتاهی کرده و ظلم و ستمی روا دارد چه عقوبتی در انتظار وي خواهد بود

 :دیفرما یمدر این خصوص ( ص)نبی مكرم اسالم 

هر کس مزد کارگرش را »: و نیز فرمود؛ (297 :19ج  ،ق 19۵9، یحر عامل. )«اهللِ هُنَعَلَ یهِلَعَفَ هُجرَجیراً اَاَ عَنَن مَمَ». 1

 :و در حدیث دیگري نیز آمده« .ندهد، لعنت خدا بر اوست

ن مِ دُجَیوُها لَریحَ نَّاَ وَ هَنَّالجَ ریحَ یهِلَم اهللُ عَرَّحَ وَ هُلَمَاهللُ عَ طَحبَهُ اَتَجرَجیراً اُاَ مَلَن ظَمَ :(ص) اهللِ ولُسُرَ الَقَ». 2

که مزد او را کم دهد )هر کس از نظر مزد به کارگرش ستم کند ؛ (297 :19ج  ،ق 19۵9، یحر عامل. )«امٍعَ اهِمسَخَ سیرهِمَ

یا اینكه بوي بهشت از  گرداند یمو بوي بهشت را بر او حرام  کند یماو را تباه ( نیك)خداوند عمل ( یا دیر دهد یا ندهد

 (دچنین کسی بیش از پانصد سال با بهشت فاصله دار)یعنی  رسد یمپانصد سال راه به مشام 

 کاری و پیامدهای آن در اقتصاد خانواده یب -۰۱

کاري در قبال دریافت  دبیكار کسی است که در گروه نیروي کار فعال قرار داشته باشد و نتوان» :کاري یتعریف ب

تا  1۰آن بخش از جمعیت که در سن کار است به طور کلی افراد » (133 :1963 ،دولتشاهی)« .مزد مربوط به آن کار بیابد

در آمار بیكاران، افرادي  معموالًَ»( 2929 :2ج  ،1971فرهنگ، )« .شوند یمساله به عنوان نیروي کار در نظر گرفته  69
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زیرا آنان هر چند در قبال  (133 :1963دولتشاهی، ) «شود ینمچون دانشجویان، دانش آموزان و زنان خانه دار منظور 

که مسلمانان را دعوت به کار و  گونه همانسالم ا. دامّا داراي کار و فعالیت ثبتی هستن کنند ینمکارشان مزدي دریافت 

 يها صورتدر احادیث گوناگون از ائمه اطهار این مطلب به . دینما یمکاري نهی  یآنان را از تنبلی و ب کند یمتالش 

 :گردد یمدر ذیل به چند حدیث اشاره  هک. تمختلف بیان گردیده اس

 ولُسُا رَیَ اکَذَ یفَکَ یل وَقِ: ینین عَمِ طَقَسَ الَقَ الَ: الواإن قَ؟ فَرفهٌحِ هُلَ: اله قَجبَأعَفَ جلِر الی الرّظَذا نَاِ( ص) بیُّالنَّ» -
به مردي ( ص)هر گاه پیامبر اکرم ؛ (11: 19 ق، ج 19۵3، نوري) «.هِدینِبِ عیشُیَ هٌرفَحِ هُن لَكُم یَذا لَاِ المؤمنَ نَّال ألِاهلل؟ قَ

پرسیدند، اي . از چشمم افتاد: فرمود یمنه : گفتند( می)کاري دارد؟ اگر : دیپرس یم آمد یمو از او خوشش  يکرد یمنگاه 

در اینجا به برخی . کند یمنداشته باشد با دینش زندگی  يا حرفهفرمود براي اینكه مؤمن اگر . پیامبر خدا چرا چنین است

 :کاري اشاره می شود که عبارتند از یمدهاي بااز آثار و پی

 دوري از رحمت الهی 1۵-1

بار زندگی خود را خودش متحمل شود و این عمل او منجر به تحمیل  تواند ینمکاري  یبا توجه به اینكه فرد ب

احادیث ذیل بیانگر این مطلب است و چنین فردي را از . شود یمزندگی وي بر دوش دیگران و جامعه  يها نهیهز

 .داند یمرحمت الهی به دور 

کار و )ملعون است هر کس ؛ (12:13ج  ،ق 1932 ،یحر عامل) «.اسِی النَّلَعَ هُلَّکَی لقَن اَمَ ونٌلعُمَ»: (ص) بیُّالنَّ. 1

 . و بار و زحمت خود را بر جامعه تحمیل کرده است( کند ینمتالش 

ملعون و از رحمت خدا به ؛ (12:99ج  ،ق 1932، یحر عامل) «.ولُعُن یَمَ عُیِّضَن یُمَ ونٌلعُمَ ونٌلعُمَ» :(ص)لنَّبیُّ ا. 2

 .کند یمرا ضایع و بی ارزش  اش عائله( بیكار و با درمانده کردن)دور است کسی که 

 شود یمنیز  اش خانواده ریگ بانیگرکاري عالوه بر خود فرد  یمدهاي باحدیث فوق اشاره به این مطلب دارد که پی

 .سازد یمو آنان را در جامعه ضایع و بی ارزش 

، حر عاملی)« ارغالفَ بدَالعَ ضُبغِیُ اهللَ نَّاِ وامَالنَّ بدُالعَ ضُبغِیُلَ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ»: دیفرما یم( ع)ر بن جعف امام موسی. 9

که زیاد بخوابد و به راستی که شخص بیكار مورد  يا بندهبه راستی که خداوند خشم دارد به ؛ (9۰: 12ج  ق، 1932

 .باشد یمغضب خداوند 

امام صادق ؛ (39 :۰ ، ج196۰، کلینی) «.راغالفَ هَثرَکَوَ ومِالنَّ رَهَثکَ ضُبغِیُ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ»: الَقَ( ع) بداهللعَی باِ نعَ. 9

 «.خداوند عز و جل از زیاد خوابیدن و کم کاري کردن کراهت دارد»: فرمود( ع)

کاري، ترک کسب و کار نیز مورد مذمت قرار گرفته و آن، به عنوان عملی شیطانی  یدر احادیث مختلف عالوه بر ب

 .گردد یمتلقی 
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؟ کند یمآن حضرت از حال عمر بن مسلم پرسید چه  ،رسیدم( ع)خدمت امام صادق : دیگو یماسباط بن سالم »

الشیطان این کار شیطانی آن حضرت سه بار فرمود عمل . عرض کردم خوب است ولی کسب و کار را ترک کرده است

  (2۵ ،رحیمی اصفهانی)« .است

کاري و ترک کسب و کار، افتادن در خشم و  ینتیجه گرفت که اولین پی آمد ب توان یمبا تأمل در احادیث مختلف 

حدیث ذیل نشانگر اوج نفرت الهی از فردي است که روز خود را به . غضب الهی و دور شدن از رحمت الیزال اوست

 .گذراند یمبطالت 

 ،مجلسی) «.هارِالنَّبِ الٌطَّ، بَیلِاللَّبِ جیفهٌ الَ؟ قَلیكَاِ ضُبغَاَ کَبادِعِ أيُّ بِّا رَیَ( ع)ی وسَمُ الَقَ» :(ع) قَال اَبوُجعفر -

از کدام یك از بندگانت بیشتر نفرت داري؟ : گفت پروردگارا( ع)حضرت موسی » :(ع)امام باقر ؛ (13۵ :79ج  ،19۵9

 «.آن کس که شب هنگام چون مردار است و روز بیكار: خداوند فرمود

 .برد یمنه از روز براي کار و تالش و کسب روزي بهره  کند یمنه از شب استفاده الزم جهت عبادت : یعنی

 فقر و افالس  1۵-2

در تشبیهی بسیار زیبا به ( ع)که حضرت علی  يا گونهفقر و افالس دانست به  توان یمکاري را  یبدومین پی آمد 

 .این مفهوم اشاره دارد

هنگامی ؛ (93: 12ج  ق، 1932 ،یحر عامل) «.قرَا الفَمَهُینَا بَجَتِنُفَ جزُالعَ وَ لُسَالكَ جَوَت ازدَجَوَازدَ لَمَّااالشیاء نَّاِ» -1

« فقر»به نام  ها آنکه موجودات در آغاز با هم ازدواج کردند تنبلی و ناتوانی با هم پیمان زوجیت بستند و فرزندي از 

 .متولد شد

هر کس رنج کار کردن  (7۵2ک  1997 ،آمدي) «.فالسِی اإلِلَعَ رَبَ، صَهِدِّی کَلَر عَصبِم یَن لَمَ»: و نیز فرمودند -2

 .نخواهد، برنج افالس گرفتار آید

براي فرد و جامعه ز مدهاي بسیاري را نیاپی تواند یمفقري که خود . کاري، تنبلی و ناتوانی است یپس فقر زائیده ب

 .در پی داشته باشد

 فساد  1۵-9

 .گردد یمکاري بیان  یمدهاي بایكی دیگر از پی( ع)در حدیثی دیگر از امام علی 

: فرمود( ع)علی ؛ (921 :79ج  ق، 19۵9مجلسی، ) «.هٌدَفسَمَ الفراغِ صالُاتِّفَ هًدَجهَمَ غلُن الشُكُن یَاِ»: السالم هیعلقال 

 «.کاري دائم نیز باعث نادرستی و فساد است یاگر تن دادن به شغل مایه زحمت و تعب است، ب»
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تنبلی و افسردگی است و در بسیاري از مواقع مایه کاري و فراغت کامل عامل خستگی، کم شدن نشاط و  یب»

 «.فساد و تباهی و انواع گناهان است

که به هنگام تعطیالت مؤسسات آموزشی میزان فساد گاهی تا هفت برابر باال  دهد یمقابل توجه اینكه آمارها نشان 

  (19۵: 27 ، ج193۵، مكارم شیرازي) .رود یم

ساختار جامعه  شخصیت افراد و و معیشت خانوار اثر گذار نیست، بلكه برکاري فقط به مسائل اقتصادي  یپس ب

 .بیشتر باشد فساد و تباهی در آن جامعه بیشتر خواهد بود يا جامعهکاري در  یاثر گذار است و هر چه ب

 

 نتیجه گیری -۰۰

دینی مورد بحث و  يها آموزهدر این مقاله کوشش شد که قسمتی از آداب کار و به کار گیري نیروي کار، از منظر 

اول اینكه رعایت آداب و اخالق کار موجب قوام کار . موثر باشد تواند یمرعایت این آداب از دو بعد . بررسی قرار گیرد

نیروي کار  يور بهرهزمینه افزایش  تواند یمدوم اینكه این آداب به جهت ایجاد بستري مناسب، . شود یمو تداوم روند آن 

البته کار و تالش زیاد مورد سفارش اسالم بوده و عمالً سیره  .را فراهم سازد و موجب افزایش انگیزش نیروي کار گردد

اما این  باشد یمنیز نشانگر آن است و رمز توسعه جوامع توسعه یافته نیز همین روحیه کار و تالش زیاد ( ع)ائمه اطهار 

از نظر اقتصادي تحرک نیروي کار در بازار کار، عاملی براي ایجاد تعادل در بازار براي مثال  .به معناي افراط در آن نیست

کاري فقط به مسائل  یب با مسافرت در کسب معاش تالش کنند چرا که توانند یمبراي این منظور افراد بیكار  .کار است

کاري در  یساختار جامعه اثر گذار است و هر چه ب شخصیت افراد و اقتصادي و معیشت خانوار اثر گذار نیست، بلكه بر

 .بیشتر باشد فساد و تباهی در آن جامعه بیشتر خواهد بود يا جامعه
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 تمعیارهای اقتصاد سالم از منظر قرآن و روایا

 يمحمود ریمسید هادي 

 :چكیده

اقتصاد نیز . ي پویا، پرتالش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایاي زندگی افراد آن استجامعه

شماري از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت ي بیاز اقتصاد ناسالم، فقر عده. اجتماع است هاي اساسییكی از شالوده

 . هاي بسیار در جامعه استاي براي ایجاد ناامنیي قلیل را باید انتظار داشت که زمینهنزد عده

معیارهاي »و « رهاي نظرىمعیا»این مقاله بر آن است معیارهاي اقتصاد سالم را از نظر قرآن و روایات، در دو بخش 

مورد بحث و بررسی قرار دهد؛ تا هم آگاهى و شناختِ الزم براى تشخیص اقتصاد سالم به دست آید  «ىعملی و راهبرد

صحیح تقسیم درآمدها و  يها وهیشاقتصاد سالم براى افراد جامعه روشن شود و  يها یژگیو ،و هم در مرحله عمل

 .مصرف کاالها و خدمات تعیین گردند

به مطلوبیت و ارزش ذاتی کار اقتصادي، توجه به معاد، مطلوبیت استفاده از  توان یماز جمله معیارهاي نظري 

به صرفه جویی و اعتدال در مصرف، پرهیز از  توان یمو از معیارهاي عملی هم ه و تزکی ها زهیانگ، تصحیح ها نعمت

 .اقتصاد سالم؛ اشاره کرد يها نهیزمتبذیر و فراهم نمودن  ،اسراف

 .داقتصاد سالم، اعتدال، اسراف، تبذیر، نعمت، درآم :ها واژهکلید 

 

 مقدّمه

مناسب براى بقاى بهتر و  يها وهیشمطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاى این حقیقت است که یافتن 

 يها تالشو همواره براى نیل به این هدف،  هاست انسانخاطر تمامى  يها دغدغه نیتر مهماز  ،(سعادت)بیش تر 

 . طاقت فرسایى تحمل شده است يها رنجفراوانى صورت گرفته و 

اقتصاد نیز . ي پویا، پرتالش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایاي زندگی افراد آن استجامعه

یع کاال و خدمات از منابع محدود یا غیر آماده براى هاي اساسی اجتماع است که بشر براى تولید و توزیكی از شالوده

 133.ردیگ یممصرف به کار 

                                                 

 96مبانى اقتصاد اسالمى، ص  133
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نظام خاص دارد؛ البته ... شریعت اسالم براى تمام ابعاد اجتماعى زندگى بشر از قبیل سیاسى، حقوقى، اقتصادى و

هاى هر نظامى باید با تكیه  ها طرح و برنامه ثابت ارائه کند؛ زیرا برنامه ها و مكان این بدان معنا نیست که براى همه زمان

ها و  اى ثابت و خاص را براى همه زمان توان برنامه و نمى گردد یمكان تدوین بر مبانى و با توجّه به وضعیّت زمان و م

 .ها ارائه کرد مكان

متعارف به مقتضاي مبانی و پارادایم فكري غالب و حاکم تالش بر این بوده است که نشان داده شود  يها هینظردر 

بر این اساس، اندیشه غالب در میان . ستاخالقى بى طرف ا يها ارزشاقتصاد علمى خنثى، و نسبت به اعتقادات و 

اخیر،  يها دههاما در . متفكران اقتصادى غرب، جدایى کامل مباحث اعتقادي و اخالقى از مباحث اقتصادى بوده است

این رویكرد مورد تردید جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بین اخالق و اقتصاد پرداختند و آثار 

 . نسبتاً فراوانى در این زمینه به وجود آمده است

آن فكري و اعتقادي  يها چهارچوبتفاوت اساسى اقتصاد اسالمى با سایر مكاتب اقتصادي در مبانی فلسفی و 

وحى بر توجه انسان به مبدأ و معاد تأکید دارد و با ایجاد ارتباط بین  ؛اقتصاد اسالمی مبتنی بر تعالیم وحی است. است

انسان و خالق یكتا از یك سو و بین انسان و معاد از سوى دیگر، در مقام آن است که انسان را به نامتناهى وصل کند، با 

در جهان پس  ها آنو رفتار خویش و یقین به ثمربخشى  ها تیفعالتا با مشاهده نتایج  ازلیّت پیوند دهد و او را ابدى کند

. خالصه این که در اقتصاد مبتنى بر وحى، توحید در تولید، توزیع و مصرف نمایان است. از مرگ، راه تكامل را بپیماید

 ،م بلندي هستند که در اقتصاد اسالمیرزاقیت خداوند و توزیع تكوینی مفاهی ،مشیت الهی ،توحید ربوبی ،تدبیر الهی

   .رندیگ یممورد توجه قرار 

از مقتضیات ذاتی و یكى از اهداف ارزشمند انقالب اسالمى ایران تدوین مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از 

. ردیگ یماست که به منظور تدبیر بهینه امور اجتماعى اقتصادى صورت ( علیهم السالم)دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت 

مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند « دگاه قرآن کریم و روایاتمعیارهاي اقتصاد سالم از دی»مقاله حاضر، که در آن 

شدیم تا با بررسی معیارهاي اقتصاد سالم و رشد  بر آندر این مقاله . ابتدایى اما بدیع و راهگشا در این خصوص است

ضمن دست یابی  ،«معیارهاي عملی و راهبردى»و  «معیارهاي نظرى»یابنده را از نظر آیات قرآن و روایات، در دو بخش 

اقتصاد سالم و  يها یژگیوبه آگاهى و شناختِ الزم براى تشخیص اقتصاد سالم در حوزه تئوري در مرحله عمل نیز، 

 .صحیح تقسیم درآمدها و مصرف کاالها و خدمات تعیین گردند يها وهیش

، تصحیح ها نعمتبه ارزش ذاتی کار اقتصادي، توجه به معاد، مطلوبیت استفاده از  توان یماز جمله معیارهاي نظري 

به صرفه جویی و اعتدال، پرهیز از اسراف و تبذیر و سخت گیري و  توان یمو تزکیه و از معیارهاي عملی هم  ها زهیانگ

 .اقتصاد سالم؛ اشاره کرد يها نهیزمفراهم نمودن 

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

682 

 

 معیارهای نظری 

بر این اساس، اقتصاد . باشند یماز جمله معیارهاي اقتصاد سالم از منظر آیات قرآن و روایات، معیارهاي نظري 

توجه و اذعان ارزش ذاتی کار و تالش، اعتقاد به : به توان یممبتنى بر اصولی است که از آن جمله  ابندهیرشد سالم و 

اعتقاد به معاد، شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه و تعقل، اعتقاد به مظهرى از  ،(تجلّى توحید در اقتصاد)توحید 

از این موارد  يا پارهاقتصادي اشاره کرد که در ادامه به  يها تیفعالعبودیت بودن عملیات اقتصادى، و تزکیه در 

 :میپرداز یم

 مطلوبیت و ارزش ذاتى کار اقتصادى -1

نیازمند استراحت و  یرفع خستگشود و براى  انسان با کار خسته می. فعالیت و انجام کار به صرف انرژى نیاز دارد

مطلوبیت دارد،   چه براى انسان شود کار برخالف مطلوبیت است و آن کسب انرژى دوباره است؛ از این رو گفته می

بشر از انجام کار   آورد، راحتى است و طبع به آن روى میطبیعى  به طورچه انسان  آن. استراحت و انجام تفریح است

جا که درآمد، باعث توان خرید کاال و خدماتى  از آن. آورد که کار درآمدزا باشد فقط زمانى به کار روى می. کند دورى می

براى کسب . اردد  سازد، درآمد مطلوبیت آورد و او را از سختى و درد و رنج راحت می شود که براى انسان لذّت می می

، انسان به آن رو  درآمد راهى جز کار کردن نیست؛ بنابراین، کار، مورد توجّه انسان نیست؛ ولى به جهت درآمدزا بودن

 . آورد می

را فراهم   تواند زمینه توسعه به جهت ثروت زا بودن مورد رغبت است و از این جهت می که نیاکار افزون بر 

دهد فرهنگ  در متون دینى، مواردى نقل شده که به ما نشان می. سازد، ارزش ذاتى نیز دارد و این مرتبه باالترى است

 :داند دین، کار را ذاتاً ارزشمند می

از یاران ( ع)  امام صادق 133و به مثابه جهاد در راه خدا شمرده شده است؛کار اقتصادى در متون دینى عبادت . الف

 و اهلل»: فرمود. کند پردازد و معاش او را برادرش تأمین می عبادت می به : خود درباره وضعیت معیشت فردى پرسید گفتند

  13۵.«دهد تر را انجام میکند، عبادت بر معاش او را تأمین می آنكه! الذى یقوته اشدّ عباده منه؛ سوگند به خدا

خداوند متعال عمران و آبادى زمین را از بشر خواسته است؛ بنابراین، عمران و آبادى مطلوب خداوند متعال . ب

عمران آن را  داد و را استقرارهُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها؛ او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما »: است

  131.«واستار شدخ

                                                 

 11، 12الشریعه، ج الشیعه الى تحصیل مسائل وسائل 133

 73، ۰الكافی، ج 13۵
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: خواند نامد و مؤمنان را پس از انجام عبادت به آن فرا می می یالهخداوند کار و تالش اقتصادى را طلب فضل . ج

فضلى از پروردگارتان  در آن« تا وَجَعَلْنَا آیَه النَّهَارِ مُبْصِرَه لِّتَبْتَغُوا فَضْالً مِن رَبِّكُمْ؛ و نشانه روز را روشنى بخش کردیم »

  132.بجویید

کار نباید . همان کار اقتصادى است که پس از انجام عبادتى مثل نماز جمعه باید به آن پرداخت یاله  ابتغاى فضل

ولى پس از انجام  139؛«ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ  فَاذا نُودِى للصلوه مِن یَوْمِ الْجُمُعَه فَاسْعَوْا إِلَی»: عبادت شود مزاحم اوقات 

 السالم هیصادق علدر توضیح آیه، امام . شود قلمداد می یالهعبادت، کار نه تنها ناپسند نیست، بلكه طلب فضل و رحمت  

کنم و فقط قصدم این است که خداوند مرا در  را کفایت کرده است، حرکت می فرمود من درباره حاجتى که خداوند آن

االرض و ابتغوا من  فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فی»: اى که فرمود کالم خدا را نشنیده آیا. کند  حال طلب حالل مشاهده

  139.«اللَّه فضل

 سود انجامنه کسب  یالهکار اقتصادى را فقط به جهت امتثال امر ( ع)ن در برخى روایات آمده است که اماما. د

و انّ لى من یكفینى لیعلم  انى العمل فى بعض ضیاعى حتى اعرق »: نقل شده که فرمود( ع)صادق چنانچه امام . دادند می

افرادى هستند که به جاى من کار  که نیاتا عرق کنم با  کنم یکار ماللَّه عزوجل انى اطلب الحالل؛ من در زمین زراعتى 

 13۰.«حالل مشاهده کند يکسب روزهدف من این است که خداوند مرا در حال . کنند

 :بنابراین بر اساس دستورات اسالم

کار در نگاه دین، در گستره هستى جارى است و شخص با کار با مجموعه عالم هستى و خالق آن هماهنگ . الف

 .شود می

هاى اقتصادى به جهت اهمیّت آن در متون  هر نوع کار حالل مطلوب است؛ گرچه برخى از کارها و فعّالیت. ب

 .قرار گرفته استدینى مورد ترغیب بیشتر 

پرداختند و کار را  ، صنعتگرى، تجارت، کشاورزى، مییزره بافاولیاى الهى به انواع کارها مثل کارگرى، خیاطى، . ج

 .دانستند می یاله و عبادتفضیلت انسانى 

                                                                                                                                                             

 61/ هود  131

 12/ اسراء 132

 3/ جمعه  139

 233، 1۵البیان فى تفسیرالقرآن، ج مجمع 139

 77، ص۰ج الكافى، 13۰



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

684 

 

 کننده فعّالیت اقتصادى است و چون دنیا مزرعه آخرت و از بهترین اعمال صالح، اعتقادات اسالمى، ترغیب. د

 .شود کسب درآمد حالل است، با کار، آخرت شخص و ارزش انسانى او تضمین می

گونه تنافى با تالش اقتصادى ندارد و عواملى همچون زهد و قناعت مصرف را متعادل  اخالقیات دینى هیچ. ه

انداز و افزایش  سبه تولید ضربه بزند؛ از این رو، این امور در جوامع در حال توسعه باعث افزایش پ آنكهکند، نه  می

 .شود تر می سرمایه جهت تولید بیش

انجام بسیارى از فضایل اخالقى مثل سخاوت، دستگیرى از فقیران، صله رحم، وقف، کمك به همنوع، نیازمند . و

 .توان به فضایل اخالقى دست یافت بدون کار نمی. نیاز و صرف آن در موارد پیشین است از حدّکسب درآمد بیش 

تأمین معاش، رفع احتیاج اجتماع، عزّت نفس، رشد . صادى به علل گوناگون مورد رغبت مسلمان استکار اقت. ز

، زدودن چهره زشت فقر، گسترش اخالق و نابودى مفاسد اجتماعى، حفظ دین و کسب ثواب سالمت جسمعقالنى، 

 .کند کار ترغیب می را بهآخرتى به همراه مطلوبیت کار، مؤمن 

کند و افراد توجّه  جانبه افراد براى رشد اقتصادى را فراهم می ى درباره کار زمینه تالش همهگسترش فرهنگ دین. ح

را به هر صورت از خود دور سازند و هر کار  يکار یبجدّى به نفس کاردارند تا نوع آن؛ بنابراین خواهند کوشید 

 .دهند   ترجیح يکار یبحاللى را عزیز داشته، به 

 136.توان حسنه در دنیا و آخرت را کسب کرد دنیا و آخرت است و با آن میکار اقتصادى پیوند . ط

 تجلّى توحید در اقتصاد -2

دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى و تفكّر و تعقّل است و باید خطوط 

تجربى  يها اندوختهك قواى ادراکى، و با کم ها آنهدایت را از وحى گرفت و در چارچوب  يها شاهراهکلى، اصول و 

امور اقتصادى بخش مهمى . بشر در زندگى را برطرف کرد يفرا رورا افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشكالت 

بنابراین، . جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از این قضیه مستثنى نیست. اند دادهاز زندگى انسان را به خود اختصاص 

براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل کرده است، مراجعه 

نمود و به وسیله را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى کشف  يا بهیطنمود، حیات 

 .تفقّه و تعقّل و راه کارهاى الزم آن را به کار بست

. از دیدگاه قرآن کریم، تمامى کاینات از جمله انسان، منابع، و ابزارهاى تولید مخلوق خداوند علیم و حكیم هستند

و مستقل از  باشد یم تولیدى و فرایند شكل گیرى آن نیز مخلوق خداوند يها تیفعالهمچنین هرگونه فعالیتى از جمله 

                                                 

 26-22صقم، ( نامه پایان)عرضه نیروى کار بر مبناى اصول حاکم بر بازار کار اسالمى  136
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و به این نكته توجه دهد که از عوامل  آموزد یمبه انسان  دیتأکقرآن کریم با . تحقق یابد تواند ینماراده او جلّ و على 

 :زمینه ساز گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه مخلوق اویند

هو الّذى یُرسلُ الریاحَ بُشراً بین یدى رحمته حتى اذا اقلّت سحاباً ثقاال سُقناه لبلد میّت فانزلنا به الماءَ فاخرجنا بهِ »

تا ابرهاى سنگین بار را  فرستد یمرحمتش ( باران)مِن کلِّ الثمرات؛ او کسى است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش 

نازل ( بخش اتیح)، آب ها آنو به وسیله  میفرست یممرده  يها نیزمرا به سوى  ها آنما ( سپس)کشند؛ ( بر دوش)

 137.«میآور یمبیرون ( از خاک تیره) يا وهیمو با آن، از هرگونه  میکن یم

فضل  ،(در پرتو آن)النهارِ مبصرةً لتبتغوا فضال من ربّكم؛ و نشانه روز را روشنى بخش ساختیم تا  ي هیآو جَعلنا »

 133.«پروردگارتان را بطلبید و به تالش زندگى برخیزید

مستقل و بى نیاز  تواند ینم، ولى اراده خداوند نیز به آن تعلّق گرفته است؛ او کند یمهرچند انسان با اراده خود کار 

 .او مستند به خداوند متعال هستند يها تیفعالاز خداوند متعال منشأ اثر باشد و بنابراین، 

لهُ مقالیدُ السموات و االرضِ »: دیگو یمنیز « توزیع»، بلكه قرآن کریم در کند یمتجلّى « تولید»نه تنها در « توحید»

روزى را براى هر که . و زمین از آن اوست ها آسمانیبسط الرزق لِمَن یشاءُ و یقدُر، انّه بكلِّ شىء علیمٌ؛ کلیدهاى 

 133.«او به همه چیز داناست .سازد یمیا محدود  دهد یمبخواهد گسترش 

 .مستقل از خواست الهى تحقق پذیرد تواند ینمبر این اساس، تسهیم محصول ملّى بین افراد جامعه نیز 

و رخدادهاى  ها تیفعالکه هدایتگر  کنند یماقتصادى همواره دستى غیبى احساس  يها تیفعالموحّدان در عرصه 

. ، اما تفاوت بین این دو بسیار استکرد یممطرح « دست نامرئى»اسمیت تحت عنوان  آنچه آداماقتصادى است؛ همانند 

و در بهترین شرایط اقتصادى، از  شوند ینمشرایط اقتصادى، دچار یأس  نیتر سختبر اساس بینش توحیدى، مردم در 

در زمان رکود یا بحران، . انندد یم؛ زیرا مؤثر حقیقى را خداوند متعال گردند ینمیاد خدا و اطاعت و عبودیت او غافل 

؛ کنند ینمچشم امید به رحمت واسعه او و گشایش در امور دارند و در هنگام رونق، احساس بى نیازى نكرده، طغیان 

  2۵۵.چرا که اگر او نخواهد، فراوانى محصول دوام نخواهد یافت

                                                 

 ۰7/ اعراف 137

 12/اسراء 133

 12/شورى 133

 16۰، ص 1آموزش عقاید، ج  2۵۵
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؛ زیرا فرد با گردد یم ها ینگرانو رفع  ها دلدر حقیقت ایمان به خداى متعال و معرفت و شناخت او موجب آرامش 

ایمان به قدرت الیزال و نامتناهى خداوند معتقد است و با اعتقاد به سراى جاودان دیگر، تمام تالش و کوشش خود را 

، بلكه همه چیز را در راه اطاعت و بندگى کند ینمصرف انباشت ثروت و یا کسب مقام و رسیدن به لذایذ مادى بیش تر 

و با اعتقاد به خداى قادر و حكیم، که  کند یمفردى و اجتماعى خود طلب  يها تیمسئولعال و انجام وظایف و خداى مت

و حوادث،  ها يماریبتدبیر همه عالم به دست اوست و روزى رسان همه موجودات است، از روى آوردن آفات و بلیات، 

 . ترس و نگرانى ندارد

در مقابل کسى که از یاد خدا غافل و تنها هدفش در زندگى، حداکثر کردن ثروت و لذایذ مادى باشد، به هیچ 

حدى قانع و راضى نگشته با حرص و طمع و فزون طلبى، عرصه زندگى را بر خود تنگ کرده، نسبت به همنوعان خود 

عرض عن ذکرى فانَّ لهُ معیشةً ضنكاً؛ کسى که از یاد خدا و مَنْ ا»: دیفرما یمقرآن کریم در این باره . کند یمظلم و ستم 

 2۵1.«اعراض نماید، براى او معیشت و زندگى سخت خواهد بود

توضیح آن که اگر انسان خدا را فراموش کند و با او قطع رابطه . 2۵2به معناى تنگى همراه با سختى است« ضنك»

که به آن دل ببندد و در نتیجه، چنین فردى تمام کوشش خود را صرف به دست  ماند ینمکند، دیگر چیزى بجز دنیا 

و هر روز آن را توسعه داده، و به هیچ حدى قانع نگشته،  کند یمآوردن پول و مقام و شهرت و سایر مظاهر دنیوى 

، در دنیا کند یماب را اشباع و سیر اش یانساناو گم شده خود را، که روح  2۵9حرص و طمع او به جایى منتهى نمى گرد

و نامالیمات به آن پناه ببرد و  ها یسختاز سوى دیگر، تكیه گاه و نقطه اعتماد مطمئنى در زندگى ندارد تا در . ابدی ینم

از این رو، همواره از نزول آفات و بالها و فرا رسیدن مرگ و بیمارى، اضطراب و . آرامش بخش او در زندگى باشد

نگرانى دارد و هرچند از نظر رفاه مادى و امكانات دنیوى در وسعت باشد، ولى آسایش خاطر و پایانى امیدبخش و 

  .نشاط آفرین ندارد

 اقتصادي يها تیفعالتوجه به معاد در  -9

بنا به تأکید قرآن، اعمال انسان در روز قیامت مورد ارزیابى و محاسبه قرار گرفته، به هر کس متناسب با رفتارى که 

یاد قیامت و خوف از سوء الحساب در یوم الحساب، نقش مؤثرى در تصحیح . شود یمدر دنیا داشته است، جزا داده 

مسلّماً مراقبت درونى مداوم توسط افراد، عاملى مهم براى تحقق . رفتارهاى انسان از جمله رفتارهاى اقتصادى او دارد

                                                 

 129/ طه 2۵1

 .213، ص 7تفسیر تبیان، ج  2۵2

 292، ص 19تفسیر المیزان، ج  2۵9
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و برقرارى رفاه و آرامش رفتارهاى عادالنه و به حق اقتصادى است، این امر تأثیر بسزایى در سالمت و رشد اقتصادى 

 .دارد ها انسانعمومى و حفظ کرامت 

و نه تنها از  کند یمطبیعى است با ورود به عرصه زندگى و اعتقاد به ادامه زندگى پس از مرگ، افق زمانى تغییر 

اعتقاد به این که انسان پس از مدتى کوتاه، آن هم به صورت . شود یمکوتاه مدت به بلند مدت، که به ابدیت تبدیل 

نامشخص به نیستى تبدیل شود، با این اعتقاد که فرصتى کوتاه در اختیار است و باید توشه ابدى براى خود فراهم 

ریه با نگرش به معاد، دیگر بهترین نظریه مصرف، نظ. ساخت، به شدت در رفتار انسانى تأثیر متفاوت خواهد داشت

؛ کند یماو دوران عمر را به سه دوره پیش از بلوغ، بلوغ و دوران بازنشستگى تقسیم . نخواهد بود« مصرف مودیگلیانى»

در دوران بلوغ است که باید درآمد کسب کرده، عالوه بر مخارج ایّام بلوغ، قرض پیش از بلوغ و هزینه دوران 

 .بازنشستگى را نیز تأمین کرد

اساسى اقتصاد مفاهیمى وسیع تر به خود  يها واژهبسیارى از  ،«الدنیا مزرعة اآلخرة»و دیدگاه  با تغییر افق زمانى

که از مفاهیم مبنایى در اقتصاد هستند، ساختار انگیزش را « سود»و « مطلوبیت»، به ویژه مفاهیمى همچون رندیگ یم

نیروى محرّک مصرفْ مطلوبیت، و هدف مصرف کننده حداکثر کردن آن است و انگیزه کار و . دهند یمتشكیل 

 .باشد یمتولیدى کسب سود، و هدف تولیدکننده حداکثر نمودن آن  يها تالش

نه تنها افراد معتقد به معاد منافع جهان . کند یمتفاوت اساسى پیدا « سود»و مفهوم « لذت»با اعتقاد به معاد، متعلّق 

، بلكه به دلیل ابدیت حیات اخروى و مخلّد بودن انسان در آن جا، اهمیت دهند یمپس از مرگ را نیز مورد عنایت قرار 

به همین دلیل، صله رحم، احسان، انفاق، رعایت حقوق دیگران و تولید بى عیب و نقص . دهند یمبیش ترى به آخرت 

اقتصادى رنگ و بوى  يها تیفعال، کند یمباشد یا نباشد، توجیه جدّى پیدا  يا کنندهخواه نظام نظارت  ،(در تولیداتقان )

سنگین  يها عقوبتهمچنان که . سازند یمتشدید  ها تیفعالاخروى، انگیزه را براى  يها پاداشو  ردیگ یمعبادى به خود 

 .دارند یماخروى فرد را از تعرّض به حقوق دیگران و ارتكاب جرایم، از جمله جرایم اقتصادى، باز 

اخروى و وعده پاداش اخروى براى تحقق رفتارهاى بهینه اقتصادى استفاده  يها عذابقرآن کریم از روش انذار به 

در خصوص تصحیح و سالمت مبادالت اقتصادى در جامعه با تأکید هرچه « مطفّفین»سوره  7تا  1در آیات . کرده است

الناسِ یستوفون و اذا کالوهم او ویلٌ للمطفّفینَ الّذینَ اذا اکتالوا على »: دیفرما یمقیامت را متذکّر شده،  مسئلهتمام تر، 

وزنوهم یخسرونَ اال یظن  اولئك انّهم مبعوثون لیوم عظیم یومَ یقومُ الناسُ لربِّ العالمین کلّا انَّ کتابَ الفجّارِ لفى سجّین و 

، اما رندیگ یم، حق خود را به طور کامل کنند یمآنان که وقتى براى خود پیمانه ! ما ادریك ما سجّینٌ؛ واى بر کم فروشان

، در شوند یمکه برانگیخته  کنند ینمگمان  ها آنآیا . گذارند یمبراى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم  خواهند یمهنگامى که 
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 ،(پندارند یمدرباره قیامت  ها آنکه )چنین نیست . ستندیا یمروزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان  ؟روزى بزرگ

 2۵9.«به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است

گفت که از  توان یماز این آیات برمى آید که بروز مفاسد اقتصادى نشان از عدم اعتنا به معاد دارد و بنابراین، 

 2۵۰.دیدگاه قرآن کریم، توجه به روز قیامت و روز محاسبه اعمال عاملى مهم براى جلوگیرى از مفاسد اقتصادى است

 ها نعمتمطلوبیت استفاده از  -9

الهى در حدى که انسان بتواند حیات و سالمتى خود را حفظ کند و با نشاط کامل به انجام  يها نعمتاستفاده از 

اسالم حتى بر بهبود . بپردازد، نه تنها امرى مطلوب، بلكه از نظر اسالم واجب و الزم است اش یاجتماعوظایف فردى و 

به فقر و فالکت همراه با ژولیدگى را نكوهش  و تظاهرکیفى حیات و زندگى و آراستگى ظاهر افراد تأکید و عنایت دارد 

« و 2۵7طیّبا»و « 2۵6رزق الهى»ناوینى همچون الهى با ع يها نعمتقرآن کریم در آیات متعددى به استفاده از . کند یم

قرآن کتابى است انسان ساز و سعى دارد ضمن ترغیب انسان به استفاده و بهره بردارى از . رمان داده است 2۵3ینتز

خدادادى، انگیزه شكرگزارى و سپاس را در وجود انسان تقویت کند و حدود و مقرراتى نیز  يها نعمتامكانات مادى و 

 .براى استفاده صحیح و معقول بیان نموده است

، به ویژه بندگان صالحش، آفریده است و این طرز تفكّر، که ها انسانبنابراین، چیزهاى مطبوع را خداوند براى همه 

همراه گردد، پس بهتر است تا آن جا  ییها یآلودگات مادى ممكن است با انحرافات و تالش براى به دست آوردن امكان

 .دنیوى استفاده نكنند، از نظر اسالم قابل قبول نیست يها نعمتاز  مانیبا اکه ممكن است افراد 

وفور یافتند و دنیا به انسان رو آورد، بندگان صالح و  ها نعمتزمانى که »: دیفرما یمدر این زمینه ( ع)ق امام صاد

 2۵3.«سزاوارترند ها آنشایسته و افراد با ایمان به استفاده از 

                                                 

 1ـ7/ مطففّین 2۵9

 محمد رشیدي، مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم 2۵۰

 119/ نحل «فكلوا ممّا رزقكم اللّهُ حالال طیّباً واشكروا نعمۀ اللّه ان کنتم ایّاه تعبدون» 2۵6

 37/ مائده«  یا ایُّها الذین آمنوا ال تحرّموا طیّبات ما احلَّ اللّهُ لكم» 2۵7

المسرفین قل مَن حرّم زینۀَ اهلل الّتى اخرج  یا بنى آدم خذوا زینتكم عندَ کلِّ مسجد و کلوا واشربوا و ال تسرفوا انّه ال یحبّ» 2۵3

 92و  91/اعراف «لعباده و الطیّبات من الرّزق

 .292،ص  97بحاراالنوار، ج  2۵3
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خود را پوشید  يها لباسابن عباس را به سوى خوارج فرستاد، او بهترین ( ع)ن وقتى امیرالمؤمنی مینیب یمهمچنین 

تو از بهترین مردم هستى و : خوارج گفتند. رفت ها آنو بوى خوش استعمال کرد و بهترین مرکبش را سوار گردید و نزد 

قُل من حرّمَ زینةَ اللّه »: این آیه را تالوت کرد ها آنجبّاران و مرکب آنان نزد ما آمدى؟ ابن عباس در جواب  يها لباسبا 

 21۵.«الطیّبات من الرّزقالّتى اخرج لعباده و 

 الهی يها زهیانگ -۰

را شكل  ها آناو  يها خواستگوناگونى دارد که افكار و  يها زهیانگانسان در بهره بردارى از کاالها و خدمات، 

؛ مانند خوردن غذا و نوشیدن آب براى ندیآ یمبه دلیل نیازهاى معقول واقعى انسان پدید  ها زهیانگبرخى از این . دهد یم

تداوم حیات و سالمتى یا استفاده از لباس و مسكن مناسب براى در امان ماندن از سرما و گرما و حفظ شخصیت 

موافق است و نه تنها پاسخ به این نیازها را مطلوب، بلكه  ها آناسالم نیز هماهنگ با فطرت سالم انسانى، با . اجتماعى

، او را به شیها تیفعالو  ها حرکتتربیت کند که تمام  يا گونه، ولى سعى دارد انسان را به داند یمرورى گاهى الزم و ض

اقتصاد نیز از این قاعده مستثنى . هدف نهایى آفرینش، یعنى مقام قرب الهى و کسب رضایت حق تعالى، نزدیك گرداند

 211. نیست

الهى و مصرف کاالها و خدمات  يها نعمتکه قرآن استفاده از  میرس یمبا مالحظه آیات قرآن کریم، به این نتیجه 

به  تواند یم، ولى همین قصد داند یم، بلكه تا حدّى آن را ضرورى و الزمه تداوم حیات بشرى داند ینمرا نه تنها مذموم 

صحیح و ارزشمند به سوى انجام کار رهنمون سازد، یا آن  يا زهیانگصورتى مثبت و شایسته مقام انسان درآمده، فرد را با 

 .که به صورت منفى و ناسازگار با اهداف انسانى، محرکى به سوى کارها گردد

انسان از نظر روحى و کماالت معنوى طورى تربیت گردد که با افزایش معرفت او  خواهد یمنكته مهم آن که قرآن 

براى مصرف در حد تأمین نیازهاى مادى و رسیدن به لذایذ جسمانى باقى نماند،  اش زهیانگنسبت به مقام واالى انسان، 

انسان از جمله خوردن، آشامیدن و درک لذایذ جنسى به قصد  يها تالشبلكه از نظر قرآن، مطلوب آن است که همه 

دت و بندگى خداوند توان پیدا کردن و آماده شدن براى انجام وظایف فردى و اجتماعى و قدرت یافتن شخص براى عبا

 212. متعال و خدمت به دیگران براى رسیدن به مقام قرب الهى باشد

اما در کنار آن، از نظر قرآن، بسنده کردن به حیات دنیا و صرفاً براى تأمین نیازهاى مادى و درک لذایذ و منافع آن 

را سیر کردن خود و اشباع غرایز  تالش کردن مذموم است؛ زیرا مقام انسان برتر از آن است که تمام همّت و هدفش

                                                 

 .976ـ967،مالحظاتى پیرامون پیام هاى اقتصادى قرآن، ص  - 92/ اعراف  21۵

 11طرح تحقیقى الگوى مصرف در اسالم، ص  211

 .«توجه به خالق و مصرف»ث معجم موضوعى اقتصادى قرآن کریم، بح 212
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حیوانى و دست یابى به مقام و شهرت قرار دهد و از کماالت معنوى و فضایل اخالقى و مقامى، که انسان به عنوان 

آیاتى از قرآن کریم بر . به آن برسد، باز ماند تواند یمبرترین مخلوقات و خلیفه خدا در روى زمین با اراده و اختیار خود 

، رسد یماین مطلب داللت دارند که اگر همّت انسان فقط دنیا باشد و براى رسیدن به آن تالش کند، به نتیجه سعى خود 

در این صورت، مصرف کاالها و استفاده از خدمات توسط افراد بشر جهت . نخواهد داشت يا بهرهولى در آخرت 

و اگر این مصرف بدون اعتقاد به اصول و مبانى ارزشى  گردد یمود را از دست داده، همانند مصرف چهارپایان انسانى خ

و استفاده از  يمند بهرهاز این رو، . و اعتقادى اسالمى باشد، حتى از مصرف و زندگى چهارپایان نیز پست تر است

الهى، اگر با کفر همراه باشد، از نظر قرآن نه تنها مذموم، بلكه محكوم است و سرانجام آن عذاب الهى خواهد  يها نعمت

 .بود

، که نتیجه مصرف است، باید جهت صحیح داشته باشد و اگر جهت صحیح ها نعمتحاصل آن که برخوردارى از 

و این مطلب در سایه ایمان و  دهد یما از دست انسانى خود ر يها یژگیوو منطقى نداشته باشد، جامعه مشخصات و 

منفى براى مصرف  يها زهیانگبر این اساس، ریا و خودنمایى یكى از . ابدی یمداشتن انگیزه صحیح و عقالیى تحقق 

و ( ، عیّاش، سرمست رفاه و نعمت و غافل از یاد خداگذران خوشافراد )« مُترفین»و در قرآن کریم از  گردد یمقلمداد 

قصد ریا، خودنمایى و فخرفروشى به دیگران )در مصرف هستند  يا زهیانگمستكبران به عنوان کسانى که داراى چنین 

 .یاد شده است( دارند

 عدالت  -6

فردى و  شئونو رعایت عدالت و برقرارى قسط در  219معارف قرآن کریم است؛ نیتر یانیبنیكى از « عدالت»اصل 

لقد ارسلنا »: شود یماقتصادى، یكى از اهداف بسیار بلند اقتصاد اسالمى محسوب  يها تیفعال، از جمله ها انساناجتماعى 

منافعُ للناس؛ ما رُسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقومَ الناس بالقسط و انزلنا الحدیدَ فیه بأسٌ شدیدٌ و 

                                                 

به عنوان یكى از صفات خداوند متعال با تأکید هرچه تمام تر یاد « عدالت»اهمیت قسط و عدل آن قدر زیاد است که در قرآن کریم از  219

عدالت، این و آحاد جامعه اسالمى به برقرارى ( ص)ذات اقدس الهى در عین قدرت مطلقه اى که دارد، قبل از دستور به پیامبر. شده است

: و در گستره پهناور خلقت، از ازل تا ابد، به هیچ کس ستم روا نداشته است، و نخواهد داشت کند یماصل را به ادّق و اشد مراتب آن مراعات 

لم الناس شیئاً و لكنّ أنّ اللّه ال یظ»: و نیز. به اندازه سنگینى ذره اى ستم نمى کنند( حتى)؛ خداوند (۰9/ نساء)« انّ اللّه ال یظلم مثقال ذرّۀ»

و نضع »و نیز . ؛ خداوند هیچ به مردم ستم نمى کند، ولى این مردمند که به خویشتن ستم مى کنند(99/یوسف)« الناس انفسهم یظلمون

چ کس کم ترین ؛ ما ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى کنیم، پس به هی(۰9/ انبیاء)« الموازین القسط لیوم القیامۀ فال تظلم نفس شیئاً

؛ و در میان آن ها، به عدالت داورى مى شود، و ستمى بر آن ها (۰9/ یونس)« قضى بینهم بالقسط و هم ال یظلمون»و . ستمى نمى شود

همچنین تمامى آیاتى که در آن ها تسبیح حضرت حق جلّ و على مطرح شده است، مؤکّد صفت عدالت در ذات اقدس او تبارک . نخواهد شد

( یى متراکم)در ظلمت ها ( یونس)؛ (37/ انبیاء)« فنادى فى الظلمات ان ال اله االّ انت سبحانک انى کنت من الظالمین». مى باشندو تعالى 

 .من از ستم کاران بوده ام! جز تو معبودى نیست؛ منزّهى تو!( خداوندا)صدا زد 
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( شناسایى حق از باطل و قوانین عادالنه)و میزان ( آسمانى)کتاب  ها آنرسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با 

  219.«نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است

یا ایّها الّذین آمنوا کونوا قوّامین »: نیز مؤمنان مؤکّداً مأمور به برپایى قسط شده اند« نساء»سوره مبارکه  19۰در آیه 

 .«به عدالت قیام کنید کامالً، دیا آوردهبالقسط؛ اى کسانى که ایمان 

 .«دهد یمبه عدل و احسان فرمان انّ اللّه یأمُر بالعدل و االحسان؛ خداوند »: هم آمده است« نحل»سوره  3۵در آیه 

کنید، حق پیمانه را ادا  هنگامى که پیمانه مى ؛اوفوا الكیلَ و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلكَ خیرٌ و احسنُ تأویال»

 21۰.«این براى شما بهتر و عاقبتش نیكوتر است. نمایید و با ترازوى درست وزن کنید

گوناگون آن است و همان  يها نهیزمقطعاً یكى از مظاهر حضور قرآن در صحنه زندگى، جلوه گرى عدالت در 

رهبرى و دولت اسالمى نیست، بلكه مردم نیز به  مقام، اجراى عدالت تنها وظیفه دیایبرمگونه که از آیاتى که ذکر شدند 

 يها قدرتدولت بسیار سنگین تر است؛ چرا که با ابزارها و  تیمسئولالبته . باشند یمنوبه خود، موظّف به انجام این مهم 

در سوق دادن جامعه به سوى انجام امور بر مبناى عدالت  يا کنندهمنحصر به فردى که در اختیار دارد، نقش بسیار تعیین 

ون تردید، آغاز بسیارى از مسلماً در رأس برنامه اجراى عدالت، وضع مقررات عادالنه از سوى قوّه مقننه است و بد. دارد

و افراد صاحب نفوذ در  ها تشكل، ها سازمانهمچنین نهادها، . و تبعیض آلود است نا به حق، وضع مقررّات ها یعدالتبى 

دهى  در شكل يا کنندهفرهنگ و افكار مردم و کسانى که ابزارهاى اطالع رسانى را در دست دارند، نقش حسّاس و تعیین 

 .مطالبات مردم بر اساس حق و عدل دارند ذهنیات، تمایالت و

 توانمند و سالم( رهبرى و دولت)امامت  -7

که حق حاکمیت را از آنِ  ،«توحید»در جهت اصل . حكومت و رهبرى در جامعه است مسئلهناظر به « امامت»اصل 

اجراى  تیمسئولجلّ و على مأذون به عهده دارى امر حكومت هستند، و ، افرادى که از جانب اداند یمخداوند متعال 

و تنظیم امور اقتصادى در سطح کالن  ها يگذاراحكام ثابت الهى را از جانبى و تدبیر امور اجتماعى، از جمله سیاست 

 .رندیگ یممتناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان را از جانبى دیگر، به عهده 

عملكرد بازار آزاد، ممانعت از اجحاف به عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کاالها و  يها یینارساو  ها یکاستترمیم 

خدمات، تأمین اجتماعى، اتخاذ تدبیر صحیح و کارامد براى گردش سالم پول در بخش حقیقى اقتصاد و وضع مقررات 

معلوم است که . ندیآ یمط دولت به شمار مالیاتى عادالنه، مصادیق شاخصى براى اجراى عدالت در قلمرو اقتصاد توس

                                                 

 2۰/ حدید 219

 9۰/ اسراء 21۰
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اجراى عدالت، هم نیازمند وضع مقررات عادالنه متناسب با شرایط و مقتضیات است و هم نیازمند اجراى صحیح قوانین 

 .مزبور

اطیعوا اللّهَ و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم؛ اطاعت »: باشند یممردم نیز موظف به اطاعت از ولىّ امر مسلمانان 

  216.«را اولواألمرکنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و 

 معیارهای عملی و راهبردی: بخش دوم

 اعتدال در مصرف -1      

« الگوى صحیح مصرف»شناسایى نیازهاى واقعى و رعایت اعتدال و صرفه جویى در بهره بردارى از امكانات را  

مصرف در یك جامعه، نقشى مهم در تعیین نوع، میزان و شكل تولید و توزیع دارد و از سوى دیگر، خود . کند یمبیان 

 .تحت تأثیر نوع و میزان تولید است

اتخاذ الگوى صحیح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد؛ زیرا در سطح کالن، تا 

افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، کسب استقالل اقتصادى و دست  يها خواستامكانات یك جامعه با نیازها و 

و تجمّلى و تقدیر  يرضروریغون اجتناب از مصارف و در سطح فردى، بد گردد ینمیابى به عزّت و سرافرازى ممكن 

آرامش روحى و روانى، که شرط اصلى رفاه مادى است، به وجود  ها نهیهزمعیشت به معناى متوازن نمودن درآمدها و 

  217.دیآ ینم

مؤثرتر و داراى « فرهنگ حاکم بر جامعه»در میان عواملى که بر تعیین الگوى مصرف در یك جامعه نقش دارند، 

و نحوه نگرش به جهان  ها شهیاند؛ زیرا اعمال و تصمیم گیرى افراد آینه تمام نماى عقاید، باشد یمتأثیر عمیق ترى 

و افكار و عقاید اجزاى اصلى تشكیل  ها ارزشاز سوى دیگر، آداب و رسوم، . هاست آنمورد قبول  يها ارزشهستى و 

بنابراین، فرهنگ در فرایند تصمیم گیرى و اعمال و رفتار اقتصادى افراد جامعه نقشى . باشند یمدهنده فرهنگ هر جامعه 

 . اساسى دارد

به خوبى از سخنان پیشوایان ( ص) اکرم امبریپمكتب اهل بیت و جایگاه فرهنگ مصرف و اعتدال در قرآن کریم 

وَ »: دیفرما یمخالص خداوند بزرگ چنین ممتاز بندگان  يها یژگیوقرآن مجید، درباره یكی از . معصوم نمایان است

                                                 

 937، ص 2تفسیر نمونه، ج  - ۰3/ نساء 216

 169ـ169الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، ص  217
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آنان کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف کنند و ، االَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ قَوامً

 213.«ورزند یمنه سخت گیري، بلكه در میان این دو، اعتدال 

پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از »: دیفرما یمدر یكى از دعاهاى خود چنین ( ع)د امام سجّا

روى باز دار و به بخشش و میانه روى قوام ده و تنظیم صحیح امور زندگى را به من بیاموز و مرا از  افزوناسراف و 

  213.«بازدار ها نعمتتضییع 

که آن کس میانه روي کند، فقیر  کنم یملِمَن اقتصد أن ال یَفْتَقر؛ تضمین  ضَمِنْتُ»: دیفرما یمنیز ( ع)امام صادق 

 22۵.«نگردد

 پرهیز از اسراف و تبذیر -2

در لغت، به معناى تجاوز از حد است و هر کارى که از نظر کمیّت یا کیفیت از اندازه خود تجاوز کند، « اسراف»

221.باشد یم« اسراف»است و چیزى که در راه غیر طاعت خدا مصرف گردد، هرچند کم باشد، « اسراف»
 

 ها آنبدون این که فایده عقالیى بر  ها آن يریکارگ بهو امكانات افزون بر حد نیاز یا  ها نعمتبنابراین، استفاده از 

برخى تبذیر را نوع خاصى از اسراف دانسته و . مترتّب باشد و استفاده بهینه صورت گیرد، از مصادیق اسراف است

به عبارت دیگر، تبذیر یعنى صرف مال در موردى که سزاوار . تبذیر اسرافى است که با اتالف مال همراه باشد: اند گفته

 222.ولى اسراف یعنى صرف مال بیش از مقدارى که سزاوار استنیست، 

مبذّران را برادران شیطان معرفى  و229شرا اهل آت کاران اسرافو  229قرآن کریم به صراحت از اسراف نهى کرده

  22۰.کرده است

                                                 

 67 /فرقان 213

 .صحیفه سجادیه، دعاى سى ام 213

 19۰اقتصاد سالم در پرتو میانه روي در مصرف،  صفحه  22۵

 29۵مفردات راغب، ص  221

 .163، ص ۰مجمع البحرین، ج  222

 191/ انعام. «یَوْمَ حَصادِه و ال تُسرفوا و اُتُوا حقَّهُ» - 91/ اعراف« وکلوا و شربوا وال تسرفوا انّه ال یحبّ المسرفین» 229

 99/ مؤمن« و ان المسرفین هم اصحاب النار» 229

 27/ اسراء« وال تبذّر تبذیرا انّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» 22۰



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

694 

 

از بین بردن . ندیآ یمدر هر زمان، به مقتضاى اوضاع و احوال گوناگون، مصادیق جدیدى براى اسراف و تبذیر پدید 

در حالى که در جاى دیگر قابل احداث )مسكونى  يها مجتمعزراعى براى ساختن  يها نیزمسرسبز میوه و  يها باغ

 .محكم و زیباى قدیمى به بهانه شیك نبودن و غیره يها ساختمانیا تخریب برخى از ( باشند

جامعه  المال تیبملى و همچنین  يها ثروتروى و تضییع  افزوننوع اسراف را  نیتر زشتبدترین و  توان یم

نشانه حاکمیت فرهنگى غنى و تعهد و ایمان یك ملت است و در  المال تیبحفاظت از اموال عمومى و . اسالمى دانست

نشانه عدم تعهد، ضعف ایمان و نبودن رشد فكرى  المال تیبو یا استفاده شخصى از  مسئلهمقابل، سهل انگارى در این 

نسبت به حفظ ( ع)م در یك جامعه اسالمى، با توجه به تأکید و سفارش امامان معصو. اد یك جامعه استالزم در افر

 226.افراد جامعه، به ویژه کارگزاران حكومت، سنگین تر است تیمسئول، المال تیباموال عمومى و 

، حق معینى يریگ یمتو در این مالیاتى که »: دیفرما یمخطاب به یكى از کارگزاران در این باره ( ع) یحضرت عل

حق تو را ما خواهیم داد و تو نیز حق آنان را بپرداز، و اگر چنین نكنى از . دارى و با فقرا و مستمندان شریك هستى

دشمن را دارد، و واى بر کسى که دشمن او در پیشگاه الهى فقرا و نیازمندان  نیتر شیبکسانى خواهى بود که در قیامت 

 227.«و محرومان از حقوق خویش و ضرر دیدگان و درماندگان باشند

ما مِنْ نَفَقةٍ اَحبُّ اِلَی »: ندیفرما یم( ص)است؛ پیامبر ه حتی از اسراف در انفاق نیز نهی شد ها آموزهبر اساس همین 

نیست و خداوند اسراف در  معتدلقةِ قَصْدٍ و یبغُضُ االسراف؛ هیچ انفاقی در پیشگاه خدا، محبوب تر از انفاق اللّه مِنْ نَف

 .«انفاق را دشمن دارد

و لِالِقْتصادِ مِقداراً فاِنْ زادَ علیه ... اِنّ لِلسَّخاءِ مِقداراً فإِن زادَ علیه فهو سَرفٌ»: ندیفرما یم( ع)امام حسن عسكري 

و میانه روي حدي دارد که پایین تر از آن خساست ... دارد که فراتر از آن اسراف است يا اندازهسخاوت، ! بُخل فهو

 .«است

 پرهیز از تقتیر یا در تنگنا قرار دادن -9

نقطه مقابل اسراف، محدود کردن بیش از حدّ مصرف یا سخت گیرى در هزینه زندگى و مخارج است که از نظر 

مورد نكوهش است؛ زیرا اسراف، افراط؛ ولى سخت گیرى، تفریط در بهره بردارى از ( ع)ن معصوماقرآن و روایات 

. باشد یم( ها نهیهزاعتدال در مصرف و )و امكانات محسوب گشته، هر دو انحراف از روش منطقى و معقول  ها نعمت

آن را ناشى از بخل شدید و حرص و طمع  توان یمکه  گردد یمسخت گیرى گاهى نسبت به خود افراد خانواده اِعمال 

                                                 

 19۰پژوهشى در اسراف یا آفت سرمایه ها، ص  226

 339، ص 26نهج البالغه، نامه  227
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و امكانات الهى را  ها نعمتزیاد بر جمع مال و ثروت دانست و نشانه کوته نظرى و پستى یك فرد است که استفاده از 

 .سخت گیرى کند ها آندریغ داشته باشد و یا بر  اش خانوادهنسبت به خود و یا 

ناظر به این قسم از سخت گیرى و اِعمال محدودیت  ،(ع)ا سخن ارزشمند هشتمین پیشواى معصوم، حضرت رض

ینبغى للرّجل ان یوسع على عیاله لئال یتمنوا موته؛ شایسته است که مرد در زندگى خود »: دیفرما یماست؛ آن جا که 

  223.«تا آرزوى مرگ او را نكنند( در مقابل سخت گیرى)توسعه و گشایش ایجاد کند 

فراوان، فقط به فكر  يها نعمتمحدودیت آن است که فرد با داشتن امكانات و نوع دوم از سخت گیرى و اعمال 

و برخوردارى از مصارف ضرورى و حیاتى را براى فقرا و  ها نعمتباشد و زمینه استفاده از  اش خانوادهخود و افراد 

زندگى خود سخت گیرى کند، نسبت به افراد بى  يها نهیهزمحرومان جامعه فراهم نكند و روشن است کسى که در 

 .بضاعت و محروم در جامعه نیز بى اعتنا خواهد بود

است و هرگز حاضر  تسامح و تساهلاسالم دین . بندگان ممتاز الهی است يها یژگیواعتدال در مصرف، یكی از 

 يا وهیشباید با کار و کوشش و سرپنجه تدبیر، شكل زندگی را به . نیست که مسلمانان در سختی اقتصادي زندگی کنند

 .تبدیل کرد که سبب وسعت در زندگی و آسایش شود

. داشت یم، همگان را از سخت گیري در زندگی باز کرد یمهمان گونه که از اسراف جلوگیري ( ص)پیامبر اکرم 

اِنّ من سعادَةِ المَرءِ المُسلِم أن یُشبَهُه وَلَدُهُ و المرأةُ الجَمالءِ ذاتُ دینِ و المَرکبُ »: در بیانی از آن حضرت آمده است

الهَنی و المَسكَنُ الواسِعُ؛ از سعادت و خوش بختی انسان مسلمان آن است که فرزندي داشته باشد که در نیكی، شبیه او 

 .«ري زیبا و دین دار و مرکب راهوار و خانه وسیع داشته باشدباشد و نیز همس

ابولُبابه به خاطر کشف یك راز نظامی حكومت اسالمی نزد یهودیان، به گناه خود پی برد و توبه حقیقی کرد و پس 

او بشارت با تالوت این آیه به ( ص)پیامبر . سوره توبه در پذیرش توبه او از سوي خداوند نازل شد 1۵2از مدتی آیه 

پیامبر . ، نصف اموالم را انفاق کنمام توبهاجازه بده به شكرانه پذیرفته شدن : ابولبابه به پیامبر گفت. بخشیده شدن داد

 .پیامبر پذیرفت. اجازه بده یك سوم آن را انفاق کنم: او گفت. اجازه نداد

 223. بردند یمدر تنگنا به سر  اش خانوادهو  جلوگیري پیامبر از انفاق نصف اموال ابولبابه، بر این اساس بود که او

 و بسترهاي مناسب ها نهیزم -9

                                                 

 .6، حدیث 293، ص 1۰، ج عهیالش وسائل 223

 63هاي مبارزه با آفات آن، صفحه اقتصاد سالم و راه 223
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که براي این منظور باید عوامل منفی  باشد یمالزم آن  يها نهیزمیكی دیگر از معیارهاي اقتصاد سالم، فراهم نمودن 

به دنبال اقتصاد . از میان برد و عوامل مثبت را نیز تقویت نمود تر عیسریك اقتصاد سالم را شناسایی و هرچه  و آفات

اي براي ي قلیل را باید انتظار داشت که زمینهشماري از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عدهي بیناسالم فقر عده

حكومتی حضرت  دوره به ویژه( ع)ن ي عملی معصومیمروري گذرا بر سیره. هاي بسیار در جامعه استایجاد ناامنی

هشدارهاي آن حضرت که در قالب نامه به . کارهاي اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردي و اجتماعی استراه( ع) یعل

هاي اقتصاد آن موجب رونقِ الزم ي سالم، زنده و متحرّک که شریانکارگزاران صادر شده است، براي تحقق جامعه

ها برداشته ها، در تحقق جامعه سالم قدمطلبد تا با عمل نمودن به آنین بلند آن میاست؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضام

 .شود

 فقرزدایی: الف

ها با تهذیب ها مؤثر است؛ چرا که آناي از انسانشود که، فقر در تكامل پارهاز متون دینی، به خوبی استفاده می

اي خداوند وقتی بنده»: در روایت آمده است چنانكه. برندرا میي مفید و سازنده نفس و تصفیه اخالق از این زمینه بهره

تواند به عاملی ها، میالبته ناگفته نماند که فقر براي بسیاري از انسان. 29۵«کندرا دوست بدارد، او را در شداید غرق می

ترسم پس از آن تو می از فقر بر! پسرم: فرمایدحنفیه می محمد بنخطاب به ( ع) یحضرت عل. بزه آفرین، تبدیل گردد

 291.به خدا، پناه ببر که، فقر موجب زیان دین و سرگردانی عقل و به وجود آمدن دشمنی است

وقتی فقر به . گذاردآثار شوم فقر، نه تنها در زندگی شخصی بلكه در سطح جامعه نیز تأثیرات خود را بر جاي می

زمانی که موجب گسیختن پیوندهاي مشروع نكاح و در نتیجه بر گستراند، که دام فحشا را می آنگاهانجامد، سرقت می

اي ساده توان آن را پدیدهها محرومند، هرگز نمیشود که از مهر پدر و مادر یا یكی از آنجاي گزاردن فرزندانی می

جرایم  فقدان پرورش فكري و اخالقی صحیح ارتكاب شود، که نتیجهانگاشت؛ چرا که مانع تعلیم و تربیت صحیح می

 .شوددر جامعه فراگیر می

در آیین مقدس اسالم، ارزش و  کرد یمبراي رفع فقر و مبارزه با آن به کار و تالش تشویق ( ع)امیرالمؤمنین علی 

ي نفس تر از پرداختن به مسایل معنوي و تزکیهي اقتصاد زندگی فردي و اجتماعی کماهمیت و کار و تالش در زمینه

إنّك التُعذَرُ بتَضعیفكَ التّافه ألحكامك ... »: این زمینه چنین سفارش فرمود اشتر دربه مالك ( ع) یحضرت عل. نیست

 292.«تر نخواهد بودکوچك يها تیمسئولهرگز انجام کارهاي فراوان و مهم عذري براي ترک  ؛. ..الكثیر المهمّ

                                                 

 136، ص  31بحاراالنوار، ج  29۵

 913نهج البالغه، حكمت  291

 ۰9نهج البالغه، نامه  292
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نظام است که هر امري در جاي خود و سیاستمداران  نیمسئولو این درس مهمی براي همه مردم جامعه به ویژه 

 .مهم و داراي ارزش است و باید به آن پرداخته شود

و همراهی عملی با فقرا در سطح فقیرترین مردم جامعه،  يهمدردو براي  نمود یماز مستمندان و فقیران دستگیري 

 . کرد یمزندگی 

 مبارزه با ربا: ب

در نگرش . دیگر است... زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ي جنسی به مثل همان جنس با مقدار ربا، مبادله

زندگى، آن است که آدمیان از طریق درآمد  نیتأمشیوه کسب درآمد و  29۰نیتر خطرناکو  299پلیدترین 299دین، بدترین،

وارى و ترویج که از رباخ شود یمیادآور  مؤمنانحاصل از ربا، توان و رشد اقتصادى خود را افزایش دهند؛ از این رو به 

دینى در جامعه  يها ارزشفرهنگ ربا، و ساماندهى اقتصاد جامعه بر اساس آن به شدت بپرهیزند، و به تقوا و حاکمیت 

 .خود و جامعه را به این دشمن پنهانى و فریبنده نیاالیند 297و توجیهات گوناگون، ها یتراشو با دلیل 296روى آورند،

 شانیها شكمهنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که : فرمایدزمینه میدر این ( ص)م پیامبر گرامی اسال

، از جبرئیل خوردند یمتوانستند و پی در پی به زمین کردند تا برخیزند و راه روند، نمیبزرگ بود و هرچه تالش می

293.دها ربا خواران هستناین: ها چه افرادي هستند و جرمشان چیست؟ جواب دادسؤال کردم این
 

اش، دو شاهد ي آن، خورانندهخورنده: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: فرمودنیز ( ع) یحضرت عل

اي را هالک گرداند، وقتی خدا بخواهد، اهل قریه: در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است. 293اشآن و نیز نویسنده

 29۵.شودربا در آن شایع می

                                                 

 6۵2ص , ۰ترجمه الحیاه، ج . «؛ بدترین کسب ها، کسب ربا استشرالمكاسب کسب الربا»(: ص)پیامبر 299

 6۵7ص , همان. )«؛ پلیدترین کسب ها، رباخوارى استالربااخبث المكاسب کسب »(: ع)امام باقر 299

ربا ... ؛یكى از ترسناک ترین چیزى که درباره امتم از آن بیمناکم، الربا... ان اخوف ما إخاف على امتى من بعدى »(: ص)پیامبر 29۰

 6۵3و  6۵3ص , همان. )«است

 273/ بقره. «کنتم مومنیناتقوااهلل و ذروا ما بقى من الربا، ان , یا ایهاالذین آمنوا» 296

 27۰/ ؛ بقره قالوا انما البیع مثل الربا... الذین یإکلون الربا » 297

 231، ص 1نورالثقلین، ج  293

 .93۵، ص 1تفسیر مجمع البیان، ج  293

 همان 29۵
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-هاي ربا دهنده را خُرد میبیند، بلكه شانهدر معامالت ربوي، رباخوار زیان نمی: نكته الزم است کهتوجه به این 

به همین دلیل . ماندشود و طرف دیگر بدون مال میکند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یك طرف جمع می

هاي ضعیف و نیازمند شوند، در حالی که قدرت طبقهیم دارتر هیسرماتر و تر و فربهمؤسسات ربوي، روز به روز وسیع

 .رودجامعه رو به نقصان و تحلیل می

هاي اقتصاد که اساس جامعه گیرد و پایهها در مسیرهاي ناسالم قرار میبا گسترش و فراگیري رباخواري، سرمایه

  291.نشاندها میدشمنی را در دلکند و بذر کینه و رباخواري عواطف و پیوندها را سست می. گردداست متزلزل می

 مبارزه با رشوه: ج

ترین موانع اجراي عدالت این آفت، از بزرگ. بالهاي اقتصادي جامعه پدیده شوم رشوه است نیتر باسابقهیكی از 

 که قدرت برا اي در دستِ اقویي تازهگردد؛ زیرا قوانین، بازیچهي معكوس قوانین میرود، و موجب نتیجهبه شمار می

قانون باید حامی و حافظ  آنكهشود، و حال ي ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا میبراي ادامهد پرداختن رشوه دارن

 .منافع و حقوق محرومان باشد

اما رشوه در قضاوت، کفر به : فرمود( ع)ق امام صاد. خواري در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده استرشوه

 292.خداوند است

اي براي فرار و گریز از نكوهش، آن را البه دانند، عدهاین ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم میجا که از آن

هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا : چون ییها ریتعب آنكهکنند و حال الي عبارات و عناوین فریبنده پنهان می

 .آوردروع، به وجود نمیتغییري در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مش الزحمه حقحق 

 برخورد با اسراف کارگزاران: د

رسید، ( ع)م چون این خبر به اما. اي به هشتاد دینار خریدخانه ،(ع) مؤمنان ریامدر دوران خالفت  بن حارث حیشر

گواهانی آن را اي و اي، و سندي براي آن نوشتهاي به هشتاد دینار خریدهبه من خبر دادند که خانه: او را طلبید و فرمود

پرسد تا تو را کند و از گواهانت نمیات نگاه نمیآید که به نوشتهبه زودي کسی به سراغت می! اي شُریح... اندامضا کرده

اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده ! اي شریح. از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد

 299... ياانه دنیا و آخرت را از دست دادهخ آنگاهباشی که 

                                                 

 279، ص 2تفسیر نمونه، ج  291

 ۰، باب 12، ج عهیالش وسائل 292

 9ي نهج البالغه، نامه 299
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 مبارزه با اختالس کارگزاران :ه

 المالِ تیبي سالمت اقتصاد جامعه و استحكام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از دارندهیكی از عوامل نگه

در نامه به مالك اشتر . کردي جدّي میبا اختالس کنندگان مقابله( ع) یحضرت عل. کنندمسلمین سوء استفاده می

مأموران تو  از همكاران نزدیكت سخت مراقبت کن، و اگر یكی از آنان دست به خیانت زد و گزارش: فرمودسفارش 

چه از اموال که در اختیار همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن

 299.بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفكن کار انتیخ، و خوار دارگیر، پس او را  پسباز دارد از او 

، برآوردن نیازهاي مالی آنان المال تیبهاي مهم براي جلوگیري کارگزاران از دست بردن و خیانت به یكی از راه

شان را به درستی و روان، یزندگ ي آنان چرخچنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانه. است

ها و نهادهاي سالم باید براي داشتن اداره. دست یازند المال تیبنچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به 

 .ها و هراس از آینده به کار بپردازندها و تشویشکارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغه

روزيِ فراوان بر آنان ارزانی دار : فرمودبه مالك اشتر  چنانكهي دقیق عنایت داشت، به این نكته( ع) یحضرت عل

زنند و اتمام نمی المال تیبنیازي، دست به اموال کوشند و با بیکه با گرفتن حقوق کافی، در اصالح خود بیشتر می

29۰.حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند
 

 

 یجهنت

اسالم طرفدار تقویت بنیه اقتصادي است اما نه به عنوان اینكه اقتصاد خود هدف است، یا تنها هدف است، بلكه به 

اسالم اقتصاد را یك رکن از  و مستقل اقتصادي میسر نیست  اسالمی بدون اقتصاد سالم و نیروي يها هدفعنوان اینكه 

 .زند به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی لذاداند،  اجتماعی می  ارکان حیات

متعارف، عموماً تالش بر این بوده است که نشان داده شود اقتصاد  يها هینظردر خارج از مكتب اسالم، و در   

بر این اساس، اندیشه غالب در میان متفكران . اخالقى بى طرف است يها ارزشعلمى خنثى، و نسبت به اعتقادات و 

در واقع تفاوت اساسى اقتصاد . ادى غرب، جدایى کامل مباحث اعتقادي و اخالقى از مباحث اقتصادى بوده استاقتص

اسالمى با سایر مكاتب اقتصادى در این است که اقتصاد اسالمى مبتنى بر وحى است، و بر اساس آن دین اسالم نظام 

ثابت و جهان شمول بودن نظام اقتصادى اسالم به این مفهوم نیست که . کند یماقتصادي ثابت و جهان شمولی را ارائه 

                                                 

 ۰9ي همان، نامه 299

 همانجا 29۰
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که با هر تغییرى سازگار است بلكه به این مفهوم است که تغییرات به سمت اهداف و  دینما یماسالم طرحى ارائه 

 .شوند یماسالمى سوق داده  يها ارزش

معیارهاي یك اقتصاد سالم را در دو بخش نظري و عملی بیان کرده ( ما در این مقاله يها پژوهشبر اساس )اسالم 

 :که دارد یماست؛ در بخش نظري بیان 

کار . مند به اجراى مطلوب دینى است عالقه  داند و طبعاً انسان مؤمن فرهنگ دین، کار را ذاتاً ارزشمند می -1

( ع) ندر برخى روایات آمده است که اماما. راه خدا شمرده شده استاقتصادى در متون دینى عبادت و به مثابه جهاد در 

گسترش فرهنگ دینى درباره کار زمینه تالش . دادند می انجام سودنه کسب  الهیکار اقتصادى را فقط به جهت امتثال امر 

 .کند جانبه افراد براى رشد اقتصادى را فراهم می همه

در مقابل کسى که . گردد یم ها ینگرانو رفع  ها دلایمان به خداى متعال و معرفت و شناخت او موجب آرامش  -2

از یاد خدا غافل و تنها هدفش در زندگى، حداکثر کردن ثروت و لذایذ مادى باشد، به هیچ حدى قانع و راضى نگشته با 

 . کند یمده، نسبت به همنوعان خود ظلم و ستم حرص و طمع و فزون طلبى، عرصه زندگى را بر خود تنگ کر

فرد مسلمان به دلیل ابدیت حیات . کند یمتفاوت اساسى پیدا « سود»و مفهوم « لذت»با اعتقاد به معاد، متعلّق  -9

به همین دلیل، صله رحم، احسان، انفاق، . دهند یماخروى و مخلّد بودن انسان در آن جا، اهمیت بیش ترى به آخرت 

باشد یا نباشد، توجیه جدّى  يا کنندهخواه نظام نظارت  ،(اتقان در تولید)حقوق دیگران و تولید بى عیب و نقص رعایت 

 .و بروز مفاسد اقتصادى نشان از عدم اعتنا به معاد دارد کند یمپیدا 

خدادادى، انگیزه  يها نعمتقرآن سعى دارد ضمن ترغیب انسان به استفاده و بهره بردارى از امكانات مادى و  -9

شكرگزارى و سپاس را در وجود انسان تقویت کند و حدود و مقرراتى نیز براى استفاده صحیح و معقول بیان نماید و 

همراه گردد، پس  ییها یآلودگاین طرز تفكّر، که تالش براى به دست آوردن امكانات مادى ممكن است با انحرافات و 

همچنین . دنیوى استفاده نكنند، را از میان بردارد يها نعمتاز  مانیبا اراد بهتر است تا آن جا که ممكن است اف

، که نتیجه مصرف است، باید جهت صحیح داشته باشد و اگر جهت صحیح و منطقى نداشته ها نعمتبرخوردارى از 

و این مطلب در سایه ایمان و داشتن انگیزه  دهد یمانسانى خود را از دست  يها یژگیوباشد، جامعه مشخصات و 

 . ابدی یمصحیح و عقالیى تحقق 

گوناگون حیات فردى و  يها نهیزملزوم توجه عمیق به تزکیه شدن افراد جامعه براى بروز رفتارها شایسته در  -۰

 نانهیب خوشکه نه نظر  گردد یمو معلوم  شود یماقتصادى، به خوبى نمایان  يها تیفعالاجتماعى، از جمله در عرصه 

 .داشتن به عملكرد انسان و جوامع انسانى صحیح است و نه نظر بدبینانه داشتن

 :دیگو یمدر بخش معیارهاي عملی و راهبردي نیز 
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ر د. باشند یمفراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل تولید با محدودیت و کم یابى نسبى مواجه  يا جامعهدر هیچ  -1

به خوبى نمایان است، که ( ص) اکرم امبریپمكتب اهل بیت و این میان، جایگاه فرهنگ مصرف و اعتدال در قرآن کریم 

 يها یژگیوقرآن یكی از . این مهم نقش کامالً مشخصی در رونق اقتصادي و بهبود وضع اقتصادي مردم جامعه دارد

آنان کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف کنند و نه »: که کند یمممتاز بندگان خالص خداوند چنین ترسیم 

دینی، پرهیز از  يها آموزههمچنین از اصول تأکید شده مصرف در . «ورزند یمسخت گیري، بلكه در میان این دو، اعتدال 

 .الگو قرار دادن بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه اسالمی در مصرف است

را اهل آتش و مبذّران را برادران شیطان معرفى کرده  کاران اسرافحت از اسراف نهى کرده و قرآن کریم به صرا -2

 .است

نقطه مقابل اسراف، محدود کردن بیش از حدّ مصرف یا سخت گیرى در هزینه زندگى و مخارج است که از  -9

مورد نكوهش است؛ زیرا اسراف، افراط؛ ولى سخت گیرى، تفریط در بهره بردارى از ( ع)ن نظر قرآن و روایات معصوما

 .باشد یم( ها نهیهزاعتدال در مصرف و )و امكانات محسوب گشته، هر دو انحراف از روش منطقى و معقول  ها نعمت

که براي این منظور باید عوامل  باشد یمالزم آن  يها نهیزمیكی دیگر از معیارهاي اقتصاد سالم، فراهم نمودن  -9

از میان  تر عیسرفقر، تورّم، ربا، رشوه و اختالس کارگزاران را شناسایی و هرچه : یك اقتصاد سالم از قبیل و آفاتمنفی 

 .برد و عوامل مثبت از قبیل عدالت و وجود رهبري و دولتی توانمند را نیز تقویت نمود

 

 منابع و مآخذ

 . عاونت فرهنگىم ،آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسالمى ش، 197۰مصباح یزدي محمدتقى،  .1

 قدفتر نشر دانشگاه امام صاد ،صول و مبانى اقتصاد اسالمى در قرآنا ش، 1973مهدوى کنى، محمدرضا  .2

 . تهران،(ع)

 .دارالكتب االسالمیة، تهران ،ش 1962اکبر غفارى،  تصحیح علی ،لكافیاابوجعفر محمد بن یعقوب،  کلینى .9

 .، الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، چاپخش، تهرانش 1979 ،رزاقى، ابراهیم .9

 . ، المفردات فى غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، چ دومق 19۵9 ،راغب اصفهانى، محمد .۰

 . دارالكتب االسالمیه، چ چهارم، تهران ،، بحاراالنوارش 1962مجلسى، محمدباقر،  .6

 .، دفتر تبلیغات اسالمى، قمها هیسرماا آفت پژوهشى در اسراف ی ش، 1971 ،موسوى سیدمهدى .7
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موسسه  ،رسولی محلّاتی، سید هاشم: ، تفسیر نورالثقلین، تحقیقق 1912 ،عروسی حویزي، عبد علی بن جمعه .3

 .اسماعیلیان، چاپ چهارم، قم

 . ، تفسیر نمونه، دارالكتب االسالمیة، تهرانش 1969مكارم شیرازى، ناصر و دیگران،  .3

 . ، تفسیر المیزان، دارالكتب االسالمیه، تهرانش 1973طباطبائی، محمدحسین،  .1۵

 .، تفسیر تبیان، مكتبة االمین، نجفش 1976الحسن،  بن محمدالطوسى،  .11

 .، الحیاه، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، تهرانق 19۵1حكیمی، محمدرضا  .12

فیضی، آصف : تحقیق ،ن حیّون، دعائم االسالممنصور بن احمدب بن محمدتمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن  .19

 . ، دارالمعارف، چاپ سوّم، مصر1933ابن علی اصغر 

 .امیرکبیر، بى تا، تهران ،فاضل، جواد، صحیفه سجادیه، ترجمه و نگارش .19

مرکز پژوهش هاى صدا و  ،، طرح تحقیقى الگوى مصرف در اسالمش 197۰محمدجمال  ،خلیلیان اشكذرى .1۰

 . سیما

 .، مبانى اقتصاد اسالمى، سمت، تهرانش 1971دفتر همكارى حوزه و دانشگاه،  .16

 .مكتبة المرتضویة، بى تا ،طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین .17

البیان فى تفسیرالقرآن، تصحیح الرسولى المحالتى، هاشم،  ، مجمعق 1912 ،طبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن .13

 .ى، قممكتبه آیةاللَّه العظمى النجفى المرعش

 . الحیاءالتراث، قم( ع) تالبی مؤسسه آل ،الوسایل و مستنبط المسائل ، مستدرکق 19۵7 ،النورى، میرزا حسین .13

، معجم موضوعى اقتصادى قرآن کریم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام ش 1973گروهى از نویسندگان،  .2۵

 . خمینى، قم

هاى اقتصادى قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسالمى،  ، مالحظاتى پیرامون پیامش 1963موسوى، سید جمال الدین،  .21

 .تهران

 .، ترجمه و شرح، بی جا، بی تاالبالغه نهجعلینقى، فیض االسالم،  .22

 .، مكتبة االسالمیة، چاپ هشتم، تهرانعهیالش وسائل، ق 19۵1الحسن،  بن محمد، یعامل حر .29

 

 مقاالت
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 26و  2۰ش  ،آفات آن، نامه جامعههاي مبارزه با ، اقتصاد سالم و راهش 193۰طالبیان، عذرا، 

 .، طوبی6ش ، اقتصاد سالم در پرتو میانه روي در مصرف، 193۰اسحاقی، سیدحسین، خرداد 

دانشگاه مفید،  ،(نامه پایان)، عرضه نیروى کار بر مبناى اصول حاکم بر بازار کار اسالمى ش 1977رضایى، مجید، 

 .قم

 . محمد، مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم، رشیدي
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 (ع)اصالحات اقتصادی در حكومت امام علی 

 *یداهلل پور زبهرو

 :چكیده

و تنها حكومتی است  رود یم ، حكومتی ممتاز در همه ابعاد به شمار(السالم هیعل) ،(ع)به یقین حكومت امام علی 

در همه ابعاد به نشر و تبیین معارف دینی و مبارزه با ( صلی اهلل علیه و آله)که بعد از حكومت پیامبر گرامی اسالم 

از آنجا که حاکمان . سیاسی اجتماعی، اقتصادي، دینی و فرهنگی پرداخته است يها حوزهدر  ها يج روانحرافات و ک

، عالوه بر انحراف در ابعاد سیاسی و دینی، در بعد اندیشه و (صلی اهلل علیه و آله)اکرم جامعه اسالمی بعد از پیامبر 

در ( السالم هیعل)شدند، تالش امام علی ( ص)قرآنی کریم و سیره نبوي  يها آموزهعملكرد اقتصادي نیز دچار انحراف از 

در حوزه ( ص)ق با قرآن و سیره پیامبر اکرم دوران حكومت اصالح ساختار اقتصادي حاکمان پیشین و ارائه الگویی منطب

 . اقتصادي بوده است که با توفیقات فراوانی نیز همراه بوده است يها استیس

خلفا به اصالحات اقتصادي در بعد نظري و  يها حكومتاین نوشتار تالش دارد پس از بیان انحرافات اقتصادي 

 : بپردازد که به نكات زیر در این نوشتار اشارت رفته است( السالم هیعل)علی  نیرالمؤمنیامعملی در حكومت 

دینی در حفظ کرامت انسانی مبارزه با فاصله طبقاتی و اجراي عدالت  يها آموزهارائه سیاست اقتصادي مبتنی بر -1

  .دو پیروي از حق و تالش در رشد تولی

  .يمبارزه عملی با تبعیض، فساد و رانت خوار-2

  .یان و آبادانتالش در جهت عمر-9

  .نساماندهی معیشتی محرومان و ایجاد رفاه براي آنا-9

  .نارائه الگوي ساده زیستی حاکمان و همراهی آنان با نیازمندا-۰

 .تعدال ،اقتصاديسیاست اصالحات،  ،(ع)امام علی  :کلید واژه

  .لاستادیار دانشگاه علوم پزشكی باب*
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 درآمد

است که با ( ص)سیره نبوي  و حیانی و رعایت دقیق يها آموزهحكومتی مبتنی بر  ،(السالم هیعل)حكومت امام 

نارس و منحرف  يها شهیاندرعایت حقوق و کرامت انسانی و اجراي عدالت اجتماعی و اقتصادي و تالش در مبارزه با 

که از همین رو، در  رود یمدر تاریخ بشریت بشمار  به فرددر بعد اقتصادي و سیاسی، به عنوان حكومتی ممتاز و منحصر 

در  را، السالم هیعلروح تابناک علی  و عظمت اند راندهتاریخ پس از اسالم، اندیشمندان بسیاري از آن سخن  يدرازا

 . اند ستودهاحیاي دین، ارائه الگوي حكومت دینی و اجراي عدالت در ابعاد اجتماعی و اقتصادي را 

رعایت حقوق همه مردم و اجراي عدالت، پرهیز از پیدایش و  السالم هیعلاصول حاکم بر اندیشه اقتصادي امام علی 

انباشت ثروت نامشروع در زندگی کارگزاران حكومتی، مبارزه با رانت خواران و بازگرداندن اموال غارت شده به 

عه و تأمین اجتماعی نیازمندان و فرودستان جامعه بوده و رعایت حرمت آنان در جام ها انسان، حفظ کرامت المال تیب

پیشین مورد خدشه قرار گرفته بود، اصالحات اقتصادي امام علی  يها حكومتاست و از آنجا که این امور در 

در دو حوزه نظري و تبیین اندیشه اقتصادي اسالم و دیگري ارائه الگوي مناسب از اجراي عدالت و مبارزه  السالم هیعل

با فساد و تباهی بنیان نهاده شد که به حق در هر دو حوزه موفق بوده است و امت اسالمی را از چشمه سار ناب اندیشه 

دینی بشمار  يها آموزهدر سنجش حاکمان در عمل به دین و و رفتار حكومتی اسالمی برخوردار نموده و الگو و میزانی 

 . رود یم

 اقتصادی خلفای پیشین یها استیس-۰

در مبارزه با انحرافات و ( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر گرامی اسالم  يفرسا طاقتحدود ربع قرن زحمات خالصانه و 

ساله  پنجدر دوران بیست و . به فراموشی سپرده شد( ص) آن حضرتدر ربع قرن بعد از  ها یعدالتو بی  يها يستمگر

شكل گرفته بود دچار ( ص)ر عصر خلفا تحوالت شگفتی روي داد و ساختار فرهنگ اسالمی که در عصر پیامب

امعه حاکم شده بود؛ ج بر – دین نام به بار این اما –اساسی در جهت فرهنگ جاهلی با همان عناصر  يها یدگرگون

وم و قبیله، قب و نس و حسب به افتخار خشونت، و عصبیت حاکمیت جاهالن، چیرگی –تبعیت کور از سران و بزرگان 

و آزاد اندیشی،  يآزاد ن، رنگ باختيزور مدارپذیري، رقابت در دنیا طلبی و مشروعیت  یو خودکامگخودکامگی 

و جامعه اسالمی با گسترش قلمرو جغرافیایی و توسعه حكومتی و ( 23ص ، 1977دلشاد تهرانی . )فروپاشی اخالقی

اال و ان بلیتكم قدعادت کهیئتها یوم بعث »و انحرافات قبل از بعثت گرفتار آمد  ها ارزشافزایش آمار اسمی مسلمانان، به 

که مردم در عصر خلیفه سوم مخصوصاً در آخرین د کن یمامام به روشنی بیان ( ۰3ص  16خطبه / البالغه نهج)« اهلل نبیه

واقع شد و مناصبی که به افراد ناصالح تفویض شد و  المال تیبعظیمی که در  يها لیمروزهاي عمر او، با آن حیف و 

مكارم . )گویی به عصر جاهلیت عرب بازگشت است... داین امور در کل جامعه اسالمی پدید آم به خاطرمفاسدي که 

و انحرافات اعتقادي و سیاسی دوباره در جامعه ظهور نمود و  يا لهیقبامتیازات قومی،  (۰9۵ص ، 1ج  193۰ ،شیرازي
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حاکمان جامعه اسالمی براي استمرار قدرت و حاکمیت به رفتارهاي ناصواب دست یازیدند که بخشی از این عملكرد 

 . اقتصادي به اجرا در آمد يها استیسغیردینی در حوزه 

خونین خلیفه اول با مخالفان حكومتش به نام جنگ با مرتدان و عدم پرداخت  يها حسابشاید بتوان برخی تسویه 

و جعفریان  33-36صص  1973، نصیري. )زکات به خلیفه وقت را آغازین انحراف در مسیر اقتصادي خلفا قلمداد کرد

ه در تسلط ستمگرانه بر ثروت مخالفان قدرتش باقدام وي  نیتر مهمو نیز تصرف غاصبانه فدک را ( 111ص ، 193۵

و به عنوان  السالم هیعلشمار آورد که با جعل حدیث بر پیامبر و اهانت به حضرت فاطمه زهرا سالم آله علیها و علی 

اما ( 1۰9 ص 2ج  1997 یعقوبی ،99خ  البالغه نهج. )تقسیم عادالنه ثروت میان مسلمانان به اجرا در آورد بانهیفر عوام

از چشمان هر انسان منصفی دور نماند و آن را بسیاري  المال تیبرفتار خلیفه دوم در تبعیض میان مسلمانان در تقسیم 

خلیفه ه کاین سنگ بنایی شد . (123، 1977، شهیدي 112ص  1931، زرگري نژاد)رفتار خالف عدالت بشمار آوردند 

جایز  شرعاًو دیگران را  هیام یبنبی دریغ خود به  يها بخششبداند و مانان لمس المال تیبخود را در حقیقت مالك سوم 

، 1932ابراهیمی ورکیانی )را نادیده گرفته و با خشونت پاسخ دهد ( ص)بداند و اعتراض اصحاب و یاران پیامبر اکرم 

مسلمانان را به او آزادي تصرف در دارایی  ،که پیشوا شدن وي کرد یمعثمان خیال »به تعبیر سید قطب ( 993ص 

چنین پاسخ  اش انحصارطلبانهاو بسیاري از اوقات به انتقاد کنندگان از روش . که طبق دلخواه خود بخشش کند دهد یم

در تقسیم آن میان برخی مسلمانان راه افراط را  يو (963 ص 1973 ،سید قطب) «ام شدهپس من براي چه خلیفه  :داد یم

که برخی از . ودو وابستگان خویش تقسیم نم نو فراتر از آن بسیاري از دارایی حكومت اسالمی را در میان بستگا پیموده

زمان امور را بدست گیرد تحوالت اقتصادي ( ع)علی  مؤمنانپیش از آنكه امیر ». شواهد و موارد اشارت خواهد رفت

دگرگون شد و عدالت  به شدتدر جامعه و حكومت روي داد و مناسبات متعادل اقتصادي عصر پیامبر  جیبه تدرعظیمی 

این تحول در دوره خلیفه سوم چپاول اقتصادي و مسكنت مالی را . اقتصادي رخ بر تافت و استكبار اقتصادي جلو یافت

نیازمند و ناداري از دیگر  ،از یك سو یخواه زونفگرفتار انبوه داري و  به شدتبه بحران کشاند که در این زمانه جامعه 

در دست حكومت قرار گرفت اما به  شمار یب يها اتیمالاگر چه غنایم و ( 99ص  ،1977 یتهراندلشاد )« سوي شده بود

به ». جاي رفاه اقتصادي و محرومیت زدایی بیشتر موجب انباشت ثروت براي برخی کارگزاران و اطرافیان خلیفه گردید

 يها استیسدر اختیار حكومت و مسلمان قرار گرفت و در پی  يا گسترده يها نیزمفتوحات، اموال فراوان و  لدنبا

کالن  يها سهمعجم، خواص بر عوام، و اختصاص دادن  عرب برو برتري بخشیدن  المال تیبتبعیض در سهمیه بندي 

 ها انحراف نیتر خطرناکدر شش ساله دوم حكومت خلیفه سوم  ژهیبه وحاکمه،  ئتیهبه خویشان و نزدیكان و حامیان، 

  .(99 ، ص1977دلشاد تهرانی )« .چهره نمود

وابستگی عثمان به خاندان اموي باعث شد که قدرت امویان در زمان خلیفه دوم در شام پایه گذاري شده بود 

از مناطق دیگر اسالمی همه به دودمان امیه و بستگان خلیفه سپرده شود و  يبیشتر تقویت گردد وقتی فرمانداري بسیار

: گفت توان یمبه بیانی دیگر . گردد يگر یاشرافتبعیض و قوم و خویش بازي یا  خوش دسترفته رفته عدل اسالمی 
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ساختن افراد  هیام یبنحساس به  يها پستنخست سپردن تمام -1 :اند کردههمه مورخان اسالمی اجماالً دو نكته را اشاره »

در سطح  المال تیب لیوم فیح=2. که فریاد عموم مسلمانان از مناطق مختلف بلند شد يبه طوربی بند و بار و غیر متعهد 

که انتشار خبر قسمتی از آن مایه شورش  يا گونهبیكران و غیر قابل توجیه به  يها بخششوسیع و گسترده و بذل و 

خود در مدینه ساخت که مردم بر او  ايبر يا خانهثمان ع« (977ص  1ج  ،193۰ يرازیشمكارم . )دعمومی مسلمین ش

مسلمانان براي خود چنین  المال تیبکه در پاسخ به ایرادهاي مردم در اینكه او از  يا خطبهبسیار خرده گرفتند در ضمن 

این است که در این  زبراي خود ساخته باشم مگر ج المال تیباز  يا خانهگفت بر فرض که من  ساخته است يا خانه

و مگر من جز در پی برآوردن نیازهاي شمایم؟ شما از حقوق خود چیزي را از  دهم یمخانه کارهاي شما را سامان 

آنچه را دوست دارم انجام ندهم و در آن صورت به چه منظور پیشوا و  و بخششو من چرا در فضل  دیا ندادهدست 

 شوهر و مروان برادر –درهم به حارث بن حكم  ۵۵۵/9۵۵عثمان »( 6ص  3ج ، 1973ابن ابی الحدید . )مشرهبر شما با

ز آن عجب تر ارقام ا( 191ص  ،19۵7 يعسكر)« هدا کردارا نیز به وي  زکات شتران و بخشید – عایشه دخترش

دینار، عبدالرحمن بن عوف  ۵۵۵/۰۵۵یعلی بن امیه  ،دینار ۵۵۵/۰۵۵دینارهایی است که به بستگان خود بخشید به مروان 

 ( 236ص  3ج  ،19۵7 ینیام)دینار  ۵۵۵/۰6۵/2

درهم بدو بخشید، حكم بن ابی العاص را که  ۵۵۵/9۵۵پاداش خواست و عثمان ( عثمان)عبداهلل بن خالد از او »

که خداوند  ئمیتمام غنا حابی سرابن درهم بخشید به عبداهلل  ۵۵۵/1۵۵پیامبر از مدینه تبعید کرده بود بازگرداند و بدو 

به  نیزد؛ و ده از مسلمانان را در آن شریك قرار کس چیهاز فتح شمال غربی افریقا نصیب بود بخشید بدون اینكه 

در سایه حكومت عثمان »( 1۵3ص  1ج  ،1973 دیالحدابن ابی )« ...درهم بخشید ۵۵۵/2۵۵ابوسفیان در همان روز 

بعد از مرگ  اش یدارائشتر و یك چهارم  1۵۵۵و اسب  1۵۵ اش لهیطودر که بنا کرد  یعبدالرحمن بن عوف ساختمان

اموال خلیفه  شكستند یمبا تبر را  ها آنطال و نقره داشت که  يا اندازهثابت در هنگام مرگ با  بن دیزدینار بود  ۵۵۵/39

دینار ( ۵۵۵/1۵۵)درهم پول نقد بود و قیمت مستغالت وي بالغ بر ( ۵۵۵/۵۵۵/1) و نارید ۵۵۵/1۰۵سوم در زمان مرگ 

ی ، بمسعودي)« ...دینار بود  1۵۵۵ زآمد وي از عراق هر روز بیش ادرو  بنا کردبود طلحه کاخ معروف خود را در کوفه 

به او داده شود و به ( درهم ۵۵۵/6۵۵)عثمان دخترش را به عبداهلل خالد تزویج کرد و دستور داد تا ( 991ص  2ج  ،تا

 را آن داد یم يا زهیجاعثمان هرگاه به یكی از خویشاوندان خود ... بصره بپردازد المال تیباز  را آننوشت  رعبداهلل بن عام

پس بر او اصرار ورزید و گفت تو خزانه دار ما بیش نیستی  کرد یمو خزانه دار امروز و فردا  پرداخت یم المال تیباز 

 (1۵3ص  ،1962وند آیینه )بخشیدم بگیر و اگر خاموش ماندیم خاموش باش  به توپس نیستی پس هرگاه 

او را بازنداشت و  ها امیقو  ها سرزنشت حتی شعجیبی دالع از طرفی عثمان نسبت به خاندان خود حرص و و

و کان عثمان وصوال الرحامه ». تادامه داش( ص)ر عین مخالفت با قرآن مجید و سنت و نبوي د شیها شبخشهدایا و 

ولوعا بحبهم و ایثارهم، حتی لم تاخذه فی سبیلهم لومات الالئمین والثورات الثائرین و قد استباح فی ( ال ابی العاص)

 ،1936شرف الدین )« ...تی کانت مستمره من قبلهصلتهم مخالفه کثیر من ادله الكتاب الحكیم والسنن المقدسه والسیره ال
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ص  ،1976 يمطهر)را در تیول اشخاص قرار داده بود  ها آنمتعلق به عامه مسلمین بود  را عثمان اراضی مكه( 9۵7ص 

در آورد و در این روش مخالف سنت نبوي و سیره دو  هیام یبنخاص از  يا عدهعمومی را به تصرف  يها چراگاه( 19

 . نمود خلیفه قبل از خود عمل

مظلومان و ستمدیدگان برشمرد و افق جدید را حقوق احقاق  را آنفلسفه پذیرش  ،با قبول حكومت( ع) یامام عل

سغب مظلوم اللقیت حبلها علی و ما اخذ اهلل من العلماء ان الیقا روا علی کظه الظالم وال... »د فرا روي جهانیان گشودن

اال ان کل قطیعه اقطعها عثمان و کل : ان علیناً خطب ثانی یوم بیعته فی المدینه فقال»( 93ص  9خ  البالغه نهج)« ...غاربها 

امام در  کند یمفكر  دار هیسرمااما طبقه »( 1۵۵ص  1ج ، 19۵3عبده )« ... المال تیبما اعطاه من مال اهلل فهو مردود فی 

فرستاد  آن حضرتخواهد داد ولید بن عقبه ابی معیط را نزد  ها آندست سازش با  ها آن يبردار فرمانمقابل اطاعت و 

مروز ا. يم تو همه ما را به یك تیر راندیوي به حضرت چنین گفت اي ابوالحسن ما از برادران و نزدیكان تو هست

موالی را که در زمان عثمان به ما داده شده به حال خود واگذاري و باز پی کنیم به این شرط که ا عتیتو ببا  میخواه یم

امام با قاطعیت تمام بار دیگر عزم خود را در پیمودن طریقی که آغاز نموده بود اعالم کرد و بدین ترتیب امام  ؟نگیري

درباره ( ع)همین روش که علی »( 1۵9ص  ،1977 بیادعادل )« .کرد یملغتمامی اشكال تبعیض در توزیع اموال را 

فرزند ابوطالب را ترک کرده و چنانكه  ،عامل اساسی است که سرشناسان ردیگ یممساوات عمومی بین همه مردم پیش 

او هیچ عرب را بر  داد ینمم عادي برتري داز اشراف را بر مر كی چیه( ع)خواهد آمد به پسر ابوسفیان بپیوندند زیرا علی 

زیرا انسان در خلقت و در وجدان علی برادر انسان دیگر بود و او به هیچ وجه با این روسا و  ددا ینمعجم ترجیح 

 ییخود دلجوو از کسی با مال ملت به نفع  نمود یم يکار سازشنداشت چنانكه پسر هند  يکار سازش ها لهیقبزعماي 

شكل گیري خوارج  يها شهیرکه یكی از  (299ص  1ج  ،197۰جرداق جرج )« .خواند ینمخود  يو به سو کرد ینم

در دوران عمر تربیت و فرهنگ خاصی، ». تهمین رفتار غیر عادالنه خلفا و گسترش فساد اقتصادي و حكومتی بوده اس

 يها یژگیوینده را شكل بخشید دوران عثمان با آنسل ( خشونت)شد و روحیه خاص دوران عمر  فرمام بر جامعه حك

و تبدیل اشرافیت معنوي دولت  يا لهیقبو زمینه یافتن ظهور اشرافیت  يا لهیقب يها سنتو  ها تیعصبخاص چون احیا 

« ...را در مسلمانان آرمان طلب مذکور علیه این نظام ایجاد کرد ییها العمل عكس ،عمر به اشرافیت اقتصادي زمین دار

از حدود و  يا لحظهو  يا ذرهو بستگان خود  در رفتار با دوستان( ع)امام علی  که یحالدر ( 19ص ، 1972خاکرند )

شناخته  به خالفتپس از آنكه ( ع)علی  .بر دیگري برتري نبخشید به ناحقحقوق مردم فروگذار نكرد و هیچ انسانی را 

بود و این روش زبیر و  گونه هماننیز ( ص)مالی در میان مردم بالسویه قسمت فرمود چنانچه سیرت پیغمبر اکرم . شد

و فی الیوم الثالث من ایام عهد االمام »( 16۵ص  2ج ، 1997یعقوبی . )دتمرد گذاشتن يو بناشفت آطلحه را سخت بر

با لمهاجرین  ابدا: کاتبه عبید اهلل ابی رافع ان یسیر علی النهج التالی حیث امر المال تیبالناس الی استالم اعطیاتهم من  دعا

من حضر من الناس کلهم االحمر  رجل مهم حضر ثالثه دنانیر ثم ثن باالنصار فافضل معهم مثل ذلك و کل اعطا فنادهم و

 (19ص  9ج  ،1921محمدي ري شهري )« االسود فاضع به مثل ذلك و
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  السالم هیعلاصالحات اقتصادی در حكومت امام علی  -۸

 اصالح نگرش عادالنه -أ

ارائه ساختار عدالت محور در حوزه اقتصادي در بعد نظري است و شاید ( ع)حكومت علی  يها یژگیویكی از 

این بعد در ادعاي بسیاري از حاکمان ستمگر هم مورد تأکید قرار گیرد و بسیاري از مدعیان عدالت در این راه از هیچ 

و مبناي نظري آن  دهد ینمحكومت خود راه از ستم را به  يا ذرههیچ ( ع)ظلم و جنایتی فروگذار ننمایند امّا امام علی 

در زشتی ستمگري و غصب اموال عمومی چنین ( ع)امام . حضرت در این راه ترس از خداوند و تقواي الهی است

و اهلل الن ابیت علی حسك السعدان مسهداً او اجر فی االغالل مصفدا، احب الی من ان القی اهلل و رسوله یوم » ندیفرما یم

و اهلل لو اعطیت االقالیم السبعه بما تحت افالکها علی ان اعصی اهلل فی نمله اسلبها جلب  ...د ماً لبعض العباالقیامه ظال

خدا ه ب. (919ص  229 خطبه/  البالغه نهج)شعیره ما فعلته و ان دنیاکم عندي الهون من ورقه فی فم جراده تقمضها، 

تا خدا  دارم یمت سشانند بیشتر دوكیا مرا در غل ها و زنجیر بسته بسوگند که اگر شب را بر خار سعدان بیدار بگذرانم 

به بعضی از بندگان ستم کرده باشم و چیزي از مال دنیا غصب کرده باشم  که یحالو رسول او را در روز قیامت در 

به . به احدي ستم کنم گذراند یمو روزگاري دراز در زیر خاک  پوسد یمدیدار کنم و چگونه براي نفسی که با شتاب 

سوگند اگر هفت اقلیم را با هر آنچه زیر افالک آن است به من دهند تا با نافرمانی خدا پوست جوي را از دهان  خدا

بر بایم چنین نخواهم کرد همانا دنیاي شما در نظر من از برگی که در دهان ملخی باشد و آن را بجود پست تر  يا مورچه

 . است

 اده زیستی از زندگی شخصی خودارائه الگوي س -ب

که گزارش متعدد تاریخی حكایت دارند خلیفه سوم و کارگزاران وي از زندگی مرفه و اشرافی  گونه همان

بوده است و امام  یتجمالت ریغاساس ساده زیستی و ر ب السالم هیعلاما سبك زندگی امام علی  اند بودهبرخوردار 

تا درد قشر محروم را لمس نمایند و خود مانند فقیران و پا برهنگان جامعه زندگی  اند نمودهتمام تالش را  السالم هیعل

خداوند بر پیشوایان « ان اهلل تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدّروا انفسهم بضعفه الناس کیال یتبیغ بالفقیر فقره». نماید

دهند تا فقر مستمندان آنان را دچار عادل، واجب فرموده تا زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار 

در سفارش به کارگزارانش، نحوه سلوک  السالم هیعلامام ( 933ص  2۵3خ /  البالغه نهج. )اندوهی هالکت بار نسازد

آگاه باش که ». اند کردهکهنه بسنده  يا جامهدو که از دنیا به  دارند یمشخصی و ساده زیستی خود را به عنوان نمونه بیان 

یك وجب از زمین آن را ... شما، از دنیاي خود به دو جامه کهنه و از طعام آن به دو قرص نان بسنده کرده است پیشواي

این دنیا در چشم من از . حیازت نكردم و جز به اندازه قوت جانداري مجروح که غذایش شود از قوت آن بر نگرفتم

سادگی زندگی  (936ص  9۰نامه /  البالغه نهج. )رتر استدانه تلخ ناچیزي که به کار و دباغی در آید، پست تر و خوا

در حد شعار یا براي مصرف اجتماعی و زهد فروشی نبوده است و بلكه به فرموده امام باقر ( السالم هیعل)حضرت علی 
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حضرت امیر مدت پنج سال حكومت داشت در این مدت آجري بر آجر یا خشتی بر خشت ننهاد و هیچ : السالم هیعل

و این  (9۵7، ص 2، ج 1933 ینیکل. )را به ارث باقی نگذاشت يا نقرهتیولی را به کسی اختصاص نداد و هیچ طال و 

دینی به عنوان الگویی غیرقابل و یا مدعی حكومت  يدار نیدروش حكومت در طول تاریخ براي همه حاکمان مدعی 

  «.دسترس و تكرار گردیده است

  ساالن کهنقرار دادن درآمد براي مبارزه با فقر و  -ج

دین  ،تنگاتنگ با بدبختی يا رابطهفقر . و بداخالقی در جامعه فقر است يکار بزهعوامل  نیتر مهمشاید یكی از 

دارد و هر حكومتی که بخواهد به ... بدگمانی و ،سادت، حتملق ،و عامل بی بند و باري یاخالق يها يناهنجار ،گریزي

کاري و کم کاري و مشاغل کاذب را از  یباید پدیده فقر و ب حتماًتوجه کند  اش جامعهانسانی در  ياستعدادهاشكوفایی 

 «القی کله علی الناس ملعون من» دینما یمسربار دیگران شدن و تنبلی را سرزنش  السالم هیعلاز سویی امام . جامعه بزداید

از دسترنج مردم استفاده  وآن کس که بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازد -( 97ص ، 1939ابن شعبه حرانی )

امام علی . کند یماز سویی دیگر تالش براي زندگی خوب و آرام را سفارش  -کند ملعون و مطرود درگاه خداوند است 

و رعایت حال آنان را دستور  دینما یم را سفارش به دقت در زندگی فرودستاندر سفارش به مالك اشتر وي ( ع)

و احفظ ... ثم اهلل اهلل فی الطبقه السفلی من الذین ال حیله لهم من مساکین و المحتاجین و اهل البوسی و الزمنی . دهد یم

...  صوافی االسالم فی کل بلداهلل ما استحفطك من حقه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالك و قسماً من غالت 

 ،اند از مساکین آنان که بیچاره ،خدا را خدا را در نظر بگیرد در حق طبقه پایین جامعه( ۰22ص  ۰9نامه /  البالغه نهج)

 ،در میان اینان برخی اظهار نیاز کنند و برخی دست نیاز به سوي دیگران نگشایند. گیران بینوایان و زمین ،نیازمندان

به از کار افتادگان از  السالم هیعلیا نحوه رفتار امام . حفظ نما ،حقوقی را که خداوند از تو خواسته درباره ایشان نگهداري

. کرد یمدر راه پیرمرد نابینایی را دید که گدایی  السالم هیعلروزي حضرت علی . مسلمان و غیرمسلمان بسیار زیباست

فرمود تا توان در تن داشت او را به کار ( ع)گفتند او مردي نصرانی است امام امام از احوال وي جویا شد همراهان 

استعملتوه حتی اذا کبر و عجر ». کنیدق بر او انفا المال تیب از. دیکن یمگماشتید اکنون که پیر و فرتوت شده او را منع 

به فقیران و ( ع)توجه حضرت علی  (2۵9ص  9ج /  1921محمدي ري شهري ) «المال تیبمنعتوه؟ انفقوا علیه من 

در ( ع)بوده است که امام علی  يا گونهبیچارگان جامعه اسالمی و رفاه بخشی به حال افراد ناتوان و فرودستان جامعه به 

فی الظل و  ما اصبح بالكوفه احد اال ناعماً ان ادناهم لیاکل البرّ و یجلس»: دیفرما یمتوصیف وضع زندگی مردم چنین 

یافت که از رفاه و نعمت برخوردار نباشد، حتی فقیرترین مردم کوفه،  توان ینمسی را در کوفه ک« ماء الفراتیشرب من 

 (927، ص 9۵، ج 19۵9 ،مجلسی. )نوشد یمو مسكن دارد و از آب شیرین فرات  خورد یماز نان گندم 

معنوي است و در این وضعیت یكی از رهاوردهاي ستم و بیداد در جامعه، تباهی و ویرانی در ابعاد مادي و 

، چرا که طبقه فرودست جامعه نه زبان شود یم بیشترین فشار اقتصادي بر مردم کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه وارد
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گویایی دارند و نه حاکمان ستمگر گوش شنوایی براي شنیدن مشكالت آنان؛ و از سویی حاکمان بیدادگر با ارائه آمار و 

امّا در . کنند یمبرخی از صاحبان قدرت و اطرافیانشان این فشار را بر قشر تهیدست بیشتر  کردن ریسادعاهاي دروغین و 

این نكته ؛ و برند یمو از آن لذت  کنند یمو معناي زندگی را احساس  چشند یمحكومت عدالت، مردم طعم آرامش را 

واقعی از مردم  يا گونهآرامش را به مردمش هدیه کند که فقر و تنگدستی را به  تواند یمبسیار مهم است که حكومتی 

 . مقدار بوده باشد نیتر کمدور کند و فاصله میان ثروتمند و تهیدست به 

شاید نخستین وظیفه حكومت عدالت در اصالحات اقتصادي، توجه به وضع معیشت فرودستان جامعه است چرا 

و نارضایتی در جامعه رواج خواهد یافت و استحكام  ها یچارگیبو  ها یتباهري از فسادها و که با فقر و بیچارگی، بسیا

 . حكومت به خطر خواهد افتاد

 توسعه تجارت و حمایت از تاجران -د

یكی از راهكارهاي امام در اصالحات اقتصادي، توسعه تجارت و امكان حضور ثروتمندان در تجارت و بازرگانی 

امام اعتقاد داشتند که با توسعه تجارت و حمایت از صاحبان صنایع . و صنایع بوده است ها حرفهو حمایت از صاحبان 

دستوري که امام . حفظ کرامت انسانی دست خواهند یافت به رشد آبادانی در کشور اسالمی و بكار گرفتن نیروي کار و

، در صورت رعایت درست آن، رشد اقتصادي، را براي جامعه به اند نوشتهبه مالك اشتر در این خصوص  السالم هیعل

سفارش به نیكی در حق بازرگانان و صنعتگران را پیدا باش و در حق آنان به کارگزارانت به نیكی . ارمغان خواهد آورد

نان که با روند و چه آ سو آنسو به  و چه آنان که با سرمایه خود، از این مندیمقسفارش کن چه آنان که در یك جا 

سودها را از ؛ و آورند یمجامعه را فراهم  شیآساند و اسباب منافع يها هیمادسترنج خود چیزي فراهم آورند زیرا آنان 

 جرئتگرد نیایند و  آنجاوار و هموار، از مناطقی که مردم در مزمین ناه ،دور دست، در خشكی و دریا يها نیسرزم

عنی حمایت درست از تاجران ی( ۰21، ص ۰9نامه /  البالغه نهج. )آورند یمتو  را ندارند، به سوي مملكت آنجارفتن به 

کاري و هم این تاکید اهمیت  یدر رشد و شكوفایی اقتصادي موثر افتد و هم در کاهش نرخ ب تواند یمو صاحبان صنایع 

 . سازد یمدر جامعه و حكومت نمایان  السالم هیعلجایگاه این گروه را در نگاه امام 

 توجه به عمران آبادانی شهرها -ه

توجه به آبادانی شهرها در کالم . عمران و آبادانی شهرهاست ،(ع)اصالحات اقتصادي حضرت علی  يها یژگیواز 

 السالم هیعلموجب اعتماد مردم به حاکمان، رفاه و توسعه حال مردم و زمینه رشد اقتصادي خواهد شد امام علی ( ع)علی 

فضیله السلطان عماره ». ندیفرما یمقدرت حاکم، عمارت و آبادانی شهرها و توسعه و رشد آن را بیان  يها ارزشاز 

و یكی از وظایف انسان در زمین را، مأموریت وي در عمران و ( 172، ص 9، ج 1921محمدي ري شهري ) «البلدان

سبباً لمعایشهم بما یخرج من االرض من الحب و  فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعماره لیكون ذلك». داند یمآبادانی آن 

و به تعبیر نورانی آن ( 13۰، ص 19، ج حر العاملی بی تا - 991، ص 9، ج 19۵3 یمیحك) «الثمرات و ما شاکل ذلك
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که مالیات آنان براي  کنند یمحضرت، اخذ مالیات هم باید به مصرف آبادانی شهرها برسد و هنگامی که مردم مشاهده 

ولیكن نظرک ». احساس آرامش دارند و با این کار شهرها به آبادي خواهد رسید شود یمبكار گرفته  رفاهشانراحتی و 

فی استجالب الخراج عماره االرض ابلغ من نظرک فی و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البالد و اهلك العباد و لم 

بادي زمین آدر فكر  یشیاند یمباید بیش از آنكه درباره جمع مالیات  (۰21ص  ۰9نامه / البالغه نهج)یستقم امره اال قلیالً 

باد کردن زمین مالیات طلب کند شهرها را آبادي زمین بدست نیاید و هر کس بدون آباشی زیرا مالیات جز از طریق 

یعنی امام شرط پایداري حكومت را در  .ماندخواهد زمانی پایدار ن جز اندکویران و بندگان را هالک سازد و حكومتش 

و تالش حاکمان را به این  کند یمیافت آن بیان رعدم ستمگري در د یو مصرف درست مالیات شهرها یآبادانعمران و 

که بیشتر از آنكه به فكر اخذ مالیات باشند در اندیشه آبادانی شهرها و مصرف درست مالیات  دارد یمنكته معطوف 

 «.همت کنند

 المال تیبرعایت حق برابري مردم در تقسیم  -و

، تبعیض در میان مردم و برتري دادن برخی بر المال تیبنارواي خلفاي دوم و سوم در تقسیم  يها استیسیكی از 

در آغازین روزهاي حكومت خویش به اصالح این سیاست پرداخت و  السالم هیعلگروه بسیاري از مردمان بود، علی 

سهمی یكسان بردارند و در این میان عرب بر عجم و سفید بر سیاه هیچ برتري نخواهد  المال تیبدستور داد تا همه از 

ه سیره نبوي تأکید بر بازگشت ب( علی)داشت این سیاست با نارضایتی ویژه خواران و فرا دستان مواجه شد امّا امام 

و نهرها و اسبان تندرو و کنیزکان زیبا  ها نیزممبادا کسانی که به دارایی و ». داشت و از سرزنش مخالفان نهراسید( ص)

فردا فریاد برآورند پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم ساخت، مهاجران و انصار که براي خود برتري  اند دهیرس

بدانند که امتیاز معنوي تنها در پیشگاه خداست و با سایر مسلمانان از جهت امتیاز مادي  نندیب یمنسبت به دیگر مسلمانان 

. از آن خداست و میان شما به صورت مساوي و برابر تقسیم خواهد شد ها ییدارا، دییخدابرتري ندارند، همگی بندگان 

را  المال تیبهانی و برده عجمی وي  میان خواهرش ام السالم هیعلو یا امام  (9۵-96، ص 1973ابن ابی الحدید، )

در کتاب خدا تفاوتی میان فرزند اسماعیل و فرزندان  دیفرما یمبالسویه پرداخت نمود که در مقابل اعتراض خواهرش 

خلت علیه اخته ام هانی بنت ابوطالب فدفع الیها عشرین درهماً فسألت ام د« .مشاهده نكردم( عرب بر عجم)اسحاق 

عشرین درهماً، فانصرفت مسخطه؛ فقال لها، انصرفی : فقالت ؟(ع) نیرالمؤمنیامهانی موالتها العجمیه فقالت کم دفع الیك 

 (1۰1ص /  مفید بی تا شیخ) رحمك اهلل، انی و اهلل ال اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفی ء فضله علی بنی اسحاق

شاید رفتار تبعیض آمیز حاکمان در طول تاریخ، تصور ناصوابی را پدید آورده باشد که برخی از افراد نزدیك به 

 چنین اجتماعی –سیاسی  يها تیشخصحاکمان نسبت به بقیه برتري و امتیازاتی را دارند و شاید بستگان و وابستگان 

 ظالمانه رفتار این السالم هیعل امام نگاه در امّا نمایند قلمداد عادي را رفتار این مردم عموم و باشند داشته هم را انتظاري

 . است شده گزارش ها کتاب در آن از متعددي موارد و نمود مبارزه آن باید با و است
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 مبارزه با ویژه خواري -ز

است، بستگان سیاسی و اجتماعی  يیكی از نقاط ضعف حاکمان، برتري دادن اطرافیان بر دیگران در امور ماد

بیشتر بهره برند و به ویژه که در دوره خلیفه سوم چنین امتیازي  المال تیبکه از  دانند یمحاکمان و قدرتمندان حق خود 

 يا ژهیوبا این سیاست هم مبارزه نمود و براي برادر و خواهر و فرزندان خود هیچ امتیاز ( علی)رسمی شده بود امّا امام 

به »: گویاي این حقیقت است البالغه نهجداستان تقاضاي عقیل در . قائل نشد و آنان را همانند سایر مردمان بشمار آورد

تا به او بدهم کودکانش را با  خواهد یماز گندم شما را  سوگند برادرم عقیل را در نهایت تهیدستی دیدم که یك منّ خدا

دیدم چنانچه که گویی رخسارشان را با نیل سیاه کرده بودند عقیل چند بار نزد  ،تیره از فقر يها رنگلود و آموهاي غبار

چندان که پنداشت دینم را به او  دادم یمهمچنان به او گوش  و منرا برایم مكرر باز گفت  اش خواستهمن آمد و 

را در آتش گداختم و به  يا هپاردر این هنگام آهن . دهم یمو به خواسته او تن  رمیگ یمو از روش خود کناره  فروشم یم

از حرارت آن فریاد برآورد و ناله کرد و نزدیك بود از  ،عقیل همانند بیماري. جسم او نزدیك ساختم تا از آن پند گیرد

که انسانی آن را  يا پارهاز گرماي آهن  تو ایآداغدار بر تو گریه کنند مادران اي عقیل  :به او گفتم. آن آهن گداخته بسوزد

که خداي جبار به خشم خود را  یکشان یمو فریادمی کشی اما مرا به سوي آتشی  یکن یمخی گداخته؛ ناله به شو

و  (91۰ ص 229خ / البالغه نهج. )و من از آتش سوزنده دوزخ ناله نزنم یزن یمفروخته است؟ تو از این درد اندک ناله ا

روز در ایام  سهیا هنگامی که دخترشان ام کلثوم از علی بن ابی رافع خزانه دار امام گردنبندي را به رسم عاریت براي 

اگر چنین نبود  دیفرما یمو  کند یمو اعتراض  ندیب یم، امام آن گردنبند را کند یمو او عطا  کند یمعید قربان درخواست 

بودي که به جرم سرقت  یهاشمو تو اول  دمیبر یم المال تیبسرقت از  به خاطرانگشتان دست تو را ( به رسم عاریت)

در ( ع)دقت نظر امام  (1۵3، ص 2ج / 19۵۰آشوب ابن شهر  -1۰1، ص 1۵ج / 193۵ یطوس. )شد یمدستش بریده 

اقتصادي چنان است که هر انسان منصفی را به اعتراف  يها استیسرعایت عدالت اجتماعی و اقتصادي و اصالح 

مامدار را خواص و نزدیكانی است که خوي ز« .دهد یمدر نامه خویش به مالك اشتر چنین دستور ( علی)امام . دارد یوام

رعایت  ترکم مردمبرتري طلبی دارند، خود را بر دیگران مقدم سازند، به اموال مردم دست اندازي نمایند و در معامله با 

به هیچ یك از اطرافیان و . بدین وسیله ریشه این مردمان را برکن کن وموجبات این احوال را قطع . انصاف کنند

مسلمانان را واگذار مكن و نباید در تو طمع کنند که قرار دادي به سود انان منعقد سازي  يها نیزمخویشانت زمینی از 

. ..ن الحد من حاشیتك و حامتك قطعیه والیطمعن منك فی اعتقاده عقده ال تقطع و... د که سبب زیان همسایگان شو

ان هذا المال لیس لی و ال » دهد یمرا تذکر  المال تیبط احتیاش به کارگزاران( ع)مام ا( ۰2۰، ص ۰9نامه / البالغه نهج)

است و نه از آن تو، بلكه بی شك این مال نه از آن من ( 929ص  292خ / البالغه نهج)« لك، انّما هو فی ء المسلمین

 .غنیمت مسلمانان است

 المال تیببازگرداندن اموال به ناحق گرفته شده به  -ح
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بر آن پاي فشردند و تالش کردند تا عدالت را همه جانبه بكار  السالم هیعلیكی از اصالحات اقتصادي که امام 

باز خواهد  المال تیبابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته را  قاطعانه در میان مردمان ها خطبهببندند و در نخستین 

اال ان کل قطیعه اقطیعها عثمان و کل مال اعطاه من مال اهلل فهو  :ان علیاً خطب ثانی یوم بیعته فی المدینه فقال. گرداند

مال خدا داشته، به خزانه عمومی دانید هر بخشش که عثمان از ب( 1۵۵، ص 1ج  19۵3عبده . ).. المال تیبمردود فی 

لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به االماء  و اهلل.. : .فرمودند شانیعمومیا در آغازین سخنرانی ؛ و مسترد خواهد شد

را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن  ها ییداراسوگند حتی اگر  به خدا (۰7ص  1۰خ /  البالغه نهج. )..لرددته 

 ...درا به دامن ملت بر خواهم گردان ها آنیزان خریداري شده و یا در شهرها پراکنده گشته، کن

در حد شعار باقی نماند و هم آنان که اموال مردم را به یغما برده بودند  المال تیببازگرداندن اموال به تاراج رفته 

در این قضایا با کسی مماشات نخواهد کرد که همین قاطعیت در اجراي عدالت، یكی از  السالم هیعلکه امام  دانستند یم

 .  را در جامعه اسالمی در پی داشت ییامدهایپموجبات شكل گیري جنگ جمل و صفین گردید و 

 نظارت بر کارگزاران در رعایت ساده زیستی -ط

ارت بر ثروت کارگزاران حكومت و نحوه تعامل در اصالحات اقتصادي، نظ( ع)یكی دیگر از اقدامات امام علی 

تا از حضور در دعوت ثروتمندان پرهیز نمایند و نیز  نمود یمامام به کارگزاران خود سفارش . آنان با دیگران بوده است

به شریح قاضی  السالم هیعلاست که امام  يا نامه، البالغه نهجنامه سوم . دهد یم از تكاثر ثروت و دنیا طلبی پرهیزآنان را 

، خشم السالم هیعلبه هشتاد دینار خرید، نوشته شد و در آن امام  يا خانهپسر حارث که در زمان حكومت آن حضرت، 

و  (99۰-999ص /  9نامه / البالغه نهج... )و  دهند یمخود از چنین کاري را ابراز داشته است و از چنین اقدامی هشدار 

و در آن از  اند نوشته ،یف کارگزار امام در بصره که به مهمانی یكی از ثروتمندان رفتهامام به عثمان پسر حن ي نامهیا 

خبر یافتم که یكی از جوانان بصره تو را به مهمانی خوانده و تو نیز بدانجا ». اند دادهحضور در چنین مجالسی پرهیز 

و توانگرشان را به آن فرا  رانند یممردمی بنشینی که نیازمندانشان را به جفا  ي سفرهبر سر  کردم ینمگمان ...  يا شتافته

به منذر بن جارود، ایشان را به خاطر خیانت و  يا نامهو یا امام در  (93۰ص / 9۰نامه /  البالغه نهج)« ... خوانند یم

اگر آنچه که از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر » کند یمدنیاطلبی مورد سرزنش قرار داده، از مسئولیت عزل 

خانواده تو و بند کفشت از تو بهتر است کسی با صفات تو شایسته آن نیست که مرزي توسط او بسته شود یا فرمانی به 

با » دیرماف یمو یا  (۰93ص / 71نامه / البالغه نهج)« ...د دست او اجرا گردد یا مقامش باال رود یا در امانتی شریك شو

آنان گرد آمده و خونشان بر سر آن زمین ریخته در میان  يها اسبو  ها زهینمسلمانان را که از  يها متیغنخبر شدم تو 

که دانه را شكافت و انسان را آفرید اگر  ییبه خداسوگند  یکن یم، تقسیم اند دهیبرگزقبیله خودت که تو را  نانینش هیباد

آگاه باش حق مسلمانی که نزد تو یا من هستند از تقسیم . يا کاستهاین خبر حقیقت داشته باشد منزلت خود را نزد من 

از سویی با دقت در رفتار کارگزاران  السالم هیعلامام  نسانیبد( 939 ص 99نامه / البالغه نهج. )غنیمت، برابر است
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و در  دارد یمحذر ر و از سویی از انباشت ثروت و دنیاطلبی مفرط ب دهد یمحكومت آنان را مورد ارزیابی دقیق قرار 

  «.خود به عنوان الگو پیش روي آنان است ،همه این موارد

 سخن پایانی 

اقتصادي خلفاي  يها استیسو اصالح  (ص)تالش حضرت در سلوک بر مسیر سیاست اقتصادي پیامبر اکرم 

تبیین . رود یمنقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسالم به شمار  –اگر چه در دوران حاکمان بعدي استمرار نیافت  ،پیشین

موجب شد تا ( ع)آن در اندیشه حكومتی توسط امام علی  کاربرددقیق اندیشه اقتصادي اسالم در بعد نظري و عملی و 

حاکمان بعدي قرار نگیرد و به عنوان اصول حاکم بر  بانهیفر عوامو شعارهاي  ها يبازسیاست  خوش دستاین اندیشه 

تاریخ  يدرازاهرچند هیچ حاکمی در . به شما آید ها حكومتمعیار سنجش  ،در طول تاریخ ها حكومترفتار عادالنه 

 . اقتصادي اسالم پیروي نماید يها استیساسالمی نتوانست چنین از  يها حكومت

برخورد عادالنه  ،و ثروت اندوزي کارگزارانر نظارت و قاطعیت بر رفتا ،(ع)سلوک شخصی امام  ساده زیستی در

در  ها انسانرعایت حرمت و کرامت  ،حكومتی يها رانتبستگان و وابستگان آنان از  ،در برخورداري کارگزاران

از اصالحات  –گداپرور  يها تیحمابدون ترویج  –اقتصادي و حمایت روشمند و منطقی از تهیدستان  يها استیس

به عنوان الگوي اقتصادي در جامعه جهانی معرفی نماید که امروزه جامعه  تواند یمبوده است که ( ع)اقتصادي امام علی 

 . راه به رشد و شكوفایی خواهد برد( ع)اقتصادي حكومت امام علی  يها استیسانسانی با 
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 قناعت و صرفه جویی ضرورتی برای جهاد اقتصادی

 یدر جامعه اسالم

  1 یحسن یعقوب                                         

 2 محمد زادهو علی  

 :چكیده

قناعت و صرفه جویی از مفاهیم مورد اهتمام دین مبین اسالم است که در آیات قرآنی و روایات اهل بیت  مسئله 

رفه جویی به مفهوم مصرف چیزي به شكل درست و ص .بر روي این موضوع تاکید فراوان صورت گرفته است( ع)

و اساسی است و در حوزه اقتصاد عمومی  براي ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم مسئلهاین . مناسب آن است

ندگی ز» مخصوصاًاز صفاتی که سبب موفقیت انسان در زندگی خود . گذار و سرنوشت ساز باشد ریتأث تواند یمنیز 

چنانچه رسول گرامی اسالم  .تقناعت اس دینما یمو از ذلت و خواري و تملق گویی دیگران جلوگیري  شود یممادي 

یعنی قناعت اکتفا کردن به ضرورت . (تر قناعت عزت و طمع ذلت اسد)ع ن قنع و ذل من طمعز م :ندیفرما یم( ص)

روحیه قناعت در جامعه عامل تقویت و افزایش . زندگی و دوري از آرزوهاي طول و دراز و رنگارنگ مادي است

و از  مند بهرهو با آن که از تولید ثروت  دهد یمحد در مصرف رضایت  نیتر کمزیرا انسانی که به  ،روحیه جهادي است

این آمادگی را دارد که در برابر فشارهاي  کند یمثروت و سرمایه برخوردار است ولی به میزان نیاز از آن استفاده 

 .«.شرایط سخت آن را تحمل کند ،جهادي يها جبههو بتواند در د مقاومت نمای ها میتحراقتصادي و 

  .يجهاد اقتصاد ،صرفه جویی ،قناعت :واژگان کلیدی

 .ناستادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 .یاستادیار دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرق. 2

 

 :مقدمه

 یهر از گاهاست که بشر با عقل و منطق خود نتوانسته راه درست آن را بپیماید و  يا دهیچیپموضوع اقتصاد بحث 

معصومین تنها  و ائمهاز این رو آگاهی از دستورات الهی . کشورهایی از جهان هستیمدر  ياقتصاد ییها بحرانشاهد 

مناسب و استفاده  يور بهرهدر راستاي  را آناقتصاد نیز توجه نموده و  مسئلهقرآن کریم به . نجات بشر امروزي است

که هر چیزي را  خواهد یماز این رو از مردم  داند یم ،متعال در اختیار بشر قرار داده استد درست از امكاناتی که خداون
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زیرا . از آن خودداري نمایند يمند بهرهدرست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذیر و عدم 

صرفه جویی عالوه بر اینكه در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم اقتصادي است  یمصرف درست عامل شكوفائ

بر این اساس است که مصرف زیاد و بیش از نیاز در آب ( ره)امام خمینی . در حوزه اقتصاد عمومی نیز معنا دارد ابدی یم

 . بلكه آن را ضمان آور دانسته و شخص را نسبت به جامعه مدیون می شمارد داند یمو برق را نه تنها نادرست و حرام 

مناسب و درست کسب درآمد و  يها روشاقتصاد و  مسئلهبه  واز ابعاد مختلف پرداخته است؛  مسئلهقرآن نیز به این 

 . آن نیز پرداخته است يها نهیهز

صرفه  شود یمگفت دو راهبرد اساسی و عملی که منجر به برقراري عدالت و شكوفایی اقتصاد  توان یمبه طور کلی 

 .شود یمپرداخته  ها آنجویی و قناعت است که در زیر به هر یك از 

 اقتصاد و اسالم   ،صرفه جویی

اقتصاد که از کلمه قصد گرفته شده به معناي میانه روي و . در اسالم همواره در مورد اقتصاد تاکید شده است

از این رو بنیاد امور در حوزه توزیع و مصرف کاال در بینش و  (راغب اصفهانی ذیل واژه قصد مفردات)اعتدال است 

 .نگرش قرآنی میانه روي است

 کلوا من ثمره اذا اثمروء اتوا حقه یوم حصاده وال تسرفوا انه ال یحب المسرفین : ... دیفرما یمخداوند 

ر د. تیی در مصرف اساعتدال در مصرف اشاره دارد که همان معناي صرفه جو مسئلهاین آیه به ( 19-انعام)

اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست و مناسب است و این امر  ،نظر اسالم ،حقیقت

 .شود در اقتصاد اسالمی یك اصل اساسی محسوب می

از کالم  ها آنجویی روایاتی زیادي نقل شده است که اینجا براي نمونه به تعدادي از  روي یا صرفه در باب میانه

میانه روي چیز اندک را )ل می القلیناالقتصاد ی: ندیفرما یممولی . شود یمالسالم اشاره  علی علیه مؤمنان ریامموالي متقیان 

هر گاه مایل به اصالح )ل القنوع و التقلی اذا رغبت فی صالح نفسك فعلیك باالقتصاد و :ندیفرما یمو یا ( افزایش دهد

هر گز هالک نشود کسی که میانه  :ندیفرما یمنیز ؛ و (ها يرو زیادهباد به میانه روي و قناعت و کم کردن  بر توخود بودي 

 بر اوزندگی  يها خرجکسی که میانه روي کند ) من اقتصد خفت علیه المون: ندیفرما یمم در جاي دیگر اما؛ و روي کند

علیك بالقصد فی  :ندیفرما یمدر این رابطه  داند یممیانه روي را در جهت عدالت ( ع)همچنین امام علی (. سبك گردد

بر تو باد به میانه روي در کارها که هر کسی از میانه روي عدول )ل فمن عدل عن القصد جار و من اخذ به عد االمور

این اساس عدول از میانه روي یك رفتار ظالمانه تلقی شده است ر ب(. ستم کرده و هر کس آن را برگیرد عدل ورزد ،کند

 .انجامد و در مقابل اهتمام به آن به تحقق عدالت می
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یاتی چند از قرآن آ. دشو اکتفا می از آن به ذکر دو نمونه در قرآن اشارات زیادي شده است که نیز تولید مبحث در

فرماید  اي می در آیه. آنچه را انسان نیاز داشته، براي وي فراهم کرده است ،کریم گویاي آن است که خداوند در زمین

 99-ابراهیم .«است اید به شما ارزانی داشته و هر چه از او خواسته :وَاتیكم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه»

در زمین » «رَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فیها معایشَ قلیالً ما تَشكَرونوَلَقَدْ مكَنَّا فیِ االْ»: دنفرمای می سوره اعرافو در 

  .«گذارید و چه اندک سپاس می :معیشتتان را در آن قرار دادیم در آنجایگاهتان دادیم و 

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، در زمین آنچه مورد نیاز انسان براي ادامه زندگی الزم است، مهیاست اما این امر به 

انسانی به صورت بالفعل و بدون کار و تالش در اختیار اوست بلكه بدین  يها يازمندینمعناي آن نیست که کلیه 

روحیه عمران و آبادانی و خالقیت، ابتكار و تالش رزق و روزي خویش را از منابع  يریکارگ به با معناست که انسان باید

علت عمده ایجاد رفاه را تغییر دادن ؛ و به کار بردضروري  ودرست را براي استفاده  ها آنطبیعت به دست آورد و 

شود که قرآن کریم صرف ایمان و تقوا را مایه نزول  اگر در مواردي مشاهده می نیبنابرا، امكانات موجود دانسته است

 :فرماید برکات الهی و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا که می

  .«36رْضَ اعراف اتَّقوا لَفَتَحْنا علیهم بَرَکاتِ من السَّماءِ و االَ لَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و»َ

شود بلكه  موجب نزول برکات می …اسراف و  و پرهیز از گناه ،تقوا ،شریفه این نیست که فقط ایمان ي هیآراد م

وري مطلوب از منابع طبیعت باشد منظور خواهد بود بنابراین تالش  اثباتی آن دو نیز که سعی و تالش براي بهره ي جنبه

طور که در امور معنوي  وسایل براي رسیدن به مواهب طبیعت در امور مادي وسیله خواهد بود همان يریکارگ بهدر راه 

مانند  ییها دگاهیدپس روشن است که قرآن کریم . وسیله قرار دادن اولیاء و انبیا براي تقرب الی اهلل مورد نظر خواهد بود

 .کند معتقد است رد می ها انساني ابر نظریه مالتوس را که به محدودیت منابع طبیعت و عدم کفاف آن

براي دست یابی به شكوفایی اقتصادي و تمدنی، صرفه جویی از راه تولید کاالهاي مرغوب و  بردترین راه مهم

براي رسیدن به اصالح الگوهاي مصرف و ارایه بهترین آن، تحقیقات نظري و  ستیبا یمدولت . افزایش کیفیت آن است

خویش هستند؛ هرگونه رفتار ایشان، سرمشق و  مردان دولتعلمی داشته باشد؛ زیرا مردم بر دین ملوک و رفتارهاي 

و نیز اعمال رفتارهاي بنابراین دولت از دو طریق بهینه سازي تولید و کیفیت بخشی به آن . شود یمالگوي رفتاري مردم 

و  ها ثروتو  ها نعمتدرست نظارت و مدیریتی بر تولید و هم چنین ارایه عملی مصرف درست کاال و خدمات و دیگر 

قرآنی و سیره عملی  يها آموزهبا توجه به . باشد رگذاریتأثدر تغییر و اصالح الگوي مصرف  تواند یمملی،  يها هیسرما

دریافت که مسئولیت دولت در اصالح الگوي مصرف از راه  توان یم (ع)ن مؤمنابه ویژه امیر  (ع)ن پیامبران و معصوما

از بار مسئولیت خویش در  تواند ینمبهینه سازي و اصالح فرهنگ تولید و مصرف، بسیار اساسی و حیاتی است و دولت 

از نظر کارشناسان مسایل . الی کندبرابر مردم نسبت به نظارت و مدیریت حوزه اقتصادي از تولید تا مصرف شانه خ

سرمایه و ثروت و نیز  يور بهرهاقتصادي، ارتباط تنگاتنگی میان استانداردسازي و بهینه سازي از یك سو و افزایش 
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از این رو بسیاري از کشورهاي پیشرفته در اندیشه الگوهاي اصالح مصرف از . کاهش مصرف از سوي دیگر وجود دارد

 .و بهینه سازي تولیدات در راستاي کاهش هزینه و افزایش عمر مفید کاال هستند طریق تغییر در تولید

 قناعت و آثار آن

قبل از آنكه به آثار و ارزش قناعت بپردازیم الزم است گفته شود که قناعت در لغت به معناي اندک اکتفا کردن و  

عبارتست از رضایت از همان  ،آن موصوف شده قناعتی که انسان قانع به( 1. )تاس يویدنه راضی بودن از امور گذرند

اگر قناعت به رضایت یعنی خشنودي از آنچه حاجت انسان را برآورده . که در زندگی براي او میسر است ییها بهره

انسانی و فضیلتی بزرگ و نشانه نزدیكی به خداوند  ،اخالقی ،گفت که قناعت توان یمدر این صورت . تحول یابد کند یم

رضایت به این چیز اندک در حقیقت رضایت از آن چیزي است که خداوند مقرر داشته و رضایت به آنچه  ،متعال است

 (2. )تخدا اداره همان اطاعت خدا و موجب تقرب به اوس

 (9. )دکه با معاش اندک خدا راضی گردد خدا هم به عمل اندک او راضی شور ه :فرمودند( ع)امام صادق 

هیچ توانگر و درویشی نیست جز اینكه فرداي قیامت آرزو کند اي کاش در عالم  :ندیفرما یم( ص)پیامبر اسالم 

 (9. )مقوت روزانه اکتفا کرده بود به قدردنیا 

نهایت  ندیفرما یمقناعت بی نیاز گرداند و قناعت عزت و سربلندي است و همچنین  :ندیفرما یم( ع)امام علی 

 (۰. )تکسی که قناعت کند طمعش کم اس .مرتبه میانه روي در زندگی قناعت است

بیش از حد نیاز ثروت  ،کند یمرا وادار  انسانحرص صفتی سیري ناپذیر است که  ،قناعت در مقابل حرص است

 (6. )ندیب ینمکسی که به حرص گرفتار شود روي رهایی  ،اندوزي کند

حرص )الشره مذله  :ندیفرما یمو نیز ( رنج استر انسان حریص د)الحریص تعب  :ندیفرما یم السالم هیعلامام علی 

حریص هر چه هم . (است ازیفقر و نحرص نشانه )الحرص عالمهً الفقر  :و همچنین می فر مایند (خوار کننده است

 .فقیر است باشد باز همثروت داشته 

قوم یهود به خاطر حرص مورد نكوهش  ،هاست غارتو قتل و  ها جنگسرچشمه انواع جنایات و  ،فزون طلبی

 (7) .دواقع شدن

را در انسان زنده  گونه که انسان را از دلبستگی افراطی به مال دنیا باز داشته و روحیه ایثار و تعاون  همانقناعت 

 اش یگزندشما میدانید که انسان در  .دارد می کند، در مواردي نیز از دریوزگی و دست دراز کردن پیش دیگران باز می

ممكن است  یابد و در زمان دیگر اش بهبود می کند گاه در اثر کار و تالش وضع اقتصادي تجربه می حاالت مختلف را

ثروت  گوید به همین مقدار مال و می تحولی رخ دهد که در بعُد اقتصادي دچار شكست شود، روحیه قناعت به انسان

اثر  چه در کسی که به آن .اي، اکتفا کن بدست آورده يروز شبانه وسایل زندگی که خود در اثر تالش و کوشش و با کار
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داشت و در نتیجه دست نیاز به  چشم طمع به مال دیگران خواهد نا خواهکار و تالش بدست آورده، راضی نباشد، خواه 

ما اقبح  :فرمود السالم هیعلق او خواهد شد امام صاد این خود موجب ذلّت و خواري؛ و سوي آنان دراز خواهد کرد

 (که او را خوار و ذلیل کند چه زشت است براي مؤمن که میل و رغبتی در او باشد)ه تذلّ لمؤمن ان تكون له رغبةٌاب

 مقصود از میل و رغبتی که نكوهش شده و سبب ذلّت و خواري انسان :گوید مجلسی در توضیح این روایت می مرحوم

اکتفا نكرده، دست به سوي  و در اثر کار و تالش بدست آورده است، چه خود دارد هر آن انسانگردد، آن است که  می

 .نكته اشاره شده است، نیز به این اتندیروا در اشعار فارسی که الهام گرفته از آیات و مردم دراز کند

  تشنه جوي کریمان نشوي که قناعت همه دریا باشد     

 (3)د باشا سر همّت به ثریّن زمیه بت مرد را پاي قناع                                                         

و کوشش نیز تأکید فراوان شده کار  تحرّکی نیست این است که در اسالم به بی موجب« قناعت» نكهیابهترین دلیل براي 

اي جز سعی و  بهره انسان براي ما سَعى الإ نْسانِاللِس لَیْت در قرآن آمده اس. کاري و تنبلی مخالف است با بی و اساساً

 رود و بر پُشت کسی را که دنبال کسب و کار نمی ندارم من دوست» :فرمود السالم هیعلر امام باق .کوشش او نیست

  «.رسانب را روزیم خدایا گوید می و( نشیند خانه بیكار می)خوابد  می

ست سیره پیشوایان دینی ما است آن تحرّکی و تنبلی نی بی پیشه کردن به معناِِي« قناعت» نكهیاشاهد دیگر براي 

تا آمده است که صبح  السالم هیعل نیرالمؤمنیام و در وصف کردند یمکار و فعالیت  و امرار معاشبزرگواران براي روزي 

 .کار بودندمشغول  در نخلستان شب

 :نتیجه گیری

و امور اقتصادي و معیشتی مردم داراي جایگاهی ( ۰ هینساء آ)اقتصاد و ثروت مایه قوام جامعه است  ،از نظر قرآن

همگان از  ستیبا یمدارد و بر این اساس  (277و  177و  39و  99و  9بقره آیه )مهم در حد مسائل اعتقادي و عبادي 

برابر براي همگان جهت دست  يها فرصتتا جامعه و دولت در مسیر اقتصاد سازنده و مثبت حرکت کنند تا  فتهرفرد گ

بنابراین هر کسی که با مصرف زیاد و اتراف و تبذیر و اسراف بخشی از . یابی به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آید

 .پاسخ گوي خدا و جامعه انسانی باشد ستیبا یمببرد  ابزارهاي رشد و کمالی را از میان

و  یچنین نتیجه گرفت که قناعت و صرفه جویی یك رفتار ارزشی است و از نظر اخالق توان یم یطور کلبه 

کاالهاي مرغوب و افزایش  دیو تولفرهنگ قناعت و صرفه جویی ج تروی نیبنابرا. شرعی مورد توجه و تاکید است

 .گامی بلند در جهاد اقتصادي باشد تواند یمکیفیت آن 

 مال و بضاعت ز شتیمعکه بهر                     یسؤالم کرده دیدن جها ریز پ          

 قناعت   ،قناعت  یتوان یماگر              چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت          
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 :منابع

 .قرآن کریم    

 .2۰2ص  ،9ج  ،اول ،1963 ،مرتضوي ،ران ،ترجمه غالمرضا خسروي ؛مفردات ،راغب اصفهانی -( 1)

 ،دفتر تشر فرهنگ اسالمی ،قم ،ترجمه محمد صادق بحاري ،مفاهیم اخالقی و عقیدتی قرآن ؛محمد ،البهی( 2)

 .271ص . 1962

 .تحف العقول -( 9) 

جلد  1977دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ اول  ،یسید هاشم رسول محالت ،غررالحكم و در الكلم امدي -( 9)

 .اول

جلد  1977دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ اول  ،یسید هاشم رسول محالت ،غررالحكم و در الكلم آمدي -( ۰)

 .دوم

 .مال احمد نراقی ،الساده معراج -( 6)

 .شهید دستغیب ،گناهان کبیره-( 7)

 .6حدیث  171باب  ،مجموعه االخبار -( 3)

 .991، ص ۰ات دیوان شهریار، ج کلی-( 3)  
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 :مقاالت دانشجویان :بخش دوّم

 

 اقتصاد سالم در مخرّب اسراف نقش

 تروایاو  قرآن منظر از

  *حمیده ایزدي                                                                              

 :چكیده

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، تبلیغی،  يها روشکنیم، باید در  موحد هستیم و ادعاي مسلمانی می مییگو یموقتی 

بلكه در عمل با معیارها و ار باید سعی نمود نه تنها در شع. د بوده و به اسالم عمل کنیممن و موحّؤم... اداري، فردي و 

که  ییها آموزهیكی از تعالیم و  .ادت داده و بسازیماساس این معیارها عر اسالمی حرکت کنیم و جامعه را ب يها ارزش

ایمان، اخالق، عقیده و عمل آمیخته است و موضوع  اقتصاد اسالمی با. اسالم، تأکید فراوان بر آن دارد، اقتصاد سالم است

 .است اسالمی نهفته يها ارزشاز اسالم، توحید، ایمان به خدا، اخالق و تقوي جدا نبوده و در بطن  سالم اقتصاد

ر اموالی در هر جایی که در اختیار انسان است به طور ه .است «اسراف»م مفهو اقتصاد سالم، يها آفتیكی از 

 . حساب و کتابی است ها آنامانت در نزد او به ودیعه گذاشته شده است و براي 

سالم پرداخته است و بر نقش مخرّب آن در اقتصاد و در مقاله حاضر نویسنده به مقوله اسراف در قرآن و روایات 

کند و خطوط کلی آن  با اهداف کلی خود هدایت می را قرآن کریم یك نظام اقتصادي مناسب این مطلب تأکید دارد که

 .دنمای را ترسیم می

 .تاسراف، اقتصاد سالم، قرآن، روایا :ها واژهکلید 

 .نرجایی تهراد دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت دبیر شهی*

 

 مقدمه

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى و 

و با کمك  ها آنهدایت را از وحى گرفت و در چارچوب  يها شاهراهتفكّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و 
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 تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشكالت فراروى بشر در زندگى را برطرف يها اندوختهقواى ادراکى، 

 . نمود

جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از این قضیه . اند دادهامور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص 

ادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتص. مستثنى نیست

را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى کشف  يا بهیطکرده است، مراجعه نمود، حیات 

 .آن را به کار بست ،نمود و به وسیله تفقّه و تعقّل و راه کارهاى الزم

وسایلی است که خداوند به و درست از امكانات و مناسب  يور بهرهنگاهی در راستاي  ،نگاه قرآن به مسئله اقتصاد

 شكل و بهکه هر چیزي را درست  خواهد یممردم ز ااین رو  ، ازدر اختیار بشر قرار داده استغیرمستقیم طور مستقیم یا 

 .خودداري ورزند ریو تبذ اسراف اتراف، و ازمناسب آن مورد استفاده قرار داده 

 را ازداند و جامعه  گرفتاري و فقر افراد می ،وابستگی، فساد اجتماعی و اقتصادي ،اسالم، اسراف را عامل تبعیض

 آگاه نمودن مردم با فرهنگ اسالمی و ،راه جلوگیري از اسراف. دارد حذر میر شر این آفت اجتماعی و اقتصادي ب

مسئله از شعار به عمل درنیاید و همه آحاد  نیتا اتر عرضه کردن اجناس و محصوالت است و  بهتر و صحیح، همچنین

ه رسد که جامعه روي آسایش را ب نظر میه مردم خود را موظف به رعایت آن ندانند و تسلیم اوامر الهی نباشند، بعید ب

 نیدر اتواند  جامعه زمانی می. به آرامش واقعی برسندخود ببیند و افراد از حالت اضطراب و تشویش رهایی یافته و 

واالتري کمك نموده وبا اداي واجبات مالی و انفاق جلو  يها هدف، به بر خودمسیر گام بردارد که بتواند با سختگیري 

 .تكاثر را بگیرد و به لباس تقوي آراسته گردد

آن جامعه دچار فقر و کمبود به اسراف عادت نمود  يا جامعهاگر . الهی است يها نعمتناسپاسی  ،اسرافبنابراین، 

در نتیجه استقالل . حتی ممكن است این روند موجب گردد همواره دست نیاز به سوي بیگانگان دراز باشد و گردد یم

، سراف، اراییگ ملجبا پرهیز از ت توانند یمبنابراین افراد یك جامعه . گیرد مورد تهدید قرارمی ها آن يو اعتقادسیاسی 

اضافی در امور زیر بنایی را  يها هیسرمافرهنگ ساده زیستی، زمینه صرف  و توسعهکاهش مصارف غیرضروري ، تبذیر

عدالت  و گسترشدر نتیجه باعث رونق اقتصادي . را فراهم نمایند و فعالایجاد اشتغال مولد  يو بسترهافراهم ساخته 

 .اجتماعی در جامعه شوند

 اسراف در  لغت

  [1] .االسراف نقیض االقتصاد، اسراف در مقابل میانه روي ست: سدینو یمخلیل بن احمد 

دهد هر چند  از حدّ در هر کارى که انسان آن را انجام مى و گذشتنتجاوز کردن :  السَّرَف: نگارد یم یاصفهانراغب 

  وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ»: داى تعالى گویدخ. تمشهورتر اس( که به کار رفتنش نهى شده)که در مورد انفاق یعنى بخشش 
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وَ ال »: و آیه( روى و تنگ نظرى نكردند افزونکسانی که به گاه انفاق و بخشش، ( )67: فرقان) «یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا

 .(یش خورى تباه نكنید و نخوریداموال یتیمان را قبل از رشدشان با اسراف و پ( )6: نساء)« تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً

 [2] .گاهى به اعتبار قدر و اندازه و گاهى به اعتبار کیفیّت است -سرف -واژه 

  عَجِلَ من غیر قصد، و أَما السَّرَفُ: فی ماله  أَسْرَفَ؛ و مُجاوزه القَصْدِ:  و اإلِسْرَافُ  السَّرَف: ابن منظور معتقد است

اسراف از مادّه سرف و آن از حد گذراندن خرج مال . نْفِقَ فی غیر طاعة اللّه، قلیلًا کان أَو کثیراًالذي نَهَى اللّه عنه، فهو ما أُ

، طور نیهم؛ و زمینه است در آنو پول است و نیز به معناي عجله کردن در خرج ثروت و دارایی و از دست دادن تعادل 

قرآن آمده  در قاموس. [9]د کم یا زیاد را اسراف گوین ،خداوند متعال یو نافرمانخرج کردن مال در معصیت 

اسراف ضد میانه : اسراف ضد قصد است، در اقرب الموارد آمده: اسراف تجاوز از حد است، در صحاح گوید»:است

 [9] .«روي و تجاوز از حد و اعتدال است

  [۰. ]اسراف، تجاوز از میانه روي است :«جَازَ الْقَصْد( إِسْرَافاً)»: نویسد صاحب مصباح المنیر می

 [6]. «کند یمخود، تجاوز  ي شدهاسراف عملی است که از حد عقلی و عرفی لحاظ »: در التحقیق آمده است

: اند نیز گفته است و تقتیر لغت دو این ضد و است مقدار از اسراف، تجاوز: سدینو یم انیالب مجمعصاحب تفسیر 

 [7] .است ظاهرتر اول معنى و نمودن زیاد یا کردن به کم به باطل، است حق از تجاوز به معنى اسراف

 [3]ت کیفی و کمیّت در کردن تجاوز حد از، کردن مصرف اندازه بى و بیجا، حساب بى را اسراف یعنی مال

از دیدگاه برخی اهل لغت و به تعبیرات خاصّ فارسی، اسراف ضد قصد و اقتصاد، خیرگی عقل، خوکردگی و 

 [3] .ورزي استحرص 

سرفه گرفته شده است و سرفه در  ي شهیراست، زیرا این ماده از  فاسد کردناسراف در اصل به معناي افساد، یعنی 

 [1۵] .شود یم، گفته کند یمو فاسد  خورد یمعرب به کرمی که درخت و تخته را  ي واژه

 گاهى تجاوز و اسراف این و نیست مباح شرعاً که مباح حد از کردن تجاوز یعنى است حد از تجاوز اسراف اصل

 [11] .تفریط طرف در گاهى و باشد افراط طرف در

تجاوز از حد و اعتدال است و اسراف در مال و فالن کار، افراط و از حد آن تجاوز کردن، « اسراف»خالصه این که 

 گونه هر به اسراف حدیث، و قرآن در فراوان شواهد ي هیپا بر و بناخطا کردن، غفلت کردن، جهل و نادانى کردن است 

 انزجار و خشم مورد محكوم و و ممنوع است عملى اسراف حال؛ هر در و شود مى گفته روى زیاده و تجاوزکارى

 . است شده منع شدت به آن از که است متعال خداوند

 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

727 

 

 نظر قرآنماسراف از 

نوعی ( در اندیشه باشد یا عمل)ا که قرآن هر گونه تجاوز از حد و حق ر میکن یمبا نگاهی کوتاه و گذرا مشاهده 

از اوصاف مسرفین، دستور  يا پارهاسراف و خروج از مرز اعتدال به حساب آورده و آن را محكوم کرده است و با ذکر 

هالکت و دوري از رحمت و محبت خدا را به اسراف کنندگان  ي وعدهعدم اطاعت از آنان را صادر فرموده و سر انجام 

 .داده است

 هر، دهد مى انجام انسان که است عملى هر در حد از تجاوز و اعتدال حد از شدن خارج معناى به «اسراف»ه کلم

 مورد این خصوص در زیر آیه در که چنان هم، شود مى استعمال کردن خرج پول مورد در غالباً راغب گفته به که چند

 [12]« قَواماً ذلِكَ بَیْنَ کانَ وَ یَقْتُرُوا لَمْ وَ یُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذِینَ وَ»: شده استعمال

«  اسراف»ولى در بیست و سه مورد لفظ  و مشتقات آن، مكرّر به کار رفته است«  اسراف»در قرآن کریم واژه  

هاى اخالقى، عقیدتى و  در غالب موارد، مقصود از اسراف جنبه. که در هر مورد، مفهومى ویژه دارد [19]استعمال شده 

 .تجاوز از حدود الهى است

شكوفایی استعدادها جلوگیري نموده، عوامل  و از رندیپذ ینمقرآن ستمگران متجاوزي را که دعوت پیامبران حق را 

همانا فرعون تجاوز ». زند یمو مارک محكومیت بر چهرشان  داند یم کار اسراف، دهند یمبه هدر ا تكاملی خود و جامعه ر

 (3: انبیاء). «از اسراف کنندگان بود یو به راستو بلند پروازي در زمین کرد 

. مسرفین می شمارد ي زمره، در ندینما یمروي  افزونخدا  يها نعمتو نیز افرادي را که در مصرف کاالها و 

بازگشت و توبه قرار  ي آستانهو همچنین مسرفین و گناهكارانی که از فرامین الهی سرباز زده ولی بعداً در ( 39: یونس)

و گاه قوم لوط ( 91:اعراف). «اي بندگان من که بر خویشتن اسراف کردید هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید» .رندیگ یم

، زیرا عمل آنان بر خالف نظام تكوین و کند یمقلمداد  کار اسرافرا که به انحراف جنسی و فساد اخالقی مبتال بودند، 

 (۰9:زمر. )قانون تشریع و تجاوز از حالل به حرام بوده است

حد وسط آن  ،مرز آن را بین قتر و اسراف، ذکر نموده حد و، آورد یمو حتی آنجا که سخن از خرج کردن به میان 

 افزونوقتی انفاق کنند  آنان کهو »: دیفرما یمو در شمار یكی از اوصاف بندگان خوب خدا  دهد یمرا میزان و قوام قرار 

یعنی نه افراط و نه تفریط ( 67: فرقان) «بلكه انفاقشان عادالنه و در مرز اعتدال است رندیگ ینمروي نكرده و سخت 

 .باشد یمبلكه امر بین االمرین 

 اسراف در روایات

که در ذیل به ذکر فراوانی از آن مذمت شده  روایات درکه  گردد یماعمال محسوب  نیتر مذمومیكی از اسراف 

 :میپرداز یمچند نمونه از این روایات 
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حد  نیتر کم»: فرمایند نقل شده است که در مورد اسراف به اصحاب خود مى( ع)ق حدیثی از حضرت امام صاد

پوشى در داخل خانه نیز بپوشى یا باقیمانده آب و غذا  اسراف این است که لباسى را که بیرون خانه براى حفظ آبرو مى

  [19]. «ماند دور بریزى و یا خرما را خورده و هسته آن را دور اندازى را که در ظرف مى

و مدیریت ( میانه روي)د او راه اقتصا وقتی خداوند بر بنده ایی خیر بخواهد، به»: دیفرما یم( ع)حضرت علی 

 [1۰. ]«دارد یمباز  يکار اسرافو از مدیریت ناصحیح و  آموزد یمخوب را 

از خدا بترس نه اسراف کن و نه سخت گیري در نفقه، بلكه بین این دو، یعنی عدالت و »: دیفرما یم( ع)ق امام صاد

 [16]. «تبذیر نكن گونه چیهاعتدال را پیشه کن چرا که تبذیر جزء اسراف است و خداوند فرموده 

 [17] .زیاد، ویرانگر است  اسراف. «کثرة السّرف یدمّر»: فرمودند« ع»امام علی 

و کسی  سازد یمخداوند کسی را که در معیشت خود میانه روي را رعایت کند توانگر : مودندفر( ص)م پیامبر اکر

 [13. ]گرداند یمرا که تبذیر و اسراف نماید محروم 

: گفتم. میان دو شیوه ناپسند»: راجع به دادن خرج خانواده اجازه خواستم، فرمود( ع)از امام رضا : گوید عیاشى مى

دانى که خداوند  ، آیا نمىدیتو را ببخشاخدا . آرى: فرمود. فدایت شوم به خدا سوگند این دو شیوه ناپسند را نفهمیدم

ورزند و امساک هم  نمى  کنند اسراف و کسانى که وقتى انفاق مى:«فرماید دارد و مى و امساک را ناپسند مى  اسراف

 [13]. این دو استوارندکنند و میان  نمى

کار سه   شخص اسراف»: فرمود( ع) نیرالمؤمنیامکند که  نقل مى( ع)ابو اسحاق در یك حدیث مرفوع از امام سجّاد 

پوشد و چیزى را که شایسته او  خورد و لباسى را که شایسته او نیست مى چیزى را که شایسته او نیست مى: عالمت دارد

کند و بیشتر از آنچه در شأن اوست خرج  و پوشاک و خریدن کاال از حدّ خود تجاوز مى در خوراک. )خرد نیست مى

 [13]. «(کند مى

هیچ »: روایت کرده که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود السالم هیعلعبد اللَّه بن أبى یعفور از امام صادق 

روى را دوست ندارد، جز  و زیاده  یاز نیست و خداوند اسرافاى در نزد خداوند عزّوجلّ بهتر از هزینه به اندازه ن هزینه

 [2۵]. « در مخارج حج

 [21]. «بخورى یخواه یماین است که هر چه   یكى از اقسام اسراف»: آمده( ص)در روایتی دیگر از پیامبر اکرم 
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 :الزم یها یساز نهیزماقتصاد اسالمى و 

. است گرفته قرار آسمانى ادیان توجّه مورد و بوده مطرح ها نسل ي همه میان در و عصرها تمام در اقتصادى مسائل

 شده عنوان ترى قوى مبانى با و گسترده سطح در موضوع این، آن خاتمیّت و جامعیّت به نظر با نیز اسالم مكتب در

 .است

 سپرى اقتصادى امور بررسى در بشر، وقت بیشتر امروزه، دهد مى تشكیل اقتصاد را انسان زندگى از عظیمى بخش

 از مانع و انسان هاى آرمان با مخالف را آن بلكه، دهند نمى آن به بهایى هیچ، افراد از اى عدّه، همه این با؛ شود مى

 از باید، رو این از؛ است عالى اهداف از انسان ماندگى عقب عامل، مباحث گونه این طرح معتقدند و دانند مى ییگرا آخرت

 را اقتصاد اى، عدّه، ها آن مقابل در .رفت اخروى کماالت دنبال به و جُست دورى ثروت و مال جمله از، دنیوى امور

 از دور و مردود را نظریّه دو هر سالما. دنگرن مى اقتصادى دیده با را امور همه و دانند مى نهایى هدف و زندگى محور

 را اقتصاد و بیند مى یانهگرا واقع دید با را دنیوى و اقتصادى مسائل و گزیند برمى سومى راه و داند مى زندگى هاى واقعیّت

 عوامل از یكى را صحیح اقتصاد و ساخته جدا زراندوزى و دنیاپرستى با را آن مرز و داند مى ضرورى حیات تداوم براى

 [22] .کند مى معرفى دینى بنیان تقویت و آخرت کسب

 این در امرى هیچ از که پویاست و عمیق اندازه چه، مكتب این که دهد مى نشان اسالمى اقتصاد به کلّى نگاه یك

 و یافته ترکیب، الزامى قوانین و اخالقى هاى مالک، اقتصادى مسائل سلسله از، اسالمى اقتصاد. نیست فروگذار مورد

 .است ساخته فراهم بشریّت براى را اقتصادى نظام ترین عادالنه و ترین جامع

 و فرهنگى سیاسى، اجتماعى، مكتبى هاى حرکت در را مال مهم نقش و است جامعه فقرات ستون حكم در اقتصاد

 .نیست اصلى مقصد و نهایى هدف جامعه، یا فرد حیات براى اقتصاد چند هر گرفت، نادیده نباید جامعه تربیتى

اسالم داراي نظـام اقتصادي مستقلی است اگرچه ممكن است در بعضـی مسائـل فرعـی نقاط مشترکی با دیگر 

 [29] .داشته باشد ها یستمس

روي هم رفته در ارتباط  ها آنو قوانین و مفاهیمی است که  ها هیپااز  يا مجموعهنظام اقتصادي اسالم، در حقیقت 

 [29] .دهند یمبا اصول و ضوابط دیگر اسالم، این نظام را تشكیل 

از موضوعات مهمّى که سهل انگارى در فهماندن آن به مردم، و فراخوانى گسترده مردم به آن روا نیست، این است 

عادالنه این اقتصاد، در  يها چارچوباقتصاد قرآنى، و به جریان انداختن قوانین و ( پیاده کردن)که عملى کردن 

 :هایى است مختلف اجتماع، نیازمند فراهم ساختن مقدمات و زمینه يها بخش

 .آن يبرا یاجتماعهاى فكرى و فرهنگى و اخالقى و  آماده کردن زمینه -( 1)
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به چیزى  «قسط قرآنى»، که جز به اجراى دار هدف ياقتصادآماده کردن زمینه براى برپاداشتن نظام  -( 2)

 .اندیشد نمى

براى آنكه در برابر تكاثر و متكاثران بایستد و خود را براى تنظیم احكام  ،«اجتهاد اسالمى»به دایره  توسعه دادن -9)

 .آماده سازد« قسط قرآنى»اجراى 

نظام  اقتصادى و فرو افكندن متكاثران، و به آنان و اموالشان و تهدیدشان نسبت به يها طاغوتطرد کردن  -( 9)

، و بر ها یزير برنامهو  ها یريگحاکم توجّه نكردن، تا چنان شود که نتوانند تسلّط خود را بر جریان کارها و تصمیم 

قسط »اجتماع و سرنوشت آن، و بر ملّت و مصالح آن، و بر اسالم و آبرو و اعتبار آن تحمیل کنند، و بدین گونه از اقامه 

 [17]. جلوگیرى به عمل آورند« قرآنى

 هم به نیز و، است برخوردار اى ویژه اهمیت از سالم اقتصاد یك، توحید به اعتقاد مسئله از شاید بتوان گفت بعد

 [2۰] .بود خواهد جامعه در وسیع فساد چشمه سر اقتصادى نظام ریختگى

 رابطه اسراف با اقتصاد در جامعه اسالمی

 ها انسانکاري را از صحنه زندگی  یفقر و محرومیت و بنظام اقتصاد اسالمی بر این اساس پی ریزي شده است که 

عظیم را از میان بردارد تا جامعه اسالمی را از لحاظ اقتصاد،  يها شكافو  ها فاصله، ها طیتفرریشه کن کند و افراط و 

 .و معتدل سازدگ همراه و هماهن يا جامعه

و  کند یمدر راه ایجاد این منظور از طرفی مسلمانان را بكار و کوشش و ابتكار و تولید و خالقیت دعوت و ترغیب 

و از  دینما یموضع  ییخودکفاو ابتكارها در راه رسیدن به استقالل و  ها حرکتقوانینی به منظور جهت بخشیدن به 

در راه  ها آنبدست آمده و همچنین خرج کردن  يها ثروتو نابود ساختن اموال و  «اتالف»و  «اسراف»طرف دیگر از 

 .کند یمفساد و ایجاد تباهی و اختالف و نفاق جلوگیري 

رفتار غیر  تواند ینمزیرا انسان  شود یماسراف یك مفهوم ارزشی است که بار منفی دارد و نزد همه ناپسند شمرده 

سخاوت، بزرگواري، حفظ شأن و آبرو پسندیده  يها عنواناسراف را با  تواند ینمانسان  مثالًارزشی خود را توجیه کند 

 [26. ]درفتار خود را با همان عنوان اسراف پسندیده بشمرد و از آن دفاع کن دهد وجلوه 

در اجتماع بشري و یا کمبود و نارسایی در زمینه وسائل رفاه زندگی و  ها تیمحرومپیدایش فقرها و  ي عمدهعلت 

 .تعلیم و تربیت چیزي جز اسراف و تبذیر و عدم رعایت اعتدال در خرج مال و ثروت نیست

اي داده است و در این  العاده فوقنیز اهمیت  ها ثروتاسالم عالوه بر آنكه رشد ثروت را در نظر دارد به حفظ این 

اسالم در عین حال که . باشد یم ها طرحنیز از همین  «اسراف»مسئله جلوگیري از . دهد یم را ارائه ییها رحطخصوص، 
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که این استفاده باید در حد اعتدال باشد چرا که اسراف  سازد یماستفاده کنند خاطر نشان  ها طرحمردم از  دهد یماجازه 

 :سازد یمجامعه را با خطرات زیر مواجه 

از آنجا که دولت اسالمی وظیفه دارد یك زندگی متوازن و آبرومند براي همه فراهم سازد و از طرفی  (1

دست به مصارف نامعقول آلوده کنند، چرا که  يا عدهمصرفی نا محدود نیست و این امكان وجود ندارد که  يها فرآورده

 .توازن اجتماعی در این صورت بهم خواهد ریخت

 .بزرگی به تولید جامعه خواهد زد ي لطمهجریان تولید بیرون آورده و از این راه  ازرا  ها یهسرمااسراف  (2

این خود . باشند یم، چرا که دردهاي اجتماعی نیز مسري گردد یمشیوع اسراف در جامعه امري اجتناب ناپذیر  (9

 .فقر عمومی را باعث خواهد شد

اسراف خود زمینه مناسبی براي شیوع مفاسد اجتماعی چون دزدي، رشوه، قمار، تقلب، کم فروشی و  (9

إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ »: کند یمبه این علّت است که اسالم اسراف کنندگان را یاران و برادران شیطان معرفی . باشد یم یفروش گران

 (27:اسراء). «کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ

که  دهد یماسالم اجازه . کند یمبه تناسب شرایط زمانی و مكانی و کیفیت زندگی اشخاص، تعیین حد اسراف تغییر 

حتی در همین حد . ضروریات زندگی در حد رفاه برطرف سازند ریو سااز غذا، لباس، مسكن  خود را يازهایافراد ن

 [29] .دولت اسالمی موظف است براي اشخاص ناتوان زندگی فراهم کند

احتیاج به صرف  و ملتباید توجه داشت که بكار افتادن چرخ زندگی یك فرد و یا یك خانواده و یا یك جامعه 

هرگز  فتدینچه این که روشن است تا مال و نیروي انسانی به جریان . مال و نیروي انسانی اعم از فكري و بدنی دارد

نیروي انسانی نیز در موارد مختلف زندگی بر حسب و صرف مال و  دیآ ینمچرخ اقتصاد زندگی به گردش در 

، حد و اندازه معینی دارد که تعیین این حدود و موازین، به عهده عقل روشن بین و ها تیموقعمختلف و  يها يازمندین

بر اساس این حدود و موازین صورت  المال تیب ایو اعم از اموال افراد _شرع مبین است و در صورتی که خرج مال

و این همان اعتدال و میانه روي است که مورد نظر اسالم است ولی اگر صرف مال با  دیآ ینمبگیرد هرگز اسراف الزم 

است که اسالم با آن مخالف است و آن را یكی از گناهان و داراي عواقب  «اسراف»د باش توأمعدم رعایت این موازین 

 .کند یممعرفی  اکو خطرن بار انیز

 . به معناي میانه روي و رعایت اعتدال در خرج مال است «اقتصاد»نقطه مقابل  «اسراف»ه ک گردد یمبنابراین روشن 

توجه به این موضوع نیز الزم است لزوم رعایت اعتدال و میانه روي در صرف مال از نظر اسالم یك قانون کلی 

خیر نیز جایز نیست یعنی تخلف از آن در هر موردي که  يها راهاست که تخطی و تجاوز از آن حتی در خرج مال در 

خیر خرج کند کار  يها راهاگر کسی تمام مال خود را در راهی از »: فرمودند( ع)ضرت صادق ح. تاس «اسراف»باشد 

 «[13] .خیري انجام نداده است و این عمل را نباید توفیق خداوندي نامید
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 نقش اجرایی اسالم در جلوگیری از اسراف 

قوانین اخالقی، اقتصادي، اجتماعی و غیره است تا قسط و عدل در جامعه  نیتر یعالکه داراي  گونه هماناسالم 

، کند یممأمورین استفاده  نیتر قیدقو  نیتر يقوجهت نظارت بر قانون و اجراي دستوراتش از  طور نیهمبرقرار شود، 

، و و شنوایعنی ایمان به خالق توانا و بینا، حاضر  دهد یمابتدا نیرویی به نام ایمان به خدا و معاد، در جان مسلمان قرار 

در آنجا اجتماع و به اندیشه و عمل کوچك  ها انسانآفرینش که روزي تمام  يها دادگاه نیتر بزرگاعتقاد به قیامت یعنی 

همچنین وجود دو مأمور مخفی که در همه جا آدمی را  رسند یمو به پاداش یا کیفر  شود یمو بزرگ آنان رسیدگی 

سخن و نجواي او را ضبط کرده، براي  نیتر فیضعو  يبردار عكس شیها نگاهو از ریزترین حرکات حتی  کند یمتعقیب 

« وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنتُم» ،(11۰: بقره)« فَأَیْنَمَا تُوَل واْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»اعتقاد به خدایی که . کنند یمدادگاه آخرت بایگانی 

و ( 3-7:زلزله)« فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ»که  يا ندهیآ، و ایمان به دادگاه (9: حدید)

« کِرَامًا کَاتِبِین وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ»، (13:ق)« لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا»نامرئی که  و مأموراعتقاد به دو ملك 

 (.11-1۵:انفطار)

تربیتی خود، وجدان اخالقی انسان را تقویت نمـوده تا چـون دادگاه کوچكی،  يها برنامهاز سوي دیگر اسالم با 

وَلَا ». دینما یماو را توبیخ  ها یزشتکند و در برابر  قیو تشوتحسین او را  ها یكینکـردار وي را زیر نظر گرفته در مقابـل 

 (2: قیامت)« أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

 ،(ص)ر پیامب ي به فرموده رسد یمبعد، نوبت به امر به معروف و نهی از منكر یعنی نظارت همگانی  ي مرحلهدر 

که کسی حق سوراخ کردن کشتی را ندارد یعنی تخلف و قانون شكنی، ضربه زدن  نندینشافراد یك جامعه، چون کشتی 

و سوراخ نمودن کشتی سعادت است و افراد جامعه باید متخلف را به جاي خود بنشانند تا کشتی اخالق و سعادت 

 .جامعه غرق و نابود نگردد

دست از تجاوزش برندارد حاکم شرع و  يکار اسرافحال اگر باز هم لجاجت و پافشاري در تخلّف ادامه یابد و 

چرا که دولت اسالمی، مسئول اجراي عدالت اقتصادي اسالم  ندینما یمو مجازات  بیاو را تعقمحاکم قضایی کشور، 

را سرکوب کرده، افراد  ها يکارو اسراف  ها یطلببوده و موظف است براي رفاه همگانی و ایجاد توازن اجتماعی، تجاوز 

 .ردیفرا گ( دور از هرگونه اسراف و تبذیر)پایین را باال آورد تا سراسر جامعه اسالمی را رفاه و آسایش  کم درآمد و سطح

 :میکن یماشاره  ها آنکه به برخی از  دهد یماسالم راهكارهایی براي جلوگیري از اسراف ارائه 

 از بین بردن عوامل مولد اسراف -1

 با آنان آمدو رفت  محدود کردنفاصله گرفتن از مسرفین و  -2

 انسان در ایدئولوژي اسالم و رسالتتوجه داشتن به نقش ثروت  -9
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العین قرار دادن زندگی الگوهایی همچون حضرت  انتخاب الگوهاي همیشه زنده و درخشنده مكتب و نصب -9

  [27( ]ع)ه و خدیج( ع)ه ابی ذر و پاک زنانی چون حضرت فاطم و( ع)علی 

همگانى یا امر به معروف و نهى از منكر، تبلیغات و ارائه الگوى صحیح مصرف و سرانجام  رسد نظارتبه نظر می 

 .اسراف جلوگیرى کند و ازتواند کارساز باشد  مى کاران اسرافبرخورد عملى و قانونى قاطعانه با 

 :پیشنهادات

 با زندگی امروز و آینده ها آندینی در اقتصاد سالم و تطبیق  يها آموزهکاربردي کردن  -1

 ...رحم، بازار ي صلهدر ابعاد مختلف از جمله ( ع)زندگی ائمه  ي مطالعه -2

 بررسی وضعیت جامعه و نگرش مردم و مسئولین در خصوص زندگی سالم و درست  -9

 اقتصادي، اخالقی، فردي، اجتماعی اسراف و نیز کیفرهاي اخروي آن هاي یانزبررسی  -9

 با تربیت معنوي اسالم و انفاق و ایثار را پیشه خود ساختن ییو آشنامطالعه  -۰

 زندگی علماء، اندیشمندان در رابطه با اقتصاد سالم يها حلکشف و بهینه سازي راه  -6

 

 نتیجه گیری

ز دیدگاه اسالم، ا. دباش یممبنایی اقتصاد اسالمی، تكیه بر وحی و مبنا بودن وحی و قرآن  هاي یژگیویكی از 

و کسب رضایت و خشنودي او، هدف هر مسلمانی است، بنابراین همه  باشد یمکماالت  ي همه ي سرچشمهخداوند 

 .که رفاه و رستگاري را همراه داشته باشد کند یم، اقتصادي یا غیر اقتصادي را براي جامعه توصیه ها انسانکردارهاي 

آخرت گرایی را به معنی دوري از  يا عدهسرمایه داري تنها روي رفاه جامعه تكیه دارند و ممكن است  يها مكتب

قرآنی در این رابطه، این دو دیدگاه به شدت منكوب خواهد بود و آنچه مورد  یاتبا آنظر قرار دهند امّا  حاجتماع مطم

 .تأیید قرار خواهد گرفت، رفاه و رستگاري با هم است

در  تواند ینمهستند؛ طبعاً  ها انسانتمام شئون مادي و معنوي  ي ادارهاز آنجا که اسالم و قرآن مجید، به حق، مدعی 

سكوت کنند و رهنمودي نداشته باشند، از این رو بر علما و اندیشمندان اسالمی است که اصول و  مسائل اقتصادي

ند و در اختیار جامعه اسالمی بگذارند و بر یكایك مؤمنان نیز الزم کلّیات این گونه مباحث را از آیات قرآنی بیرون آور

مهم اقتصادي  هاي ینهزماست که ضمن التزام قلبی به مكتب وحی، در مقام عمل نیز تنها همان اصول کلی اسالم را در 

را سعادت هر دو جهان  تواند یمایمان داشته باشند که تنها عمل به نظام اقتصادي اسالم است که  دهند ومدّنظر قرار 

 .آنان تأمین کند يبرا

« اسراف»را که مراعات آن مورد تاکید فراوان و همچنین « میانه روي»و « اعتدال»توجه است که  قابل یزناین نكته 

را که احتراز از آن مورد اهتمام قرار گرفته است هرگز نباید در صرف مال و ثروت محدود کنیم بلكه باید استعدادها و 

آن از مال و ثروت نیز به  ییکارارا که اهمیت و موقعیت و  -اعم از فكري و بدنی–انسانی  یروهايو ن ها یستگیشا
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بیاوریم، و در مصرف کردن آن نیز رعایت اعتدال و میانه روي و احتراز از اسراف را یك  به حسابمراتب بیشتر است 

زندگی یك  ي محدودهرا در یك  ها آنهرگز نباید  ها آناسالمی و انسانی بدانیم ونیز با توجه به وسعت مفاهیم  ي یفهوظ

اسالمی  ي جامعهرا شاخص و مقیاس زندگی اقتصادي  ها آنفرد یا یك خانواده مورد مطالعه قرار دهیم، بلكه الزم است 

 .بدانیم

 

 :منابع

 .   هجرت انتشارات: ، قم299ص ، 7ج ، لعینا( ق 191۵)؛ احمد بن خلیل فراهیدى، -1

 دارالعلم: ، بیروت21۵ص ، 2ج ، القرآن غریب فی المفردات(  ق 1912)؛ محمد بن حسین اصفهانى، راغب -2

 .الشامیة الدار

 .، بی جا193ص ، 3ج ، لسان العرب (ق 711)؛ ابن منظور، محمد بن مكرم -9

 .اإلسالمیة الكتب دار:  ، تهران27۰ص ، 9ج ، قرآن قاموس (ش 1971)؛ اکبر على قرشى، سید -9

 .، بی جا279، ص 2ج ، المنیر مصباحی تا، ؛ بمحمد بن احمد فیومى، -۰

 نشر و ترجمه نگاه: تهران 1۵3ص ص ۰ج ، جالكریم القرآن کلمات فی تحقیقا (ش 96۵)؛ حسن مصطفوى، -6

 . کتاب

   .فراهانى انتشارات: ، تهران236ص ، 9ج القرآن،  تفسیر فى انیالب مجمعرجمه ت( ش 196۵)؛  مترجمان -7

 .اسماعیلیان: ندیم مرعشی، قم، 7۵ص  عجم مفردات الفاظ قرآن؛م( بی تا)؛ راغب اصفهانی، حسن بن محمد -3

 .، بی جا۰۰9ص ، 1ج ، منتهی االرب (بی تا)؛ صفی پوري، عبد الكري -3

 . ، بی جا9۰1ص ، 6ج  ،«تفسیر المنار»م تفسیر القرآن الحكی (ق ه 1966)؛ محمد ،رشید رضا -1۵

 .نوید: تهران ،217، ص 2ج  األحكام، آیات (ق 19۵9)؛ ابوالفتوح امیر سید جرجانى، حسینى -11

 .موسسه االعلمی للمطبوعات: ، بیروتالمیزان فی تفسیر القرآن (ق 1931)؛ طباطبایی، محمد حسین -12

 .نمونه: ، تهران999ص  عجم المفهرس اللفاظ قرآن کریم،م( ش 1973)؛ فؤادعبدالباقی، محمد -19

 .دارالحدیث: ، قم993ص ، 9ج  یزان الحكمه،م( ش 1966)؛ محمدي ري شهري، محمّد-19

 .دفتر تبلیغات: ، قم16۵ ص،  و درر الكلم غررالحكمصنیف ت( ش 1966) ؛تمیمى آمدى، عبد الواحد -1۰
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:  ، تهران9۵2 ص، 7۰ ج حار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ب( ق 1111)؛ مجلسی، محمدباقر -16

 .اسالمیه

 .دلیل ما: ، قم199ص ، 9ج ، احمد آرام، رجمه الحیاةت( ش 1936)؛ حكیمی، محمدرضا -17

 ،2۰3ص  1۰ج ، إلى تحصیل مسائل الشریعة فصیل وسائل الشیعةت( ق 11۵9)؛ حسن محمد بن، یحر عامل-13

 .آل البیت: قم

 . جامعه مدرسین: ، قم31ص ، 1ج ، لخصالا( ش 1962)؛ علی بن حسین بن بابویه محمد بنقمی، -13

جامعه : قم، 229ص ، 9ج  الفقه، یحضره ال نم( ق ه 1919)؛ علی بن حسین بن بابویه محمد بنقمی،  -2۵

 . مدرسین

 .دنیاي دانش:  تهران، 229ص ، 9ج نهج الفصاحة،  ( ش 1932) ؛، ابوالقاسم پاینده -21

 .نمونه: ، تهران1۰ص ، روت از دیدگاه قرآنث( ش 1973)؛ وفا، جعفر-22

 .درب: ، تهران1۵1ص ، سالم در مبارزه بنیادي با فقرا( ش 193۰)؛ بیات، غالمرضا-29

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ، تهران۰3ص ، اقتصاد اسالمی( ش 1962)؛ نوري، حسین-29

 . االسالمیه الكتب دار:  ، تهران963ص ، 2ج ،  نمونه تفسیر رگزیدهب( ش 1932)؛  على احمدبابایى،  -2۰

 .کانون اندیشه جوان: ، تهران99ص ، روري بر تجمل و اسرافم( ش 1933)؛ شاه آبادي، محمد علی-26

اصول  مؤسسه در راه حق و: ، تهران۰7ص ، شكل اسرافم( ش 19۰3)؛ تحریریه مؤسسه در راه حق ئتیه-27

 .الدین
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 بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات

 یو نقش آن در رکود اقتصاد

 2ی امیر مقدم متقو   1ر رسول بازیا

 9 یعلی صیادانو 

  :چكیده

باعث شده تا محتوا و  ها یژگیوباشد؛ لذا این متن قرآن، متنی پویا و قابل انعطاف مید آنجایی که بی تردیز ا

نیز سخنی نو و تازه  ها زمانمضمون آیات قرآنی عالوه بر اینكه فرهنگ زمان نزول خود را انعكاس نماید، براي تمامی 

قرآنی مفهوم تازه و نویی استخراج نمود  يها عبارتو  ها واژهتوان با تأمل و کاوش ژرف در از این رو می. داشته باشد

آنیم تا عالوه ر ارتقاء دهد، در این نوشتار ب يآدمی را هم در بعد دنیوي و هم در بعد اُخرو یاعکه حیات فردي و اجتم

به خوبی تبیین و  يآثار اجتماعی و اقتصادي این پدیده مضر اقتصاد ت،در قرآن و روایاه بر برسی ابعاد معنایی رشو

 .                          راهكارهاي مقابله با آن ارائه گردد

 .هرشو ا،ارتش ت،روایا ن،قرآ :واژگان کلیدی

 .ندانشجوي کارشناس ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهرا. 1

 .ناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 2

 .ندانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهرا. 9

 

:مقدمه
 

در اسالم رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدت محكوم و . یكی از مبانی اقتصاد اسالمی مبارزه با پدیده رشوه است

یكى از بالهاى بزرگى که از . حرام و نارواست شود یممستحق آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل 

 نیتر بزرگبشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد، بالى رشوه خوارى است که یكى از  ریگ دامن ها زمان نیتر میقد

به  د،باید حافظ منافع طبقات ضعیف باش قاعدتاًقوانین که  شود یمموانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب 

 . به کار بیفتد د،را محدود کن ها آنسود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون 
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، مانع بزرگی برد یماجتماعی و اقتصادي آن را از بین ت شیوع رشوه خواري در یك کشور، عالوه بر این که امنی

هاي مفید و خالقیت و ارائه طرح ابتكار وعمل کننده به جاي  يروهاینو است بر سر راه سازندگی؛ زیرا کارگران 

 .بی دردسر است حساب و که درآمدي بی آورند یممعاش خود، به رشوه خواري روي  نیتأمسازندگی، در جهت 

باید در خدمت  را که ها آنو  دهد یمجامعه را به هرز  و تالشگررشوه خواري، همانند رباخواري، نیروهاي فعال 

که آنان به جاي  شود یمآورد و موجب تفاوت بار میعار و بی، بیباره شكمپرور، جامعه باشند تنبل، تن و رشدشكوفایی 

 .به تخریب اقتصادي بپردازند يتوسعه اقتصاد

هاي آن و سپس به بیان آن از دیدگاه قرآن و خانوادهدر این مقاله نخست به بررسی معناي لغوي رشوه و هم

 .پردازیممین به عوامل گرایش به رشوه خواري و راهكارهاي مقابله با آس پردازیم و سپروایات و احادیث می

  :معنای لغوی رشوه

 ( ۰۵ص  1۵، ج ه12۵۰، الزبیدي. )پردازد یماحقاق باطل  ایو چیزي است که انسان براي ابطال حق  :ـ رشوه1

  (226ص  2، ج ه1933 ر،ابن اثی. )ترسیدن به خواسته از راه غیر قانونی اس :ـ رشوه2

 (16۰3ص  2م، ج  1373 ن،معی. )شود یمچیزي است که براي انجام مقصود به کسی داده : ـ رشوه9

  :ریشه یابی

  :به معناهاي زیر آمده است «رشاء»و  ،کسر راء گرفته شده و بهبا الف ممدوده  «رشاء» :از ماده «رشوه»: واژه

      (2۰3ص ، م 1361، ثعالبی. )هـ ریسمان چا9   (9۵7ص  1ج ، 2۵۵7شرتونی، . )وـ ریسمان دل2  .ـ ریسمان1

 (932ص  2ج ، ه2۵۵3 ،یطبران. )دـ ریسمان بلن9

شود، و به وسیله رشوه براي تناسب رشوه با ریسمان در این است که به وسیله ریسمان آب از چاه بیرون آورده می

 (  266 ص 2، ج ه1933 ر،ابن اثی. )شود یمی یجو چاره ،ها خواسته

 :دینی یها آموزهرشوه در 

اخذ رشوه را به مثابه یك عمل زشت، نفرت انگیز و گناه بزرگ  ه،مكتب انسان ساز اسالم به عنوان یك جریان زند

را از رشوه گرفتن و واسطه گري بین دهنده و گیرنده به شدت نهی کرده است؛  ها انسانو نابخشودنی، معرفی کرده و 
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لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه » (بَینَهُما یَمشِی الَّذي والرَّائِشَ والمُرتَشِیَ الرَّاشِیَ اهللُ لَعَنَ): ندیفرما یم( ص)پیامبر اکرم 

نفوذ  يا جامعهاست که اگر در  يا رهیکبرشوه در زمره گناهان  . (۰9ص  ،ه1339، بیهقی)« گیرنده و واسطه بین آن دو باد

رفتن اعتماد عمومی را به دنبال داشته و به تدریج  نیاز بکند، مفاسد فراوانی از قبیل بی عدالتی، یاس و ناامیدي ضعفا و 

دینی، رشوه به شدت تقبیح شده و به رشوه خوار و رشوه  يها آموزهبه همین دلیل در . پاشد یمشیرازه اجتماع را فرو 

 .وعده عذاب الهی داده شده است ه،دهند

 بِها تُدْلُوا وَ بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْکُلُوا ال؛ و استفاده شده است« اکل به باطل»باره از تعبیر  نیدر اقرآن کریم  در

 خود میان در( ناحق و) به باطل را یكدیگر اموال و؛ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ بِالْإِثْمِ النّاسِ أَمْوالِ مِنْ فَریقاً لِتَأْکُلُوا الْحُكّامِ إِلَى

 که حالى در ندهید، قُضات به( رشوه عنوان به) را آن( از قسمتى) گناه، به مردم اموال از بخشى خوردن يبرا؛ و نخورید

مضارع از باب « کلمه تدلو»: سدینو یمعالمه طباطبایی در ذیل آیه فوق چنین   (133/بقره. )(است گناه کار، این) دیدان یم

به معناي آویزان کردن دلو در چاه است براي بیرون کشیدن آب و این کلمه را به عنوان کنایه در « ادال»افعال است و 

مَثَل رشوه  فهماند یماست لطیف که  يا هیکناو این  کنند یمدادن رشوه به حُكّام تا بر طبق میل آدمی رأي دهند، استعمال 

حكم حاکم را به سود خود جلب کند و با مادیات، عقل و وجدان او را بدزدد، مَثَل کسی است که  خواهد یمدهنده که 

 (7۰، ص 2ج  ه، 1976طباطبایی، ). کشد یمبا دلو خود، آب را از چاه بیرون 

به طور « سحت». استفاده شده است «لِلسُّحْتِ أَکّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ»سوره مائده، از تعبیر  92همچنین در آیه 

در روایات اسالمی نیز شاهد مقابله شدید و . تو یكی از مصادیق آن، رشوه اس شود یمکلی به مال و کسب حرام اطالق 

خداوند لعنت کند رشوه »: دیفرما یم( ص) اکرم امبریپ. با موضوع رشوه خواري هستیم( علیهم السالم)جدي معصومان 

آن حضرت در حدیث دیگري (. 3ص  ،29 ج ا،ت ی، بمجلسی)« هاست آنگیر و رشوه پرداز و کسی که واسطه میان 

« کفر محض است و صاحب رشوه هرگز بوي بهشت را احساس نخواهد کرد ن،که آ دیزیبه پرهاز رشوه »: دیفرما یم

 (۰29همان، ص )

همانا این ! اي علی»: دیفرما یم، کنند یمکه حوادث آینده را براي ایشان بازگو ( ص)از قول پیامبر ( ع) یامام عل

غفلت زا حالل  يها هوسحرام خدا را با شبهات دروغین و ... شوند یممردم به زودي با اموالشان دچار فتنه و آزمایش 

عامله است، حالل می م« که هدیه است و ربا را که نوعی ؛ شراب را به بهانه این که آب انگور است و رشوه راکنند یم

 (1۰6، خطبه ش. ه 1933، البالغه نهج)شمارند 

  :رشوه از دیدگاه قرآن

را تصدیق  و رسولاي کسانی که خدا »؛ (133/بقره) بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْکُلُوا الو... ا یا ایُّها الَّذیِن آمَنُو -1 

 «باطل نخورید را بهاموال یكدیگر  ،. .. دیا کرده
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مطلق مصرف کردن است، اگر چه خوراکی نباشد، و در مورد واژه باطل اقوالی  «خوردن»در این آیه منظور از 

 :هست

 .است و ظلمربا، قمار، و هر درآمدي از رهگذر اغفال مشتري حاصل گردد  :ـ منظور1

البته این معنی شامل هدایایی که بر طبق موازین اخالقی  ،معاوضه خوردن مال دیگران بدون استحقاق و :ـ مقصود2

 .شود ینم د،و اسالمی باش

طبرسی، . )دنیست مصرف کننل در راهی که حالو ـ منظور این است که مالی را بر وجه نامشروع به دست آورند 9

 (۰3ص  9ج 

، کاشانی;. )تبه حقوق دیگران اس و تجاوزربا، قمار، کم فروشی  :روایت شده که منظور از باطل( ع)امام باقر  و از

 (93 ص 9ج ؛ م 1339، طبرسی :9۵3 ص 1م، ج  1363

، دهیفااشیاء بی  و فروشخالصه اینكه هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوي، معامالت نامشخص، خرید 

و اگر در  صادق است ها آن بر همه «باطل»: و عنوان، رندیگ یموسائل فساد و ابزار گناه، همه در تحت این واژه جاي 

 .معناي انحصار نیست و بهبه عنوان بیان مصداق است  ،تفسیر شده و قمار و رشوهبرخی از روایات لفظ باطل بر ربا 

 پیدا دستاویزى) تا دهند یم گوش( تو سخنان به) دقت با ها آن؛ (92/ مائده)لِلسُّحْتِ  أَکّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ -2 

 .خورند یم حرام مال بسیار و د؛نماین تكذیب( را آن و کنند

و  «سَحَتَ» :شود یممانی که گفته ز. تاس «استیصال» :و آندر اصل براي یك معنی وضع شده است  «سحت»

 .نابود و ریشه کن کرد :یعنی «أَسحَتَ»

 .نمود را مستأصلخداوند کافر  :یعنی «سَحَتَ اهللُ الكافِرَ»

 «سحت»؛ لذا به مال حرام از این جهت شود یماست گفته  و عاربه هر مال حرامی که موجب ننگ  «مال سحت»

. کند یماز این جهت که صاحبش را به عذاب بنیان کن دچار  ای؛ و و دوام ندارد شود یم مستأصلگویند که زود می

بكار رفته  67و  99 -92آیات  ه،سه بار در سوره مائد «سحت»در قرآن کریم لفظ . (299, 11ج  م، 1396، فخر ،يراز)

 .است
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  :رشوه از دیدگاه روایات

  :روایت شده که فرمود( ع) نیرالمؤمنیاماز  -1 

اجرت زن بد  ،سگ ،پول میته»؛ «مِ، وأَجرُ الكَاهِنِوَةُ فی الحُكْشْوالرِّ ،بُ و مَهرُ البَغِیِّالكَلْ ،مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ المِیتَةِ»

؛ ندیگو یم «سحت»ر کسب حرامی و پستی را ه« باشد یمهمه از مصادیق سحت  ،کاهن و اجرترشوه در قضاوت  ،کاره

تجارت را  و امر سازد یمیرا اقتصاد را ریشه کن ؛ زندیگو یمرشوه را سحت . سازد یمزیرا دین و مروت را ریشه کن 

 (932ص  ،6ج م،  1397، حمد، مرضا دیرش. )دکن یمفاسد 

 :روایت شده که فرمود( ص)از رسول اکرم  -2

جز این که مبتالي وحشت  شود ینمدر میان هیچ قومی رشوه رایج  :«قَوْمٍ یَظهَرُ فِیهِم الرشا إلَّا أَخَذُوا بِالر عْبِ ما مِنْ»

 (2۵۰ص  9، ج م 1399ل، احمد حنب ،ابوعبداهلل) .دگردن یم و اضطراب

 :فرمود(  ص)م رسول اکر -9

ل که رشوه را به نام هدیه حال رسد یمزمانی براي مردم فرا »؛ «یَأتِی علی النَّاسِ زَمانٌ یَستَحِل  فیه السُّحْتُ بِالهِدیَةِ»

 «می شمارند

 :فرمود( ص)پیامبر گرامی اسالم  -9

 2ج ، م 1339بن حجر،، ایالعسقالن. )«رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتش هستند»؛ «الرَّاشِی و المُرتَشِی فی النَّارِ»

,293) 

کننده سحت  ییگو شیپو اجرت  ،پول شراب و میته ،پول سگ ولگرد ،اجرت بدکاره» :فرموده( ع)امام باقر -۰

 (69ص  12ج  م، 1363خ، ی، شیالعامل حر) «.است

اجرت  ،خمر ،سگ ،پول میته !اي علی» :است که فرموده( ع) نیرالمؤمنیامبه ( ص)از وصایاي رسول اکرم -6

 (69ص  12ج  ،همان)« باشد یمکاهن از مصادیق سحت  و اجرترشوه در قضاوت  ،بدکاره
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رشوه در حكم، اجرت  :ابواب سحت هشت است» :عامه روایت شده که فرموده قیاز طر( ع)منان ؤم از امیر-7

 «کاهن پول میته و شراب و سگ و اجرت حجام و ،(پول گرفتن براي به هم رسانیدن حیوانات)بدکاره، اجرت فحل 

  (9۵2ص , 2م، ج  1362متقی، ،يهند)

 :خوانیمدر کتاب فتوح البلدان بالذري چنین می

با دشمنان اسالم و   کمك به کفار قریش در جنگ خندق و( ص)ر یهودیان خیبر بر اثر عهدشكنی با پیغمب که نیهم

دست خالی از میدان نبرد برگشتند، رسول   همكاري خائنانه با مهاجمین از خیانتشان طرفی نبستند و مانند کفار قریش

د مسلمانان و یهودیان درگرفت؛ یهودیان از میدان جنگ فرار کردن  ه طرف خیبر عزیمت نمود و جنگ میانب( ص)م اکر

به س از مدتی تسلیم شدند؛ در نتیجه امالکشان ، پهاي خودشان پناه بردند و در محاصره مسلمانان قرار گرفتند و به قلعه

که در کارهاي کشاورزي تخصص  ها آناي از  عده .مسلمانان مصادره شد و مقرر گردید یهودیان خیبر تبعید شوند نفع

تبعید معاف باشند و مانند سابق به همان کارهاي کشاورزي مشغول شوند و یشنهاد کردند که از پ( ص)ر داشتند به پیغمب

دار شوند  کسانی نبودند که بتوانند کارهاي عمرانی را عهده آن روزمسلمانان بمانند؛ چون در میان مسلمانان   در خدمت

کشاورزي سرگرم باشند و   یشنهاد یهودیان کشاورز را پذیرفت و مقرر شد که مانند گذشته به کارهايپ( ص)م رسول اکر

به کشاورزان باشد و بعالوه در صورت فعالیت   متعلق ها نخلستاننصف درآمد ملكی از محصول زمینی و از محصول 

بد اهلل ع( ص)ا موقع برداشت محصول رسید پیغمبر خد که نیهم .اداش و جایزه نیز بگیرندپ( ص)م بیشتر از رسول اکر

عبد . نصف محصول به کشاورزان تسلیم شود د،فرمود و دستور داد که مطابق قراردا بن رواحه را مأمور وصول درآمد

که هر   را مخیر ساخت ها آناللّه مطابق دستور عمل کرد و هر قسمتی از محصول را به دو سهم متساوي تقسیم کرد و 

طابق دستور اسالم م: لی عبد اللّه گفتو د،خواهند بگیرند؛ یهودیان مبلغی رشوه به عبد اللّه پیشنهاد کردنقسمتی را که می

و از طرف دیگر چون عمل مسلمان باید مقرون به  د،تواند رشوه بگیرد و حرام بخورحرام است و مسلمان نمی  رشوه

یهودها این  که نیهم !بردارم المال تیب به نفعحتی یك مثقال زیاد از سهم شما   دهمعدالت باشد به خود حق نمی

اساس چنین ر یعنی ب «بهذا اقامت السماوات و االرض» :گفتند د،شناسی و امانت را از عبد اللّه مشاهده کردن وظیفه

و زمین را  ها آسماننظم و قاعده است که   و زمین پاي برجا مانده و همین ها آسمانعدالت و نظم و انضباطی است که 

 (999 م، ص 1396ن، بوالحس، أيبالذر) !کنداداره می

 :عوامل گرایش به رشوه و رشوه خواري  

دلیل گرایش به این گناه کبیره، ضعف ایمان و عدم آراستگی به زیور تقوا و پرهیزگاري  نیتر مهم: ایمان ضعیف 

شخص با ایمان به دلیل توکل باالیی که به رحمت الهی دارد، مطمئن است که خداوند مشكالت اقتصادي او را به . است
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همچنین شخص باتقوا از نیروي قناعت . و دیگر نیازي به دست یازیدن به گناه رشوه ندارد کند یمنحو احسن برآورده 

 .بخشد یمافتادن در دام رشوه رهایی  جهیدر نتورزي برخوردار است و همین نیرو، وي را از حرص و طمع و 

انسان، داراي غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستاي منافع خود حرکت : سودجویی و منفعت طلبی   

به پول بیشتر در معامالت، فرار  یابی دستکار، عالقه به زراندوزي و  از نوبتاموري مانند انجام سریع و خارج . کند یم

به این  ها آن یابی دستمنفعت طلبی افراد دارد و رشوه از ابزار  زهیدر غریشه ر. ..از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و

 .اهداف استه گون

رشوه در ادارات  يها نهیزممالی یكی از  نیتأمپایین بودن سطح حقوق کارکنان و عدم : مشكالت اقتصادي کارکنان 

 .است

کارمندان ادارات به رشوه خواري وجود قوانین دست و پاگیر در ادارات نیز از عمده دالیل گرایش : موانع اداري

 .است

رشوه  قیاز طرگاه قبح رشوه براي شخص روشن نیست؛ اما اغلب قبح آن معلوم است و به تدریج که افراد  :جهل

. کند ینمو دیگر کسی نسبت به آن اعتراض  زدیر یم، قبح آن نیز فرو سازند یمبه آسانی مشكالت خود را مرتفع 

 (99ص  ـ،ه 1937رابی، ، سیوجدان)

و  ندیآ یمب و فضایل انسانی به حسا ها ارزشاساس  ،ایمان و معنویت ،اخالق: حرص دنیا و دوري از معنویت

مادي، به خصوص  ذیلذاچشم پوشی و بی اعتنایی به برخی ب و سب شوند یمانسان  یدامن پاکباعث فداکاري، عفت و 

فقدان ایمان، دوري از معنویت و بی توجهی به توحید و معاد،  ،در طرف مقابل. گردند یماعمال نامشروع و خالف قانون 

 نحل سوره کریم در در قرآن که نان، چدهند یماساس هر جرم و جنایت از جمله ضایع نمودن حقوق دیگران را تشكیل 

 که ها آن براي الْحَكِیمُ؛ الْعَزِیزُ وَهُوَ األَعْلَىَ الْمَثَلُ وَلِلّهِ السَّوْءِ مَثَلُ بِاآلخِرَةِ یُؤْمِنُونَ الَ لِلَّذِینَ»: به آن اشاره شده است 6۵ آیه

 «.است حكیم و قدرتمند او و است عالی صفات خداوند براي و زشت صفات ندارند، ایمان آخرت سراي به

اجتماعی، نقش به سزایی دارد، فقر و  يها بیآسو  ها يناهنجاراز جمله عواملی که در : عدم تعادل دخل و خرج

، یاد شده کند یمدینی نیز از فقر به عنوان مرگ بزرگی که دنیا و آخرت انسان را نابود  يها آموزهدر . تنگدستی است

کارمندان و مدیران را به عنوان عامل مؤثر در  ،عدم تعادل دخل و خرج کارگران یکارشناسان علوم اجتماع؛ لذا است

 .کند یمشیوع رشوه خواري، معرفی 

 تواند یمعاملی است که  نیتر مهم، يا جامعهقدرت و صحت عمل قوه قضاییه در هر : ضعف در اجراي قانون

که در  گردد یمبر  ییها یینارسابرخی از عوامل قانون گریزي و نظم ستیزي به . سالمت و بقاي جامعه را تضمین کند

ضعف نظام در اعمال جدي و قاطعانه قانون و باز بود منفذهاي فرار از آن، باعث . دستگاه قضایی و توابع آن وجود دارد
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زیان و آسیبی که از این طریق بر . شود یمو تشویق آنان به ادامه و گسترش خالفكاري  کاران خالفجري شدن 

، موجبات جذب پردازند یمو بهاي سنگینی که بابت قانون گرایی خویش  دیآ یمشهروندان پایبند به قانون وارد 

دیگر جامعه را فراهم  يها بخشناخواسته آنان به صف قانون شكنان و تسري فرهنگ قانون گریزي و نظام ستیزي در 

   .(1۰ ،ه1933 ،ها زندان کل اداره. )آورد یم

 :آثار و پیامدهای رشوه خواری از لحاظ اقتصادی

بـالى رشوه  د،بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دار ریگ دامن ها زمان نیتر میقدیكى از بالهاى بزرگى که از 

موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و آثار و پیامدهاي منفی فراوانی را بر جاي  نیتر بزرگخوارى است که یكى از 

که اجماالً به چند نمونه آن  گذارد یمسیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جاي  يها حوزههنگفتی را در  يها نهیهزو  نهد یم

 :شود یماشاره 

محبوبیت و مشروعیت حكومت و قانون را از  ،شیوع رشوه و فساد اداري :پایمال شدن حق مردم و شیوع فساد -1

و  ها يخالفكارمتوجه شوند که با پرداخت رشوه، حقوق شهروندي پایمال شده و  ،هرگاه جامعه و مردم. برد یمبین 

مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولیان قانون از  يها حوزهدر  ها یشكنقانون 

 ییها راهو  ها روزنههمیشه دنبال  ،خالف کار و قانون ستیز ،در این میان افراد سودجو، فرصت طلب ،دست خواهند داد

 .هستند تا بتوانند با اعمال خالف قانون، منافع شومشان را به دست آورند

اگر از رشوه خواري و فساد اداري جلوگیري نشود، در اندک زمانی تسري : ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادي-2  

، شود یمجلوگیري  ،یو خارجبلند مدت داخلی  يها يگذاردر نتیجه، از سرمایه . پیدا کرده و فراگیر خواهد شد

، افراد به جاي ایجاد روند یمو رویكردهاي فناوري به بیراهه  ها تیارجح، گردد یمدر مسیر نادرست هدایت  استعدادها

در  ها شرکت، با در گیر شدن شوند یمپر سود کشانده  يها پروژهدر روستاها به سمت ... مراکز آموزشی و درمانی و 

و دولت نیز با افزایش مالیات، فشار بر اقشار آسیب پذیري  کند یمدر آمد دولت کاهش پیدا  ،غیر قانونی يها تیفعال

 .جامعه را بیشتر خواهد کرد

 راه حل چیست؟

 :براي رفع معضل فساد اداري و پدیده رشوه خواري، توجه به امور ذیل، مشكل گشا خواهد بود

اجتماعی، زاییده و  يها بیآسو  ها يناهنجاربخش اعظمی از مشكالت، : اخالقی و اعتقادي يها هیبنتقویت -1

هرگاه انسان از نظر اخالقی و اعتقادي، تربیت سالم داشته و به این مرحله از . معلول تربیت غلط و آموزش ناسالم است

و کیفر  شود یمه عدل الهی دقیقاً محاسبه در دادگا ،باورمندي نایل شده باشد که اعمال کوچك و بزرگ و خوب و بد او

و پاداش متناسب با آن، بلكه شدیدتر و قوي تر را به دنبال خواهد داشت، دست و پاي خود را جمع خواهد کرد و هر 
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انسانی بیشتر شود، ضریب اعتماد و اطمینان و درستكاري  و اخالققدر این باور و اعتقاد نسبت به احكام الهی و اسالمی 

 .ن آحاد جامعه، سیر صعودي پیدا خواهد کرددر بی

بزه  متخصصین باشد،¬می مردم دل در اعتقادي مبانی تحكیم وسیله، نیمؤثرتر خواري رشوه و رشوه با مبارزه براي

 اخالقی و اجتماعی مفاسد کلیه با مبارزه در حربه نیمؤثرتر ایمان زیرا برافروزید؛ دل در را ایمان چراغ»: اندگفته یشناس

 (1۵96 ,2 ج م، 2۵۵۰، یدرضار، سهادیانف)« .است

 يها فاصلهمعلول  ،مثل شیوع رشوه خواري ،اجتماعی يها یینارسابخشی از مشكالت و : کاهش فاصله طبقاتی-2

با استفاده از  يا عده، هرگاه افراد جامعه متوجه شوند که خورد یمم مختلف اجتماعی به چش يها ردهطبقاتی است که در 

باد  يها ثروتاقتصادي و به دست آوردن  يها عرصهپارتی بازي و رشوه دهی، مناصب دولتی را تصاحب کرده و در 

و به سمت و  افتند یم، آنان به طمع اند دهیبخشسر و سامان  شان یزندگراه صد ساله را طی کرده و به  ه،یك شب ،آورده

در جامعه پیاده شود، قطعاً « عدالت اجتماعی»؛ ولی در صورتی که شوند یم دهیکشسوي خالفكاري و قانون ستیزي 

 .  ، حل و فصل خواهد شدها یینارساخیلی از مشكالت و 

  :ـ اعطاي حقوق کافی به کارمندان9

اي که باید در گزینش کارگزاران منظور شود، به اعطاي حقوق پس از تبیین نكات برجسته( ع)علی  مؤمنانامیر 

، که فراخی روزي به آنان توان دهد که در اصالح فراخ دارپس روزي آنان را »: فرمایددهد و میآنان فرمان میکافی به 

نیاز گردند، و در صورت مخالفت با فرمان و یا خیانت به خویشتن بكوشند، و از اموالی که در تحت اختیارشان هست بی

 (9۰2، ه 1933، البالغه نهج)« .امانت تو حجتی باشد بر آنان

 : ـ نظارت بر کار کارمندان دولت9

دهد که والی شخصاً کارهاي کارمندان دولت را تحت مراقبت داشته باشد، و آنگاه دستور می( ع) یعل مؤمنانامیر 

همواره کارهاي آنان را تحت نظر و مراقبت داشته باشند؛ حضرت در ادامه  کند کهبراي آنان از افراد امین مراقب نصب 

 :ندفرمایمی

نهایی تو بر  مراقبتآنگاه دقیقاً بر کارهاي آنان مراقبت کن، و از افراد امین و وفادار بر آنان جاسوس بگمار، که »

 (99۰ص  ،همان)« .باشدبر رعایت امانت و شفقت بر رعیت می ها آنامور آنان موجب گرایش 

 ـ مجازات  مفسدان ۰



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

745 

 

آسایش کارمندان،  نیتأم ش،که اگر پس از این همه دقت در گزین دهدبه والی مصر فرمان می( ع)علی  مؤمنانامیر 

 .سازد برمالو مراقبت رفتار آنان، خیانت آنان ثابت شد، شدیداً آنان را مجازات کند و خیانت آنان را 

شد، به این گواهی بسنده  داستان هماگر یكی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت »

بر خاک مذلت  او راکن، او را با تنبیه بدنی به کیفر خود برسان، بر آنچه از طریق خیانت به دست آورده مواخذه کن، 

  (996همان، ص )« .ندازیببشمار، و ننگ اتهام را بر گردنش  کار انتیخبنشان، او را 

 : نتیجه

اجتماعی خاصی شكل گرفت؛ اما افق معرفی –هرچند در دوره فرهنگی معین و بافت تاریخی  یو قرآنمتون دینی 

این  ت،و از آنجایی که متن قرآنی یك متن دینی و مقدس اسد و ایدئولوژیكی آن محدود به زمان تولید خود باقی نمان

ود و احكام خود را از آن استخراج با اقبال بیشتري از سوي مسلمانان روبرو ش يا دورهسبب شده است تا در هر  امر

 .رشوه از جمله موانع رونق اقتصادي است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده است ،کنند

 ،برد یم میان از را آن اخالقی و حقوقی اقتصادي، امنیت که این بر عالوه جامعه، یك در خواري رشوه شیوع

 ارائه و خالقیت ابتكار، جاي به امر، مسئوالن و کارگزاران اگر چه توسعه؛ و سازندگی راه بر سر است بزرگی مانع

 رکود ورطه به جامعه و ایستد بازمی حرکت از توسعه و تولید موتور آورند، روي خواري رشوه به مفید، يها برنامه

-پی می ی، پس از بررسی علل و عوامل وجود این پدیده شوم در جامعه اسالمغلتد یم در اخالقی سقوط و اقتصادي

مقابله با این  به منظوربه ارائه راهكارهایی  یدین يها آموزهآیات قرآنی و  بر طبقتوان بریم که در جامعه اسالمی می

  . پدیده پرداخت
 

 :مآخذمنابع و 

 .ترجمه آیت اهلل مكارم شیرازي م،قرآن کری .1

 .چاپ دوم ترجمه، دشتی محمد، موسسه فرهنگی امیر المومنین،, ( م 1333) ،البالغه نهج .2

 .اپ بیروتة، چالعالمی المكتبة ،األثر غریب فی النهایة ,( تابی)ک، المبار السعادات أبو ر،األثی ابن .9

 .معجم مقاییس اللغه، چاپ بیروت ,( م 1367)، ابن فارس .9

 .قرطبة ي مؤسسه: الناشر ة،قاهر د،مسن ,( م 1399) ل،أحمد بن حنب ،یأبوعبداهلل الشیبان .۰

 .یروت، دار و مكتبة الهالل، بفتوح البلدان ،(م 1396) ،یأبو الحسن أحمد بن یحی ،يالبالذر .6
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 .محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز: حقیق، تسنن البیهقی الكبرى ,( م 2۵۵۰)، بیهقی، أبو بكر .7

شعب اإلیمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون  ,( م 2۵۵9 -ق. هـ 1929)، بیهقی، ابوبكر ریاض .3

    .مع الدار السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة األولى

 . فقه اللغة، چاپ دوم، مكتبة المجلس و المجلس العلمی ,( م 1361) ر،بی منصو، ایالثعالب .3

 .تفسیرمفاتیح الغیب، دار الطباعه للنشر، چاپ بیروت ,( م 1396) ر،مام فخ، ايراز .1۵

 .چاپ دوم دار الطباعه للنشر، بیروت ر،تفسیر المنا ,( م 1397)، محمد ا،رشید رض .11

 .القاموس، چاپ کویت جواهر من العروس تاج ,( ه12۵۰) ،یمرتض ،يالزبید .12

 .چاپ دوم ،تهرانفی فصیحه العربیه و الشوارد، د اقرب الموار ,( م 2۵۵7)شرتونی، سعید،  .19

 .حمد باقر، دفتر انتشارات اسالمی، موسوي همدانیم: ترجمه ن،تفسیر المیزا ,( ـه 1976)، طباطبایی، عالمه .19

حمدي بن عبد المجید السلفی، : المعجم الكبیرتحقیق ,( م 1339 -ق. هـ 191۰) د،طبرانی، سلیمان بن أحم .1۰

 .القاهرة، مكتبة ابن تیمیة، چاپ دوم

 .چاپ چهارم، المكتبة االسالمیه، جلدي 2۵وسایل الشیعه، چاپ  ,( م 1363) ،ریخ ح، شیعامل .16

المكتبه : تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، به کوشش علی محمد بجاوي، بیروت, ( م 1339) ر،ابن حج ،یالعسقالن .17

 .العلمیه

 .چاپ دوم ،، چاپ تهرانانیالب مجمع ,( م 1339) م،امین االسال ،یطبرس .13

 .اپ بیروت، چمجمع البحرین، المكتبه العالمیه ,( م 1393) ن،فخرالدی ،یطریح .13

 .اپ بیروت، چموسسه االعلمی للمطبوعات، تفسیر صافی ,( م 1363)، کاشانی، مالمحسن فیض .2۵

 .اداره کل زندانهاي کشور ،1933، گذري بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق .21

 .محمد ابراهیم قمی رجمه، ت29جلد  ،بحاراالنوار ,( بی تا)ه، عالم ،یمجلس .22

 . انتشارات معین چاپ دوم ن،فرهنگ معین، تهرا ,( ـه 1932)معین، محمد،  .29

 .فرهنگ توصیفی علوم جنایی، معاونت آگاهی ناجا, ( م 2۵۵۰)، و غالمحسین بیابانیا سید رض ر،هادیان ف .29

 .چاپ سوم، کنزل العمال، چاپ بیروت ,( م 1362)، یمتق ،يهند .2۰

 .کوشش و کار از نظر اسالم، قم چاپ اول ,( ـه 1937) ،یسراب ،یوجدان .26
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 یپیشرفت اقتصادی با تأکید بر تعالی فرهنگی و دین

 (توسعهپیش درآمد الگوی اسالمی )

  1ا رسول تقی خواه قره باب

 2ن وهاب بدري آذغاو 

 :چكیده

 .موضوعات مختلف بوده استیشتر در پی تعیین گستره فرهنگ در ب تعاریف متعددي که از فرهنگ ارائه شده،

 يها رشیپذرهنگ به معناي ف این پژوهش،ر د .ارکرد و اثربخشی فرهنگ را با تناقض مواجه کرده استک مین امر،ه

ا این تعریف، کارکرد مشخص ب .ورد تلقی قرار گرفتهم (باورهاي ارزش یافته که با التزام عملی همراه است)ه یافتر هنجا

مّا با ا که توسعه تنها جنبه اقتصادي دارد، شد یمپیش تصور  ها مدتا ت .تصور کرد توان یمو اثربخش براي فرهنگ 

قدان فرهنگ بیشتر احساس شد و کارکرد فرهنگ در مقوله توسعه مورد توجه ف شكست کشورهاي به ظاهر توسعه یافته،

قش دین در فرهنگ و فرهنگ ساز بودن آن ن یافته براي توسعه،ر هنجا يها رشیپذز طرفی با قبول ا .قرار گرفت

یاز به تعریف الگویی مناسب از ن توسعه مطرح گشت،د با نظریاتی که از سوي متفكران غرب در مور. گشت تر محسوس

پایه اقتصاد گردش کند و ر که توسعه تنها ب کرد یمهان بینی حاکم بر غرب ایجاب ج .سوي اسالم بیشتر احساس گردید

تا محدوده  کند یماسالمی ایجاب  يها آموزهت تأثیر اقتصاد قرار گیرند امّا جهان بینی مبتنی بر موضوعات دیگر تح

توسعه بر مبناي نگرش غرب  يها مالکبا  متفاوتتوسعه نیز  يها مالکاندیشه ما منحصر به این دنیا نباشد و به طبع آن 

لم و اقتصاد تشكیل شده و محدوده دیدي به مراتب ع قوا،ت این اساس توسعه مد نظر اسالم از مؤلفه ایمان،ر ب .باشد

 . ردیگ یمبر ر نسبت به توسعه غربی را د تر کاملو  تر عیوس

 .يمحورلم ع قوا،ت وسعه اسالمی،ت ظریات توسعه،ن کارکرد فرهنگ، :واژگان کلیدی

 .نجایآذرباکارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم . 1

 .نآذربایجا کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم. 2

 

 :مقدمه

ر این اساس ب. ترسالت انبیاء معرفی شده اس نیتر يمحورو  نیتر یاساسسعادت دنیوي و اخروي انسان به عنوان 

که قرآن براي تعالی انسان  ییها مالک. ردیگ یم برر تكامل و سعادت انسان هم دنیا را شامل شده و هم آخرت را د
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عی اسالم نیز بر همین است که در زمینه توجه به س. دکن یمعیارهاي مادي و معنوي را در هم ادغام ، مکند یممعرفی 

ر تعاملی متناسب و معقول با د( قوا، تایمان)ت و معنویا( اقتصاد)ت که مادیا يا گونهه ، بمادیات فرهنگ سازي کند

 . یكدیگر قرار گیرند تا اینكه انسان را به سعادت در این جهان و جهان آخرت نائل کنند

 چیستی فرهنگ

 معنای لغوی فرهنگ

اینكه ریشه واژه از . باشد یمبررسی لغوي واژه  ردیگ یمکه در مفهوم شناسی مورد توجه قرار  ییها مالکیكی از 

تغییراتی  ،تاریخچه وجودي واژه از بدو استعمال چه مسیري طی نموده است و اینكه آیا در موارد کاربرد واژه ،چیست

در طول زمان و جوامع مختلف صورت گرفته است یا نه؟ جواب این سؤاالت ما را به درک بهتري از واژگان که مفاهیم 

 .کند یمبر پایه آن استوار است نائل 

 ریشه واژه فرهنگ

نیك -وثوقی)از ریشه اوستایی ثینگ « هنگ»ه معناي پیش و ب« فر»اژه فرهنگ از دو بخش ، وادبیات فارسی در

، آشوري. )وده استب« فرَهَنگ»صورت پهلوي آن نیز ؛ و یا ثَنگ به معناي کشیدن تشكیل شده است( 112: 1933، خلق

1933 :2۰) 

و ( فرهیختن) -( فر)ن ا افزودب. تز از همین ریشه اسنی( وجه و عزم، تراده، ابه معناي قصد)نیز واژه آهنگ 

 ( 2۰: همان( )دب آموختن و تأدیب کردن، ابه معناي تربیت کردن)را داریم ( فرهنجیدن)

رواج دوباره واژه فرهنگ در زبان فارسی در سه چهار دهه اخیر و همچنین دگرگونی معناي آن نشانه نیازي تازه 

ص همان . )شد ینمکه در صورت کهن تمدن و فرهنگ ما کمابیش یافت  طلبد یمرا  يا تازهاست که در پی آن مفاهیم 

1۰) 

 ییها زباناست که در اوایل دوران مدرن در بسیاري از  cultureواژه فرهنگ در زبان التین بر گرفته از واژه 

 (9: 193۰، پیروزمند. )اروپایی متداول گشت

مثل گیاهان و جانوران به  ،به معناي پروردن یا مراقبت از چیزي عمدتاًاروپایی  يها زباننخستین بار این مفهوم در 

-فرایند تكوین انسان-امّا از اوایل سده شانزدهم این معناي اولیه به تدریج از حوزه کشاورزي و دامپروري ،کار برده شد

 (9۰: 1933، آشوري. )به فرهیختگی ذهن امتداد یافت –و از کشت و برداشت محصوالت 
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انگلیسی و فرانسوي استعمال گشت و در  يها زباننخستین بار در  ،با این حال فرهنگ به صورت اسم مستقل

جان . )نوشته و تلفظ شد« culture»اواخر سده هجدهم به عنوان یك واژه فرانسوي وارد زبان آلمانی شد و به صورت 

 (1۰9: 1973، تامپسون

کاري در جهت تولید و عمل » ،«بارور کردن»در مراجع فرانسوي به معناي موارد مشابه کاربرد واژه  ،شاهد مثال

 (1933:91جعفري،. )باشد یم« کاشتن گیاه

 معنای اصطالحی فرهنگ

عاریف فرهنگ را دسته بندي ، تز زوایاي گوناگون، اا مختلف در تعریف اصطالحی فرهنگه شناس فرهنگ

 .انشمندان را بر آن داشت تا در صدد دسته بندي این تعاریف برآیند، دتنوع زیاد تعاریفر ه عبارت دیگب. اند نموده

امعه ، جوانشناسی، رنسان شناسی، امثل مردم شناسی یاجتماععلوم  يها شیگرابرخی تعاریف فرهنگ را بر اساس 

، اريبرخی نیز تعاریف را به هنج( هرستف: 1933، آشوري. )دان ورد تفكیك و بررسی قرار دادهم. ..شناسی و غیره

 (11۰و  119 :1933، وثوقی. )اند نمودهاریخی و توصیفی تفكیك ت

اید از دو زاویه به تعریف فرهنگ ، بامّا اگر بخواهیم فرهنگ را به صورت روش شناختی مورد بررسی قرار دهیم

 :بنگریم و متشكل از ترکیب دو تعریف ذیل بدانیم

 تعریف کارکرد فرهنگ- 2تعریف ماهیت فرهنگ -1

وهره و امري که فرهنگ را به لحاظ موضوع از دیگر موضوعات جدا ، جرهنگ عبارت است از آن ذاتماهیت ف

 .حصول و مظاهري است که از فرهنگ به دست آمده است، مکارکرد فرهنگ نیز به معناي نتیجه .کند یم

تعاریف به دست آمده از فرهنگ را مورد تجزیه و تحلیل قرار  میتوان یمبا بهره گیري از این منطق و قاعده تعریف 

 .دهیم

 ماهیت فرهنگ -۰

 .اند پرداختهز زوایاي گوناگون بدان ، ادر تعریف ماهیت فرهنگ پردازان هینظر

 مادي و معنوي بشر يها اندوختهمجموعه ( الف

 يو معنومادي  يها شرفتیپجامعه در زمینه  يدستاوردهااز  يا مجموعه، فرهنگ»ه روسی آمد المعارف دائرهدر 

فرهنگی است که در خدمت پیشرفت آتی  يها سنّتو شامل  ردیگ یماست که از سوي جامعه مورد استفاده قرار 

 (73: 1933، جعفري)« رار دارد، قبشریت
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که بشر  ییها هیسرماو  ها اندوخته چرا که رندیگ یمبر طبق این تعریف اموري فراتر از فرهنگ در دامنه تعریف قرار 

فرهنگی نیست و در نتیجه اقتصاد  يها هیسرماحدود به ، مکند یمیا آن را تولید  کند یماز یك نسل به نسل دیگر منتقل 

 .شود یمنیز در این تعریف داخل 

 شیوه یا الگوي زندگی( ب

فرهنگ »: ورلدبوک آمده المعارف دائرهر د. اند کردهیوه یا الگوي زندگی معنا ، شگروهی دیگر فرهنگ را طریق

 «(۰9: 1933، جعفري) کنند یمن را بر همه طرق زندگی اطالق ، آیاجتماعاست که دانشمندان علوم  يا واژه

ر تعیین شیوه و الگوي زندگی نقش ، ددر بررسی تعریف فوق ذکر این نكته ضروري است که هرچند فرهنگ

 .دهد یمقتصادي نیز تسري ، انگ را به ابعاد سیاسیگستره فره فیتعر نیابسزایی دارد امّا 

 رفتار یا الگوي رفتاري ( ج

. ..دب و، اظام مالكیت، نناشویی، زمعناي آن مانند زبان نیتر گستردهبه  یاجتماع يها تیفعالتمام »: دیگو یمویسلر 

 (119: 1933، وثوقی)« رود یمبه شمار  جزء فرهنگ

 افتهیهنجار  يها رشیپذ( د

سپس آن را  ،بدین معناست که آحاد جامعه نسبت به اموري شناخت و اطالع پیدا کرده افتهیهنجار  يها رشیپذ

ین که انسان در قلب و یا اعتقاد خود مخلوق ا. تقلبی نیس و التزاملبته مراد از پذیرش صرف پذیرش نظري ا. دبپذیرن

یرد براي تبدیل شدن به فرهنگ کافی نیست بلكه قانیت اسالم و مقدس بودن جمهوري اسالمی را بپذ، حبودن جهان

 .باید این پذیرش قلبی به التزام عملی نیز منجر شود

ر اینجا هنجار به اموري گفته د. دتبدیل شون یاجتماعفرهنگ ساز خواهند بود که به هنجار  ییها رشیپذبنابراین 

با آن امري ناپسند و مورد کراهت و نفرت  به طوري که مخالفت ،ارزش گزاري در جامعه واقع شود مبدأکه  شود یم

 .جامعه قلمداد شود

تأثیر تعالی بخش فرهنگ در اقتصاد نیز بر اساس چنین تعریفی از فرهنگ ملموس بوده و حرکت فرهنگ و اقتصاد 

 .محقق خواهد شد افتهیهنجار  يها رشیپذدر یك خط موازي با التزام عملی بر 

 کارکرد فرهنگ در حوزه دین -۸

 پردازي در نسبت دین و فرهنگ هینظر 2-1
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یكی از نظریات مطرح شده در چیستی نسبت دین و فرهنگ دین را محصول یا مولود فرهنگ جامعه معرفی 

و است و دین به عنوان یكی از نهادهاي زیرمجموعه فرهنگ  یاجتماعر طبق این نظریه فرهنگ مولود تحوالت ب. دکن یم

 (۰: 193۰، پیروزمند. )تآن اس ي پرداختهو  ساخته

شر براي زندگی بهتر و آرامش بخش تر خود و همچنین براي تأمین بخشی از نیازهایش که از ب: دیگو یماین نظریه 

قش هدایت گري نسبت به فرهنگ ، نین، در نتیجهد. تین را ساخته و بدان پرداخته اس، دابل تأمین نیست، قطریق دیگر

 .صاحبان قدرت و ثروت است ي ارادهه آن نیز یا تابع امیال مردم و یا تابع ک، فرهنگی است در خدمتلكه ، بندارد

 يها سازماندین یكی از  اوالًین است که ، اها برمی آید نچه از مطالعه همه دینآ: معتقدند« آگ برن و نیم کف»

. دستگی دار، بکه زادگاه آن است يا جامعهقوالت و مراسم هر دین به مقتضیات ، ممفاهیم اًیثانکهن است و  یاجتماع

 (99۵: 1931، آگ برن و نیم کف)

« امیل دورکیم» یین رویكرد محصول نظریه جامعه زایا. تدین و خدا در حقیقت همان تجلی نیازهاي جامعه اس

 (97۰: 1937، پرهام. )باشد یم

مّا قلمرو آن را در عرصه ، ارفتندیپذ یمشاید این تفكر در کنار تفكرات دیگري که ادیان را با ریشه توحیدي 

 . محدود گردد یاجتماعبدأ این اندیشه شد که دین به یك نهاد ، منمودند یممحدود  یاجتماع

که سیر تكامل جوامع را  باشد یمسوسیالیستی  يها شیگرابتنی بر ، ماین نظریات در چیستی نسبت دین و فرهنگ

 .دانند یمحول در روابط تولید و در یك کالم توسعه اقتصادي صرف ، تبه صورت خطی و تابع توسعه تكنولوژي

ه گواه دیگري بر تفكیك دین از ، کاند دادهدیگري فرهنگ را مورد تحلیل قرار  ي هیزاوبرخی اندیشمندان نیز از 

تفاوت فرهنگی کشورها  توان یمه بر اساس آن ، ککند یمهار بعد ارزشی را معرفی چ« هافستد» هاست آنفرهنگ در نظر 

 : ین چهار بعد عبارتند ازا. درا مورد شناسایی قرار دا ها آنرا با یكدیگر مقایسه کرد و یا  ها ملتو 

 (مسعود موحدي) ینانگ، زمردانگی-9 ییگرامع ، جفرد گرایی-9 ها ناشناختهپرهیز از -2فاصله قدرت -1

غییرات و ارزیابی ، تدر پیدایش ،قش و جایگاهی براي دینن، غربی پردازان هینظرمچون عمده ، هدر نظریه هافستد

گفت که او از این مسئله با بی تفاوتی عبور نموده  توان یم نانهیب خوشداقل با نگاهی ح. خورد ینمفرهنگ به چشم 

 .است

 دین یكی از عوامل فرهنگ سازي-2-2

م تعامل داشته و در عرض یكدیگر قرار ین است که این دو با ه، ادومین رویكرد نسبت به تعامل دین و فرهنگ

 متأثرحداقل در شناخت از دین  ایو ؛ دین معنا که دین در فرهنگ سازي و فرهنگ در دین تأثیر گذارده استب. رندیگ یم
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، پیروزمند. )شود یمو اجزاي تشكیل دهنده فرهنگ قلمداد  ها مؤلفهر اساس این نظریه دین به عنوان یكی از ب. تبوده اس

193۰: 1۵) 

در تعامل دین و فرهنگ کدام  يا هینظراستگاه چنین ، خنكته اساسی در مورد این نظریه این است که باید دید

فراتر از محدوده  يا عرصهبراي دین  توانند ینماز این قبیل  یپردازان هینظر. تنگرش دین شناسی و فرهنگ شناسی اس

 .کوتاه خواهد بود یاجتماع يها دغدغهاخروي و فردي قائل شوند و از این جاست که دست دین از زندگی و 

عوت به آخرت و تهذیب نفس در جهت آمادگی براي ورود به ، ددف از رسالت انبیاء، هدر آخرت گرایی فردي

 . آخرت است

تا تفكرات برخی روشنفكران ( 39: 17، ج يفخر راز)« فخر رازي»این نوع تلقی از دین در اندیشه قدما همچون 

در کتاب مدارا و « سروش»و ( 97: ی تا، ببازرگان)در کتاب آخرت و هدف بعثت انبیاء « بازرگان»معاصر همچون 

 .شود یمدنبال ( 2۵۵: 1933، سروش)ت مدیری

راي مثال ب. شود یمته و مورد قبول واقع این نوع تلقی از دین در عالم مسیحیت نیز به شكل مشابهی ریشه داش

. ددر واقع مذهب از یك نگرانی بسیار عمیق حكایت دار»: معتقد است باشد یمکه شخصی کاتولیك « پروفسورکالوال»

رخاسته از همین نبود آرامش عمیق است که انسان ، بام که مذهب دیده-ر همه جاي دنیا تا آنجا که من بررسی کرده امد

ش  ،ال هفتم، ساصغري)« باشد یمو در واقع مذهب پاسخی براي این ناآرامی درونی انسان  کند یمدر دنیا آن را احساس 

2 :96) 

 تكثرگرایی)د آورن وجودچنانچه در حوزه فرهنگ شناسی قائل باشیم که افراد با خواست متنوع خود فرهنگ را به 

 تواند یمداکثر تأثیري که دین در فرهنگ سازي ، حبناي دین شناسی طرح شده را قرار دهیم، مبه موازات آن و( فردي

را در  ییها مقاومت تواند ی، مخاص در حوزه معنوي و خصوصی بشر يباورهادین با ایجاد »ین است که ، اداشته باشد

یا اینكه به طور نسبی در شكل گیري تمایالت و رفتار فرد تأثیر  آورد و به وجود یاجتماعاو براي وارد شدن به زندگی 

 «  .گذار باشد

رجحیتی براي دین ، ابان قرار گیرد، زلسفه، فلم، عهمچون ادبیات ها مؤلفهدر صورتی هم که دین در کنار سایر 

نظریه تنها در بین اندیشمندان ین ا. شوند ینمنسبت به سایر عوامل پذیرفته نشده و بقیه عوامل به محوریت دین تعریف 

 (3: 193۰، پیروزمند. )تغربی مطرح نیست بلكه یكی از نظریات مهم و مطرح بین متفكران اسالمی نیز هس

 دین منشأ فرهنگ سازي-2-9

ذیرفتن ارتباط دیگري در ، پتر در دین شناسی و فرهنگ شناسی الزمه منطقی و اجتناب ناپذیر پذیرش نظریه متقن

 .مّا رسیدن به این نظریه نیازمند دو مقدمه استا. دباش یمفرهنگ  خصوص دین و
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 به و بوده، شدن بهتر و صالح جستجوى در همواره و داشته، تكامل سوى به رو زالیال اجتماعات» :مقدمه اوّل

ن عالمه طباطبائی با عنوا( 229 :2، ج 1979، موسوي همدانی)« . است متوجه است لذیذ انسان ذائقه در که سعادتى سوى

ه سراغ این بحث رفته و ب« رساند نمى حقیقى کمال و واقعى سعادت به را او انسان، جوى سود و طلب سعادت طبیعت»

 چون کند انكار را آن بتواند کسى که نیست چیزى است، سعادت و کمال سوى به طبیعت اینكه»: ندیفرما یمدر ادامه 

 کمال سوى به متوجه طبیعت مانند اینكه در است، طبیعت حال حالش است طبیعت به منتهى سروکارش که اجتماعى

 و کمال که نیست آن مستلزم توجه و تمایل این که است این گیرد، قرار دقت مورد دارد جا که حقیقتى آن لیكن و است،

 گفتیم سابق در ما که است، انسان غضبى و شهوى کمال باره در شما گفتگوى باشد، داشته هم فعلیت اش یقیحق سعادت

 سعادت آن است، آن دنبال به اش یزندگ تكاپوى همه و است بالقوه انسان در آنكه دارد، فعلیت انسان در کمال این

 لِلْمُؤْمِنینَ قُلْ»ه این در حالی است که قرآن به زندگی مادي بشر از حیث اخالق آی( 229: 2، ج همان)«  است حقیقى

،اقتصاد در (173/بقره)«  تَتَّقُون لَعَلَّكُمْ الْأَلْبابِ أُولِی یا حَیاةٌ الْقِصاصِ فِی لَكُمْ وَ»ه آی حقوق، ،(9۵/نور)«  أَبْصارِهِم مِنْ یَغُض وا

از براي افزایش روحیه کار و جلوگیري ( 13/اریات) « الْمَحْرُوم وَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ  فی»ه جهت فقرزدایی از جامع

 مِنَ الشَّیْطانُ یَتَخَبَّطُهُ الَّذي یَقُومُ کَما إاِلَّ یَقُومُونَ ال الرِّبا یَأْکُلُونَ ینَذ« صا»ص انباشته شدن ثروت در دست گروه خا

 .مسائل زندگی پرداخته است نیتر ملموسو  نیتر یجزئکلمات آورده و به  نیتر مانهیحكرا با ( 17۰/قرهب)س الْمَ

، عتقادي و ارزشی قبول کنیم، ااخالقی يها بخشدر  افتهیهنجار  يها رشیپذه عنوان ، بفرهنگ راگر ا: مقدمه دوم

ین امر مستلزم تولی و تبعیت نسبت به اولیاي الهی و ، ارا رو به تكامل بدانیم یاجتماع يها رشیپذز طرف دیگر نظام ا

 . که مبدأ پویش فرهنگ جامعه است باشد یمنظام والیت الهی 

 .فرهنگی سازي قابل تصور و تصدیق است يها عرصهبا ذکر سه مؤلفه حضور دین در همه 

: ومد. تمختلف به همان اصول ثاب يها زمانذیرش اصولی الیتغیر براي دین و رفع فروعات مبتال به در طول پ: اول

و منطقی از ارتباط بین فرهنگ بیین درست ت: ومس. در آن ها انسانعتقاد به تكامل پدیده فرهنگ و سهیم بودن اراده ا

 .متغیر و اصول ثابت دین

 کارکرد فرهنگ در توسعه

به عبارت دیگر توسعه فقط  ،مفهومی اقتصادي دارده تا چند دهه قبل عقیده اکثر صاحب نظران این بود که توسع

مّا این وضعیت ا. پرداختند یمه تقویت اقتصاد خویش ، بجنبه اقتصادي داشت و کشورها در جهت دست یابی به توسعه

با شكست کشورهایی که فقط معیارهاي اقتصادي را در برنامه ریزي خود در دست یابی به توسعه گنجانده بودند تغییر 

وسعه ، تکنون مشخص شده است که مبناي هر نوع توسعها. دیافت و موجب از دست رفتن مفهوم تك بعدي توسعه ش

 ،سعی در تغییر نگرش خویش به انسان ،اید در راستاي رسیدن به توسعه همه جانبهب ها دولتاز این رو  ،فرهنگی است
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را که مبناي توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و سایر ابعاد توسعه چ. دبه صورت یك موجود فرهنگی باشن

 (69: 1933، صالح نیا. )دمتأثر از توسعه فرهنگی هستن

مختلف علم را  يها حوزهکه دارد توجه اندیشمندان  يا مالحظهمیت قابل موضوع توسعه به جهت گستردگی و اه

مورد نظر خود را از آن  يها ارزشمعنا و  يا جامعهروه و ، گوسعه مفهومی است که هر فردت. تبه خود جلب کرده اس

 .متفاوتند ها گروهبسته به موقعیت افراد و  ها ارزشو روشن است که این معانی و  کند یماستنباط 

و آگاهان  یاجتماعشناسان در نظم و تعادل  امعه، جفزایش سطح زندگی، ااقتصاددانان ارزش را در رشد اقتصادي

 يا عده، را در رفاه و ثروت ارزش يا ر میان توده مردم نیز عدهد. دانند یمسیاسی در کارآمدي و مشروعیت نظام سیاسی 

 ( 2۵: 1977، ساعی. )دانند یمدر گسترش آزادي و عدالت  يا عده ، ودر گسترش اخالق و معنویت

ه همین جهت ب. ددر راستاي اهداف ارزشی قرار گیر تواند یمیك امر مادي است امّا نتایج آن  ذاتاًاگر چه توسعه 

توسعه »: اند گفتهر تعریف توسعه د« گی روشه»شاید به خاطر ارزشی بودن مقوله توسعه است که اندیشمندانی چون 

که به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی  ییها کنشعبارت است از کلیه 

 (212: 1966، گی روشه)« .ردیگ یمصورت  اند شدهمطلوب تشخیص داده  ها ارزشو فردي که در ارتباط با بعضی 

قرار داده و شكل  الشعاع تحتایج توسعه را یك جامعه فراتر از توسعه اقتصادي جهت گیري و نت يها ارزش

ینكه چگونه یك ا. رندیگ یمو اعتقادات جامعه قرار  ها ارزشانباشته شده مادي و انسانی در اختیار  يها هیسرما. دهند یم

و حدي که میان  دهد یمخود منطبق کند بستگی به تعریفی دارد که از حیاط ارائه  يها ارزشجامعه توسعه اقتصادي را با 

اقعیت امر این است که تاریخ فقط سلطه گري سیاسی و فرهنگی را با توسعه اقتصادي و. شود یممادیت و معنویت قائل 

به زندگی اخروي با توسعه اقتصادي به مراتب کمتر دیده شده  و توجهآمیخته است و تلفیق انسان دوستی و معنویت 

او هنوز به پایان نرسیده و امید است که بتواند این دو امر را به صورت زیبا  يها قضاوتمّا تجربیات انسانی و ا. تاس

 نیتر یعلمو  نیتر یمنطق، ر این راستا دین مبین اسالم که هم راهنماي دنیوي و هم اخروي استد. ددرهم ادغام کن

 (61: 197۰، سریع القلم. )تتلفیق را ارائه داده اس

وشن ساختن زوایاي مختلفی است که ما را در ، رارائه یك نظریه نهایی باشدهدف من در این مجال بیش از آنكه 

 .رساند یمبه عقالنیت و الگوي نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسالم یاري  یابی دست

 :توسعه

 .باشد یمنظور از لفاف جامعه سنتی ، مآمده و در نظریه نوسازي« لفاف»توسعه در لغت به معناي خروج از 

. دند بعدي و پیچیده بوده و با مفهوم بهبود ارتباط نزدیكی دار، چدر تعریف اصطالحی، توسعه مفهومی ارزشی امّا

رز تلقی ، طیاجتماعتوسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت : دیگو یممایكل تواردو ( 3ص : 1939، و غفاري ازکیا)
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: 1932، تواردو. )تنابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق اساهش ، کسریع رشد اقتصادي، تعامه مردم و نهادهاي ملی

19۰) 

با ابعاد مختلف  يا دهیپدوردهاي بشري و اوسعه از دست، تاز نظر میسرا نیز که بر ابعاد فرهنگی توسعه تأکید دارد

وسعه ت :گفت توان یمس ؛ پدر محتوا و نمود مختصات فرهنگی دارد ، وشود یموسعه دست آورد انسان محسوب ت. تاس

 (3: 1939، ازکیا و غفاري. )تفرهنگی اس يها ارزشدست یابی فزاینده انسان به 

که معطوف به بهبود تمامی ابعاد ( نه فقط اقتصادي)ت رایندي همه جانبه اس، فامروز تلقی ما از توسعه ،به هر حال

، عبارت است از توسعه اقتصاديبعاد مختلف توسعه ملی ا. دباش یمزندگی مردم یك جامعه به عنوان الزم و ملزوم 

از این رو پرداختن به مقوله توسعه بدون در نظر گرفتن . و امنیتی یاجتماعوسعه ، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگیت

 .عقالنیت و فلسفه کالن حاکم بر آن میسر نخواهد بود

توسعه  در بابمروري اجمالی به نظریاتی که تاکنون  ،قبل از پرداختن به فرهنگ توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسالم

ر باب مسئله توسعه نظریات متعددي از سوي اندیشمندان مطرح گشته که بر د. رسد یمالزامی به نظر  اند شدهطرح 

 (61: 1933، رضایی. )داین نظریات را در سه دسته تفكیك نمو توان یم بر آناساس نگرش حاکم 

 نظریات توسعه

 نظریات نوسازي( الف

است که از سوي پژوهشگران آمریكائی درباره مسائل مربوط به  ییها يتئوراین نظریات حاصل مباحث و 

را به دو دسته سنتی و ز ین دسته از پژوهشگران جوامع موجود در جهان امروا. دجوامع جهان سوم ارائه ش يها یدگرگون

و مشخصات آن جوامع را به عنوان  دانند یمجوامع نوین  يالگوو و جوامع غربی را نمونه  کنند یمنوین تقسیم 

در مقابل جوامع موسوم به جهان سوم را به عنوان جوامعی کم و بیش سنتی  و رندیگ یممعیارهاي نو بودن در نظر 

به حالت که طی آن جوامع بشري از حالت سنتی  دانند یمدر همین راستا نوسازي را عبارت از فرایندي . کنند یمقلمداد 

فزایش ا( جهان سوم)معتقدند که به هر میزان که ارتباط میان جهان صنعتی و جهان غیر صنعتی  ها نآ. دنوین درمی آین

رفداران این نظریه ضمن درونی ط. دبیشتري در توسعه ساختاري و رفاهی خود خواهد بو يها بهرهیابد جهان سوم 

شد انباشت سرمایه را از عوامل مهم توسعه ، رو اعتقاد به سیر خطی تمام جوامع یافتگین توسعهدانستن عوامل توسعه و 

 (21: 197۰، سریع القلم. )نمودند یمتلقی 

و  ها جنبهتقلید و وارد کردن برخی از  ،اقتباس ها آناست که  نیا شود یمکه به این نظریات وارد  يا عمدهاشكال 

قلمداد کردند و  ها آنجهان سوم مترادف با توسعه و نوسازي  يکشورهاظواهر زندگی جوامع صنعتی را از سوي 

قائل نشدند و این مسئله را مفروض نظریات  ها آنجایگاهی براي ساخت فكري حاکم بر این جوامع و فرهنگ  گونه چیه
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: 1933، رضایی. )دهمان هدفی است که کشورهاي غربی دنبال نمودن کشورهاخود قرار دادند که هدف توسعه در این 

69) 

 نظریات جبرگرایانه مارکسیستی( ب

، مّا این توسعه به صورت متناسبا. شود یمکه سرمایه داري موجب توسعه جهان  کنند یماین نظریات مطرح 

ز طرف دیگر معتقدند که کلیه جوامع باید سیر تكاملی را در عبور از ا. کند ینموزون و برابر در همه ممالك رشد م

ین ؛ اطی نمایند گردد یما انواع مالكیت ابزار تولید مشخص ی، مختلف تولید يها وهیشکه بر اساس  گانه پنجمراحل 

،منتهی به جامعه «سرمایه داري»و « فئودالیسم»، «مرحله برده داري»شروع وبا پشت سر گذاشتن « جامعه بدوي»مراحل از 

وجب عبور از ، متولید و چگونگی مالكیت ابزار تولیدبارزات طبقاتی ناشی از شیوه ، مبر این اساس .شود یم« کمونیسم»

 (1937:67حسنی،. )شود یمبه مرحله دیگر  يا مرحله

 (وابستگی) یافتگین توسعهنظریات ( ج

به طور منظمی  الملل نیببر این اصل استوار است که نظام اقتصادي سرمایه داري  یافتگین توسعهاساس نظریات 

به  طبعاً الملل نیبنحوه عملكرد اقتصاد  شود یمکه موجب عدم توسعه و اختالل اقتصادهاي جهان سوم  دینما یمعمل 

 .ضرر آن دسته از کشورهایی است که سرمایه داري نیستند و به طور نابرابري با جهان صنعتی مبادالت تجاري دارند

ابع توسعه اقتصادي گروهی ت( کشورهاي موسوم به جهان سوم مثالً)قتصاد گروهی از کشورها ، اطبق این نظریه

ست و این رابطه وابستگی از آنجا به وجود آمده است که این دو دسته ا( کشورهاي پیشرفته غربی مثالً)ا دیگر از کشوره

 يها ییاناتوو  ها زهیانگ( پیشرفته)م گروه دو يکشورهاکه در درون  اند شدهدر حالی وارد روابط تجاري  کشورهااز 

 ییها ییتواناو  ها زهیانگه دالیلی چنین ب( وابسته)ل گروه او يکشورهالی در ، وتوسعه و گسترش وجود داشته است

از توسعه کشورهاي پیشرفته متأثر شوند و بدین  اند توانسته یمر چنین شرایطی کشورهاي اخیر فقط د. دوجود ندار

 (91: 1977، ساعی. )تشده اس لیتبدترتیب وابستگی متقابل به وابستگی یك طرفه 

 مفهوم و هدف پیشرفت و توسعه در اسالم

شر به طور فطري به تكامل و بهبود عالقمند است و در ب. دباش یمفهوم یا لغت جدیدي از تكامل بشري ، متوسعه

و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود  کند یمکوشش  دائماًاین راه 

مروزه مفهوم قدیمی تكامل ا. تاست که بشر از روز اول خلقت هم به دنبال این تكامل بوده اس یدر حالین ، ادست یابد

براي همان اصالح تكامل بشري که تبدیل شده است و غرب در چند قرن اخیر  یافتگی توسعهبه مفهوم جدید توسعه و 

 (6۵: 1933، رضایی. )تایجاد کرده اس يو کاربرداز قبل وجود داشته و بشر بدان عالقمند بوده است، یك قالب علمی 
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راي انسان کمال ، بنظر غربد از طرف دیگر باید به این نكته توجه داشت که دست یابی به رفاه مطلق مادي مور

به صورت ابزاري جهت رسیدن به اهداف عالی که دین  ها آنلكه ب. باشد ینممطلوب نبوده و هدف از خلقت انسان نیز 

رآن در موارد مختلف بر این امر تأکید دارد که تمام تالش انسان باید ق. دشون یممبین اسالم تعیین نموده است جلوه گر 

. دشد تا بدین ترتیب شایستگی الزم را براي رسیدن به حضور خداوند متعال دارا باشدر جهت کسب و افزایش ایمان با

 شود ینمو رسیدن به این کمال جز در سایه پرستش خداوند حاصل ( 3۵/قصص( )۰۰ مؤمنون( )۰7 وسفی( )229/بقره)

رستش خداوند ، پاز طرف دیگر در برخی آیات هدف از آفرینش انسان  (61/یس( )مُسْتَقِیم صِراطٌ هذا اعْبُدُونِی أَنِ وَ)

و این پرستش را از روي اختیار و داشتن آزادي ( ۰6/ذاریات( ) لِیَعْبُدُون إاِلَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ)ت شمرده شده اس

تا موجب ( 2۰6/بقره( ) الْغَی مِنَ الر شْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فِی إِکْراهَ ال( )292: 1، ج 1932، بابایی)د کن یمدر انتخاب معرفی 

کمال آدمی شود و الزمه آن وجود زمینه براي آزمایش انسان است تا در مواجهه با عوامل مخالف و موافق و بر سر چند 

 . از روي انتخاب و اختیار سرنوشت خویش را رقم زند ها یراه

را به عنوان ابزاري در جهت رسیدن به  ها آنمادي انسان نیز از سوي اسالم مورد توجه قرار گرفته لكن  يها جنبه

دین ترتیب اگر ما رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان مدنظر بوده ب. تاهداف متعالی انسانی در نظر گرفته اس

این اهداف مستلزم در دست داشتن ابزار مادي و معنوي  بدون شك رسیدن به میینمادف توسعه در اسالم تلقی ، هاست

ر مورد ابعاد مادي د. دباش یماراي ابعاد مادي و معنوي د( رسیدن به اهداف متعالی انسان)م عنی توسعه در اسالی؛ است

 واداشتن بكار» ستعمار؛ا: آمده انیالب مجمعدر ( 61/هود)« فِیها اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ»: توسعه در قران آمده

 او زیرا کرد، آغاز زمین از را شما خلقت که است او»: دیگو یمو در تفسیر آیه « زمین عمارت و آبادى بر را قادر شخص

 عمارت که ترتیب این به گردانید زمین کنندگان آباد را شما ،گردد باز به او نیز شما نسب و آفرید زمین از را آدم که بود

 عتاًیطب؛(269: ۰، ج 1972، طبرسی)« کرد آن در یسكنه ب نیازمند را شما و نهاد شما اختیار تحت در را آن آبادى و

یكی از علل اعطاي منصب  اًظاهره ؛ کالزم است يابزارهامأموریت آبادانی زمین مستلزم در اختیار داشتن امكانات و 

( 9۵/بقره)« خَلِیفَة الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ». خالفت الهی به انسان در زمین به همین منظور است

خلیفه خدا و با توجه به اینكه انسان (  بیافرینم جانشینى زمین در خواهم یم من: گفت به فرشتگان پروردگارت چون و)

 فِی ما لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ»: بر روي زمین است پس خداوند زمین و آنچه در آن است براي زندگی او آفریده است

 .«آفرید شما براى یكسره هست زمین در چه هر که است او»( 23/قره) «جَمِیعا الْأَرْضِ

وجود  ها انسانآبادانی زمین و رفاه مادي  ،قوي، تخداك رابطه معنوي بین ایمان به ی: شود یماز آیات دیگر استفاده 

 و شهرها مردم اگر و»( 36/اعراف)«  الْأَرْض وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا  الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ». ددار

تفسیر نور در «  گشودیم مى آنان بر را زمین و آسمان برکات( درهاى) قطعاً بودند، کرده پیشه تقوا و آورده ایمان ها آبادى

 رکات،ب« معناى در. گذرا چیزهاى مقابل در شود، مى گفته پایدار و ثابت هاى موهبته برکات ب»: ذیل این آیه آورده
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 علم، دارایى، عمر، در برکات مثل شود، مى معنوى و مادّى هاى برکات شامل برکات،. دارد وجود افزایش و خیر کثرت،

 (126: 9ج  1939، قرائتی) .آن امثال و کتاب

 خراج آورى جمع از بیشتر زمین آبادانى در تو تالش باید»: سدینو یمدر نامه خود به مالك اشتر ( ع) یحضرت عل

 شهرها آورد، دست به مزارع آبادانى بدون را خراج بخواهد که کس آن و گردد، نمى فراهم آبادانى با جز خراج که باشد

 (۰31: 1973، دشتی)« نیاورد دوام مدّتى اندک جز حكومتش و نابود، را خدا بندگان و خراب، را

خداوند پس از « »فاحبطه بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله»: ندیفرما یمنیز بر این امر اشاره داشته و  31ایشان در خطبه 

 (31خ : 1973، دشتی)« .آباد کندتوبه آدم او را به زمین فرود آورد تا زمین را با نسل او 

( ع)ن س از اینكه سرپرستی اموال را به امام حس، پشانیشخصحضرت در وصیت اقتصادي خویش نسبت به اموال 

 شرط اوست دست در اموال این که کسى با»: ندیفرما یمر ادامه ؛ دکنند یمتجویز ( ع)ن در غیاب ایشان به امام حسی و

 را خرما درخت هاى نهال هرگز و کنند، انفاق و بخورند درآمدش و میوه از تنها کرده حفظ را مال اصل که کنم مى

، همان)« باشد دشوار آن در یافتن راه که گیرد قرار خرما درختان زیر اى گونه به پارچه یك سرزمین این همه تا نفروشند،

 (۰۵9: 99نامه 

مكتب »: ندیفرما یمیز ضمن تأکید بر دوبعدي بودن اسالم ن( ره) یبنیان گذار جمهوري اسالمی حضرت امام خمین

، خمینی)« .ت را در پناه معنویت اسالم قبول داردیّادّم. تك مكتب مادي و معنوي اسی، اسالم یك مكتب مادي نیست

 (1۰: 7، ج 1979

ه یك ، نهایش رااسالم آمده هم این انسان را درستش کند و بسازد و همه بعد»: ندیفرما یمایشان در جایی دیگر 

ین ا. نه غفلت کند از این جهات طبیعت و نه فقط بعد طبیعت که اکتفا کند به ای، که همان بعد روحانی تنها، نبعد فقط

 (12۰، ص 11، ج همان)« .وسیله است و آن مقصد

خالق و ا، از جمله اقتصاد ها نهیزموسعه هدفی جز به حداکثر رساندن سعادت انسان در تمام ، تدر مكتب اسالم

جهان را جست و جو  نیدر اه عبارت دیگر از نظر اسالم مفهوم کلی توسعه فقط رفاه و آسایش ب. دفرهنگ وجود ندار

 (122: 197۰، گرمارودي. )دبلكه رفاه در هر دو جهان را مد نظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندار کند ینم

 فرهنگی توسعه و پیشرفت در اسالم یها نهیزم

نسان و جامعه باشد که بتواند ا« توسعه نظام رفتاري»گویاي  تواند یمنگامی ، هرشد و توسعه در اسالم يها مالک

ارائه کند و در  یاجتماعمختلف  يها عرصهخروي و دنیوي در ، اتوضیح کافی براي حفظ تعادل و توازن مادي و معنوي

 (39: 197۰، نبوي. )دکیفی و کمی باش يها جنبهرا معرفی کند که گویاي  ییها شاخصعمل 
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لبته ممكن ا. ردیگ یمتوسعه و پیشرفت از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار  يها نهیزم نیتر یاساسدر این قسمت 

احتمالی در ذیل موارد یاد  يها مالکدیگري نیز براي توسعه تصور شود که از نظر بنده همه  يها مالکاست موارد و 

تعریف غالب از توسعه بر پایه اقتصاد صورت ه در مورد کارکرد اقتصاد در توسعه نیز، از آنجایی ک. شده قابل جمع است

بر این اساس الزم نیست که ما در مقام اثبات آن  رسد یمو تأثیر اقتصاد در توسعه نفی نشده و امر بدیهی به نظر  ردیگ یم

 .برآییم و تكرار بدیهیات کنیم

که اختصاص ندادن جایگاه براي اقتصاد در این پژوهش نشانگر نفی  ماند ینمبا این توضیحات جاي شبهه باقی 

در اقتصاد از سوي  جایگاه آن در توسعه نیست بلكه به خاطر بدیهی بودن قضیه از طرفی و نفی نشدن جایگاه توسعه

 .  از طرف دیگر موجب این امر گشت پردازان هینظرهیچ کدام از 

 تقوا-

همان زندگی طیبه و ابدي در -و به سعادت حقیقی اش برد یمآن مزیتی که مزیت حقیقی است و آدمی را باال 

آري تنها و . حرمتش داشتن و پاسعبارت است از تقوا و پروا از خدا کردن  رساند یم-جوار رحمت پروردگار است 

. دکن یمسعادت دنیا را هم تأمین ت تنها وسیله براي رسیدن به سعادت آخرت همان تقواست که به طفیل سعادت آخر

 (33: 9، ج 197۰، طباطبائی)

بدان اشاره شد داشتن تقوا و ایمان عملی مهم جهت توسعه پایدار معنوي  36همان طور که در سوره اعراف آیه 

مچنین تقوي در کردار و رفتار اقتصادي یك مسلمان نقش هدایت کننده و جهت دهنده را ه. شود یمدي معرفی وهم ما

و من یتق اهلل یجعل »: )را آسان گرداند ها آنکه تقوي الهی پیشه کنند خداوند کار  ها ن، آدارد چرا که بر اساس وعده الهی

 9/القط( «له مخرجا

آنگاه که -از بیرون آمدن از چاه بدان جاه و مقامی رسید که عزیز مصر شدکه پس -در مورد حضرت یوسف نیز 

 :ایشان گفتند«  یوسفى تو آیا» یُوسُفُ لَأَنْتَ إِنَّكَأ»« د رادران به او گفتن، بدر مقام عزیز مصر با برادران خود روبرو گشت

 و یوسفم، من: گفت« »  الْمُحْسِنِین أَجْرَ یُضِیعُ ال اللَّهَ فَإِنَّ یَصْبِرْ وَ یَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ عَلَیْنا اللَّهُ مَنَّ قَدْ  أَخِی هذا وَ یُوسُف أَنَا قال»َ

« کند نمى تباه را نیكوکاران پاداش خدا باشد صبور و بپرهیزد که هر که نهاد، به ما منت خدا است، من برادر این

 و دنیا در که چیزى هر اعطاء با خدا یعنى»: وردهآ« ...عَلَیْنا اللَّهُ مَنَّ قَدْ»در تفسیر عبارت  انیالب مجمعصاحب ( 3۵/یوسف)

 تحمل و صبر گناهان همچنین و ها بتیمص برابر در و بترسد خدا از کس هر یبه راست هک ،گذارد منت ما بر است آخرت

بر طبق این تفسیر و عبارات خود آیه ( ]9۵1: ۰، ج 1972، طبرسی)« .نسازد تباه و ضایع را او پاداش خداوند باشد داشته

چنین فهمید که اعطاي این همه اجر دنیوي و اخروي براي حضرت یوسف در سایه تقوا و صبر او در برابر  توان یم

 .[معاصی و مصائب بود
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 ایمان وتقوا

 علم

توسعه  
 اسالمی

 اقتصاد

ال که تقوي و پرهیزکاري پیشه گیرد لطف و کرامت خداوند متعر پس ه»: ندیفرما یمدر این رابطه ( ع) یامام عل

پس از کم شدن بر او  ها نعمتبعد از نایابی براي او بسیار و رحمت و مهربانی پس از دور شدن به او بازگشت کند و 

 ( 611: 1939، فیض االسالم)« مانند باران بزرگ قطره پس از اندک باریدن به او برسد و برکتفراوان گردد 

 علم محوری

ه طور ، بدهد یمبه دنیاي عینی توجه بیشتري دارد و علم هم ابزار این توجه را در اختیار انسان قرار  ذاتاًتوسعه 

علم به مفهوم -رنامه ریزي و عینیات می شود، بازمان دهی، سهینه سازي، بکلی از آنجایی که توسعه شامل شناخت

 (۰7: 197۰، سریع القلم. )دباش یمسهیل کننده و عامل تكامل توسعه ، تزمینه ساز-و اعمال ها شهیانداستداللی نمودن 

و ایمان  سازد یمعلم ابزار »( ره) يالبته باید توجه داشت که علم و ایمان دو بال پروازند و به قول شهید مطهر

 ( 2۵6: 1961، مطهري)« و ایمان جهت دهد یملم سرعت ، عمقصد

، معرفت الهی با علم میسر خواهد شد اوالًرا که ، چباشد یموجه به علم و پیشرفت علمی ، تکلید توسعه پایدار

 توضیح که نو از است اى جمله جمله این»( 23فاطر )« الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى نَّمااِ»: که در آیه آمده استن مچناه

 از خشیت و خدا به حقیقى ایمان که را خود اثر آیات این و گیرند، مى عبرت آیات این از کسانى چه و چگونه دهد مى

 (۰3: 17، ج 197۰، طباطبائی)« .جهال نه بخشد، مى علما در تنها باشد، مى کلمه معناى تمام به او

( 169/آل عمران( )1۰1/بقره)د کن یملسفه بعثت انبیا را تعمیق دانش و بینش معرفی ، فقرآن کریم در آیات متعدد

 (7/آل عمران: )نامد یمآشناي قرآن  يها مخاطبدر علم را به عنوان  شانیاند ژرفو ( 2/جمعه( )62/اعراف( )31/انعام)

 آن خیر بلكه شود، بسیار فرزندت و مال که نیست آن خیر :ندفرمود» چیست؟ «خیر» پرسیدند (ع) یعل امام از

 (69۰: 1973، دشتی)« گردد فراوان تو دانش که است

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن »: ندیفرما یمضمن سفارش به جدیت در کسب علم ( ره)امام خمینی 

 ها آنمیهن به دست خود  يها يازمندینساس فعالیت جوانان دانشجوي عزیز ما باشد که ، امختلف يها رشتهتخصص در 

 (136 :3، ج 1979، خمینی)« برآورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود

چنین استنباط نمود که  توان یماساس تعریفی که از فرهنگ ارائه گردید و نظریه اسالم در زمینه توسعه بیان شد ر ب

 . قتصاد، الم، عو تقوایمان ا: توسعه مد نظر اسالم از سه ضلع محوري تشكیل شده که عبارتند از
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 نتیجه

مّا اینكه بر اساس کدامین رویكرد و الگو باید ، اتكامل بودهوسعه و ، تبشر بر اساس فطرت همواره در پی پیشرفت

ین اسالم است که کارآمدترین الگو را براي بشر معرفی نموده تا در کنار توسعه و ، ادر مسیر توسعه و تكامل گام بردارد

باشد  يا نهیزملكه ب، که نه تنها پیشرفت اقتصادي مانع سعادت اخروي وي نشود يا گونهپیشرفت اقتصادي گام بردارد به 

را  در اسالملید کارآمدي الگوي توسعه ک. ده توسعه معنوي نیز نائل شو، بتا انسان به وسیله پیشرفت و توسعه اقتصادي

 .باشد یمهدف اسالم تنها بازگشت به فطرت اصیل  چرا کهباید در فطرت انسان جستجو کرد 

 :منابع

 .قرآن کریم-

 .اپ اولچ. رشر مشهون. قم. یدشترجمه ت. (1973. )البالغه نهج-

 .اپ پنجمچ. هشر آگن. نهرات. گو مفهوم فرهن ها فیعرت. (1933. )شاریو، دآشوري-

 .اپ چهارمچ. هشرکلمن. نهرات. هامعه شناسی توسعج. (1939. )االمرض، غفاري؛ غصطفی، مازکیا-

شر شوراي عالی انقالب ن. نهرات. مماره دوش. تدال، عوسعه، تین، دندیشه حوزها. (سال هفتم. )دحمو، ماصغري-

 .فرهنگی

 .اپ اولچ. هشر گسترن. نهرات. ررجمه امیرحسین آریانپوت. یمینه جامعه شناسز. (1931. )فیم ک؛ نآگ برن-

 .اپ سیزدهمچ. هارالكتب االسالمید. نهرات. هرگزیده تفسیر نمونب. (1932. )یحمدعل، ابابایی-

 .نتشارات رساا. نهرات. ءدف بعثت انبیا، هخداخرت و آ. (بی تا. )يهد، مبازرگان-

. یشرشوراي عالی انقالب فرهنگن: هرانت. نیستی فرهنگ و چگونگی تغییرات آچ. (193۰. )الیرض، عپیروزمند -

 .اپ اولچ

 .اپ اولچ. نینده پویاآ. نهرات. يرجمه مسعود اوحدت. نیدئولوژي و فرهنگ مدرا. (1973. )بان ، جتامپسون-

نتشارات ا. نهرات. يرجمه غالمعلی فرجادت. موسعه اقتصاد کشاورزي در جهان سوت. (1932. )لایك، متواردو-

 اپ اولچ. همؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزي و توسع

. يؤسسه تدوین و نشرآثارعالمه محمدتقی جعفرم. وفرهنگ پیشر-رهنگ پیروف. (1933. )یحمدتق، مجعفري -

 .اپ دومچ

 .اپ اولچ. جشرعرون. نهرات. یوسازي از دیدگاه امام خمینن. (1973. )نحمدحس، محسنی-
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 .شرسازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمین. نهرات. رحیفه نوص. (197۵. )وح اهلل، رخمینی-

 .اپ سومچ. یاراحیاءالتراث عربد. تیروب. رفسیرکبیت. (1973. )نخرالدی، فرازي-

 .27شماره . یاهنامه مهندسی فرهنگم. نهرات. هسالم و فرهنگ توسعا. (1933. )الیرض، عرضایی-

 .اپ اولچ. یشرنن: هرانت. یرجمه منصور وثوقت. یغییراجتمائت. (1966. )ی، گروشه-

شرعلمی و ن. نهرات. مرجمه باقرپرهات. یراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسم. (1937. )نرو، آریمون-

 .اپ اولچ. یفرهنگ

 .شرسمتن: هرانت. مسیاسی اقتصادي جهان سو سائلم. (1977. )دحم، اساعی-

 .اپ اولچ. طشرصران. نهرات. تدارا و مدیریم. (1933. )مبدالكری، عسروش-

 .شر سفیرن: هرانت. لهان سوم و نظام بین الملج. هتوسع،(197۰)، حمود، مسریع القلم-

: هرانت. ههمایش اسالم و توسع قاالت اولینم. تفهوم توسعه در قرآن و سنّم. (1976)، حمد، اصادقی گرمارودي-

 .شر دانشگاه شهید بهشتین

 .99شماره . یاهنامه مهندسی فرهنگم. نهرات. يقش فرهنگ در توسعه اقتصادن. (1933. )سرگ، نصالح نیا-

فتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه د. قم. نلمیزان فی تفسیرالقرآا. (197۰. )نحمد حسی، مطباطبائی-

 .پنجم اپچ. مق

نتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمی ه ا. مق. رجمه تفسیرالمیزانت. (1979. )رحمدباق، مموسوي همدانی-

 .اپ پنجمچ. مق

 .اپ سومچ. وشرناصرخسرن. نهرات. نفی تفسیرالقرآ انیالب جمعم. (1972. )نضل ابن حس، فطبرسی-
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 .اپ یازدهمچ. ناز قرآ ییها درسرکزفرهنگی م. نهرات. رفسیرنوت. (1939. )نحس، مقرائتی-
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 .اپ اولچ. هشربهینن. نهرات. یبانی جامعه شناسم. (1933. )رلی اکب، عیك خلق؛ ننصور، موثوقی-
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 ثبررسی اخالق کار و اقتصاد از دیدگاه قرآن و احادی

   *زهرا جعفري

  :چكیده

رشد اقتصادي پایدار و مطلوب،  به یابی دستبه منظور  یی است کهاز صفات و رفتارها يا مجموعهاخالق اقتصادي 

مسلمان در پرتو اعتقادات دینی، خود را ملزَم به انجام دادن  اقتصادي و مصرف بهینه است و فرد يها تیفعالسالم سازي 

عینی این عناصر، تحقّق . بسیار گسترده است دینی يها آموزهعناصر اخالقی کار و تولید در  .داند یم ها آنیا ترک کردن 

ضمن  دیگر، تولیدي و در نتیجه رشد اقتصادي است و از سوي يها تیفعال از یكسو، زمینه ساز گسترش و بهینه سازي

 يها آموزهبخشی از ، اخالق اقتصادي .شود یمرا موجب  ها آن، سالم سازي ها يگذارو سرمایه  ها تیفعالجهت دهی به 

و  ها وهیشاز سوي دیگر، . کند یمرشد و توسعه اقتصادي و رفاه عمومی را ارائه  يها مؤلفهاسالمی است که از یكسو، 

را برمی نمایاند و بستر الزم را براي رشد معنوي و سعادت  اقتصادي يها تیفعالعناصر مقابله با مفاسد و سالم سازي 

در اسالم و همچنین اخالق اقتصادي و  در این مقاله به مطالعه اخالق کار و جایگاه کار .سازد یمابدي انسان نیز فراهم 

عناصر اخالقی کار ، دهند یمنقش آن از نظر قرآن و حدیث در توسعه اقتصادي پرداخته شده است و نتایج حاصل نشان 

 تحقّق عینی این عناصر، از یكسو، زمینه ساز گسترش و بهینه سازي. بسیار گسترده است دینی يها آموزهو تولید در 

، ها يگذارو سرمایه  ها تیفعالضمن جهت دهی به  دیگر، یدي و در نتیجه رشد اقتصادي است و از سويتول يها تیفعال

آرزوهاي دراز و  اقتصادي، مهار آمال و يها تیموفقاصول اخالقی در  نیتر مهماز  .شود یمرا موجب  ها آنسالم سازي 

مادّي، بلكه عبادتی  صرفاًامري  اسالم، کار و تولید، نهدر نظام ارزش گذاري . روي در خیال پردازي است افزونپرهیز از 

مقدّمه کسب کردن سود و درآمد یا ضرورتی براي  صرفاًتولید،  بزرگ و داراي ارزش ذاتی است؛ بدین معنا که کار و

 .نفس کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادي، روحی و اخالقی آن مطلوب است جلوگیري از فقر نیست، بلكه

 .اخالق اقتصاد، اخالق کار، قرآن و حدیث ،اسالم :ها واژهکلید 

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغهالملل نیبدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق *

 

 مقدمه  -۰

اهتمام ورزیده است که  و اخالق اقتصادي کار اخالق ،اي، به ارزش هاي اسالمی، بیش از هر مكتب و اندیشه آموزه

تحوّالت ژرفی را در جهت تكامل اخالق کار و رشد  در صورت ارائه صحیح و نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی،

 ،فیزیكی يها هیسرماتوسعه بر این باورند که از میان  اقتصاد و پردازان هینظرامروزه  .شود موجب می اقتصاد ملّی
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 متغیر کالن سرمایه انسانی و»همه در مسیر تحوّالت تمدّن بشري، مهم و مؤثر است، از  تكنولوژي و انسانی، آنچه بیش

تغییر خصلت  از سوي دیگر، عامل زیربنایی تحواّلت صنعتی و اقتصادي،و ( 13) باشد یم« صحیح از آن يور بهره

تب ک( 3)است همچون کار و زمان اخالقی و فرهنگی و وجود تصوّرات عمومی درست از مفاهیم اساسی توسعه،

که پیوند اخالق را با  هاست مكتببینی و انسان شناختی کامالً متفاوت از دیگر  اقتصادي اسالم، داراي مبانی جهان

 .[داند یماجتناب ناپذیر  اقتصاد

 ت،خالقی رابطه او با جهان و انسان، بر اساس رابطه در این دیدگاه، خداوند، محور و کانون عالم هستی است و

و امكاناتش  ها ثروتطبیعت با تمام  و296در این بینش، انسان، جانشین خداست. استوار است تیرزاقو  مالكیت، ربوبیت

خود را در چارچوب احكام و  اقتصادي يها تیفعالدر اختیار بشر قرار گرفته و او موظّف است، امانت، به عنوان 

 .رساند الهی به سامان يها ارزش

هاي فراوانی یادآوري  جایگاهی بس ارجمند دارد؛ قرآن کریم در آیه تولیدي، يها تیفعالدر معارف اسالمی، کار و 

عوامل تولید، آنان را به  قرار داده و با تأکید بر تصرّف در ها انسانمنابع و امكانات تولید را در اختیار  کند که خداوند، می

 .کرده است خود، تشویق یشتیمع يازهاینآباد کردن زمین و برطرف کردن 

 اسالم اخالق کار از دیدگاه -۸

تحقّق عینی این عناصر، از یكسو، زمینه ساز . بسیار گسترده است دینی يها آموزهعناصر اخالقی کار و تولید در  

ضمن جهت دهی به  دیگر، تولیدي و در نتیجه رشد اقتصادي است و از سوي يها تیفعال گسترش و بهینه سازي

این عناصر به همراه کارکرد  نیتر مهم برخی از. شود یمرا موجب  ها آن، سالم سازي ها يگذارو سرمایه  ها تیفعال

  :چنین است ها آناقتصادي اخالقی 

  وجدان کاري - 2-1

که از  است( 13) میمستقوظایف شغلی، بدون نظارت  دادن صحیح کار و انجامبه معناي گرایش به  وجدان کاري

عواملی چند بر ایجاد و تقویت ( 1۵) و مسئولیت پذیري است آن، انجام کار بیشتر و بهتر، کنترل درونی يها نشانه

 از يا پارهنفی )« اصالح نگرش»متون دینی، مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است؛  وجدان کاري مؤثر است که در

 از طریق تبیین ارزش معنوي و)تمندي از کار رضای (19) پندارهاي نادرست و خرافی درباره سرنوشت انسان و جوامع

                                                 

 .9۵/ بقره - 296
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مدهاي ضعف وجدان اتوجّه دادن جامعه به پی)و 297 تقویت احساس مسئولیت آموزش و الگوسازي،(اجتماعی و آثار کار

 .از این عوامل است (21) (کاري

 

  کاري انضباط -2-2

؛ از این رو، عالوه بر تأکید هاست هیسرمابهینه از  عوامل بهره برداري نیتر مهمنظم و انضباط و مدیریت زمان، از 

عبارت است  ها شاخصهبرخی از این  .است اقتصادي نیز مورد تأکید يها تیفعالانضباط در  يها شاخصه، بر رعایت نظم

رعایت میانه روي در کار با پرهیز از سستی ( 2۵) و تخصّص افراد ها يتوانمندتقسیم کار بر اساس ( 9) تقسیم وقت»: از

رسیدگی به سایر  رعایت میانه روي به هدف پاسداشت سالمت جسمی و روحی و»و ( 11) آزمندي ص ویا حر

 «.وظایف

  اخالق توزیع و تجارت -2-9

( مبادالت)« توزیع کاالها و خدمات»و « توزیع ثروت»دو عرصه  اخالقی اقتصادي اسالم، به يها آموزهبخشی از 

  :اختصاص دارد

 توزیع ثروت  -2-9-1

که اغلب جوامع بشري و از جمله کشور ما از آن رنج  مشكالتی است نیتر مهمتوزیع نابرابر ثروت و امكانات، از 

را ارائه  ییها وهیش ،(تكاثر)مقابله با فقر و زراندوزي  اسالمی، به هدف برقراري عدالت اقتصادي و يها آموزه( 1) برد یم

 است فقر و تكاثر در قالب ارائه اخالق اقتصادي يمدهااو پی ها خاستگاهمقابله فرهنگی با  ها آننموده است که یكی از 

 يها رساختیز، بر یك سلسله اصول اعتقادي و دیآ یمادامه  تحقّق اخالق اقتصادي و رفتارهاي برخاسته از آن که در

 :این اصول سه مورد است نیتر مهماست که  معرفتی جامعه اسالمی مبتنی

 بودن انسان دار امانت اصل مالكیت خداوند و جانشینی و -الف

ا ب293تمام مردم از همه امكانات و لزوم برخورداري( فقر و تكاثر)نفی افراط و تفریط مالی ( 7) ،اصل عدالت -ب

.293پذیرش اختالفی معقول در سطح برخورداري
  

 .استبه شدّت مورد تأکید ( 13) یمال و نیز ایثار ه در عرصه اقتصادي، به شكل مواسات مالیک2۰۵تاصل اخوّ -ج

                                                 

 39نحل آیه  - 297

 1۵اعراف آیه  - 293

 .92/ زخرف - 293
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  توزیع کاالها و خدمات -2-9-2

 غالباًمتمرکز است که بخش قابل توجّه و « اخالق تجارت»بخش، بیشتر بر  اخالقی ارائه شده در این يها آموزه

 حاکم بر اخالقدر این مقام براي اختصار تنها به ذکر اصول ( 17) دارد حدیثی و فقهی به آن اختصاص مستقلّی از متون

تجارت و مصادیق برخاسته از آن  اصول حاکم بر اخالق. میکن یماز نكات الزم بسنده  يا پارهتجارت و نمودهاي آن و 

 :عبارت است از

 ( 13. )ستدقالب یاد خدا و معاد و توجّه به نماز در هنگام داد و  در: اصل توجّه به معنویات -الف

و مداخله نكردن  نفی کم فروشی، حذف واسطه گري غیر الزم( 17) عادالنهرعایت میزان سود : اصل عدالت -ب

 .در معامله دیگران

 .و نفی تبلیغات خالف واقع( 17) یتقلبممنوعیت فروش کاالهاي : فریب، اصل خیرخواهی و نفی غِش -ج

 .معاملهو آسان گیري در  مواسات مالی( 17) ،پرهیز از سودخواهی در موارد خاص] 1احسان اصل  -ح

2۰1سرمایه ممنوعیت راکدگذاري: اصل امانت بودن اموال -خ
روشن است که تجارت مورد ] 2۵احتكار و نفی  

اخالقی تحقق پذیر است که در غیر این صورت، مورد نكوهش قرار  يها ارزشاحكام و  تأکید اسالم، تنها در چارچوب

؛ از این رو، گردد یمنما درباره تجارت، آشكار  متعارض يها گزارهو با توجّه به همین نكته، راه رهایی از ( 9) ردیگ یم

نظارت بر »و ( 11) اعتقادي يها انیبنتحكیم  آموزش عمومی»راهكارهایی از قبیل  براي نهادینه شدن اخالق تجارت،

 .شود یممطرح ( 17) «بازار

 اخالق اقتصادی  -۹

با مفاسد از یكسو و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداري مقابله  و ها تیفعالرشد اقتصادي در کنار سالم سازي 

 .عصر حاضر در غالب جوامع، از جمله جامعه ماست يها دغدغه نیتر مهماز سوي دیگر، از  عموم مردم از رفاه نسبی

که توجّه گاه آن. ارائه شده است اسالمی يها آموزهدر  ها آنبه  یابی دستو عناصر  ها وهیش نیتر مهماین در حالی است که 

تمدن سترگ اسالمی را  تواند یمدر فرهنگ عمومی، به یقین  ها آن اقتصادي و نهادینه کردن يها يزیردر برنامه  ها آنبه 

 يها ارزشآمیختن  اسالم در این موضوع، يها دهیااز کارآمدترین  .آسایش عمومی را به ارمغان آورد احیا کند و رفاه و

 .است هدف تأمین رفاه مادّي و سعادت اخروي انسان ااخالقی با اقتصاد ب

                                                                                                                                                             

 .1۵9/ آل عمران - 2۰۵

 9۰و  99/ توبه  - 2۰1
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روي در  افزونآرزوهاي دراز و پرهیز از  اقتصادي، مهار آمال و يها تیموفقاصول اخالقی در  نیتر مهمیكی از 

اعتماد به حضور و حمایت . «شود یمکمك بگیرد، فقیر و نیازمند  کسی که از آرزوهاي دراز»: خیال پردازي است

عملكرد را به دنبال دارد، در نتیجه فرد با ایمان، آرام و نیرومندي  و استحكام در ها تیفعالید به نتیجه بخشی خداوند، ام

 یابی دستموفقیت و  و احتمال سازد یمرا سهل  ها يدشواراین روحیه بی تردید . کند یماقتصادي اقدام  و امیدوار به کار

 .«رسد یمو شخص با ایمان به هدف  کند یمخطا  تردید کننده نسانیبد؛ دهد یمبه هدف را به طور قابل توجهی افزایش 

و  ها خواستهرابطه با  به کامیابی در یابی دستو همین قدرت، موجب  شود یمهر کس به واسطه یقین نیرومند 

ایمان نیروهاي درونی را آزاد کرده، استعدادها را . نیست اهداف است که مقاصد مالی و اقتصادي هم از این قاعده بیرون

 شك. «باور داشته باش تا نیرومند شوي» شود یمو یقین قوي تر باشد، قدرت انسان بیشتر  هر چه ایمان. سازد یمشكوفا 

ایمان محكم، عزم و اراده را متزلزل  فقدان. دارد یمرا در گام برداشتن سست کرده، دست را از عمل باز  ها قدمو تردید 

به توفیقات مالی را هر چه قدر هم که نزدیك  یابی دستو امكانات  ها فرصت، دیدگاه خرد را هم نابینا کرده، کند یم

 .سازد یمباشد، پنهان 

پیامبر این که . در اسالم اقسام گوناگون تولید ثروت، مانند کشاورزي، دام داري، صنعت و غیره توصیه شده است

 .زد، نشانگر اهمیت تولید در جامعه اسالمی استاسالم بر دستان پینه بسته کشاورز بوسه می

در روایتی دیگر ( 9) بوداز محصوالت کشاورزي چهل هزار دینار ( ع)روایت شده است که در آمد امیرالمؤمنین 

روایت دیگري هفتاد هزار دینار نقل  نقل شده است که در آمد فدک در یك سال بیست و چهار هزار دینار بود و در

  ( 9. )اندکرده

بلكه باید به دست مستمندان نیز ، 2۰2گردش داشته باشد ثروتمندانثروت نباید تنها در میان : فرمایدقرآن کریم می

از این رو در اسالم تكالیف مختلف مالی؛ مانند زکات و خمس و صدقه وضع شده است، تا ثروت جامعه به فقرا . برسد

افزون طلبی شما را به خود : هستدر قرآن . نیز برسد و افراد جامعه در یك سطح و طبقه رشد اقتصادي داشته باشند

ثروت اندوزي اگر . مشغول داشته و از خدا غافل نموده است، تا آن جا که براي شمردن مردگان به زیارت قبور رفتید

دل بستن به ثروت و ایثار دنیا بر آخرت . م از آن نهی شده استانسان را از یاد خدا غافل کند، مذموم است و در اسال

باشد که حضرت لی اگر این ثروت فراوان در راه خدا مصرف شود، بسیار پسندیده و قابل ستایش میو. تصحیح نیس

قرآن نیز  .بود که ثروت خود را براي پیشرفت اسالم و گسترش آن مصرف کرد ثروتمنداناز این گونه ( س)خدیجه 

 .2۰9ددهنمایند به عذاب دردناک بشارت میکنند و آن را در راه خدا مصرف نمیکسانی را که ثروت اندوزي می

                                                 

 7٫حشر،  - 2۰2

 ،99توبه،  - 2۰9
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 از ثروت يبرخوردارمعیار  -9-1

رزق و روزي و یا ثروت در کلیت آن، لطف عامی از جانب پروردگار است و به دست آوردن آن نیز هیچ منافاتی 

هاي مختلفی؛ که در اختیار به بندگان با ایمان خود عنایت خاص داشته و با روشبا کوشش و تالش ندارد، اما خداوند 

دهد، البته باید دانست که هر است؛ چنین بندگانی را مورد لطف خود قرار می ها آنقرار دادن ثروت مشروع هم یكی از 

وب خدا نیز در این دنیا، از مزایاي اي از عذاب باشد و الزاماً تمام بندگان خثروتی دلیل لطف نیست، بلكه شاید نشانه

رزق خداوند تو محدودیت و : )رمودهف( ص)ي که قرآن کریم خطاب به پیامبر ابه گونه .مادي مناسبی برخوردار نیستند

و به عبارتی، اصل ثروت و در کلیت آن، جدا از مقدار و نیز کیفیت ( 2۰9منعی نداشته و به مؤمنان و کافران خواهد رسید

-آید که همگان از آن؛ در اندازهآوردن و هزینه نمودن آن، به عنوان لطف عامی از جانب خداوند به حساب میبه دست 

، دلیل اند شده، از ثروت و امكانات مادي بیشتري برخوردار مانیبا ااین که برخی افراد . باشندهاي مختلف؛ برخوردار می

ند، بلكه خداي متعال؛ بر حسب حكمت خود؛ همواره به ومان فقیر از لطف خاص خداوند محربر آن نیست که مؤمن

مقامات  ،(ع)ف و یوس( ع)ن در قالب ثروت بوده و همانند سلیما تواند یمتمام مؤمنان نظر لطف دارد که گاه این لطف 

ب در قالب فقر و تحمل مشكالت متجلی شود که پیامبري همچون ایو تواند یمعطا فرماید و گاه  ها آنظاهري دنیا را به 

از لطف  يا نشانهتسلیم باشد که هم ثروت و هم فقر را  يا اندازهباید به  مانیبا ابارز آن است و فرد  ةنمون( ع)

از تو )امام راحل  و یا به تعبیر( پسندم آن چه را جانان پسندد! )163٫اعراف،  و آزمایشی از جانب او بداند  پروردگار

 . (جانا جفا وفا باشد

 :با ایمان، در انجام هر فعالیتی که پیش رو دارند، باید به چهار اصل اساسی و عمده توجه نمایند يها انسان

 توکل بر پروردگار و درخواست خیر از او -الف

 دقت در انطباق آن فعالیت با موازین دینی -ب

 بهره برداري از مشورت با دیگران -ج

 . به امانت گذاشته است ها انسانمشخص، با استفاده از قدرت تفكر و عقلی که خداوند در  ةرسیدن به یك نتیج -ه

از قرآن کریم و یا ذکر  يا هیآانتظار داشت که بدون پشت سر گذاشتن مراحل فوق، تنها با کمك  توان ینمبنابراین، 

 .و دعایی مخصوص، به اهداف مورد نظر دست یابیم

                                                 

 2۵٫اسراء،  - 2۰9
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دلخواه نخواهد  ةکه هر کار مهمی که با نام خدا آغاز نشود، به نتیج ندیفرما یمبه نقل از خداوند ( ص)پیامبر اکرم 

و قبل از شروع هر کار مهم، 2۰۰خود را در هیچ فعالیتی، مستقل نپندارید، بلكه آن را به خداوند منتسب نمایید، ( 6) دیرس

هنگامی که تصمیم به انجام هر کار مهمی : آورید، چون رسول خدا فرمودهدو رکعت نماز؛ همانند نماز صبح به جا 

اگر ( 16) داشتی، دو رکعت نماز خوانده و بر محمد و آل او درود فرست و سخن خود را با پروردگارت در میان گذار

ستفاده نماید ة معتبر نیز اادعی يها کتاباز دعاهاي موجود در  تواند یمبیشتر به راز و نیاز با خدا بپردازد،  خواهد یمکسی 

، ها تالشة در ضمن، اگر با هم. و مطمئن باشد که دعایشان بی تأثیر نخواهد بود، اگر چه آن خواسته نیز برآورده نشود

نداند، بلكه شاید دلیلش آن  شانیها خواسته، آن را نشان بی توجهی خداوند به بردباز هم از لحاظ مالی در مضیقه به سر 

 .است ح افراد با ایمان را بهتر تشخیص دادهخداوند، خیر و صال باشد که

 پرهیزکاري تقوا و -9-2

. کند یمهاي او را ایجاد  برخورداري از نعمت و شایستگی یالهپاکیزه کردن جان از لوث گناه آمادگی دریافت فضل 

از امكانات و  يمند بهرهحرکت است و همراهی انسان با این نیروي عظیم  همه جهان در راه حق و به سوي خداوند در

گرو استفاده و  رزق و روزي در این جهان پراکنده بوده و درآمد مالی در. سازد یمپنهان عالم را میسر  منابع آشكار و

از او و  يبر فرمانبا  ها آنرسی به  دست یابی به منابع همین جهانی است که در دست قدرت پروردگار است و دست

فرماید به  خداوند می›: فرمودند و آلهرسول اکرم صلی اهلل علیه . گردد یمپیراستن روان از آلودگی عصیان و گناه ممكن 

 گمارم یمپاسداري از او  مگر اینكه فرشتگانم را به ندیگز یبرنمبنده خواسته مرا بر خواسته خود ... سوگند عزت و جاللم

براي او فراتر از هر تجارتی هستم و دنیا سرافكنده به سوي  و من رندیگ یمروزي او را بر عهده  ها نیسرزمو  ها آسمانو 

 .‹دیآ یماو 

توجیه آن این  نیتر ساده. به سرمایه و ثروت برسد تواند یم یشگیپ يتقوندارد در صورت  يا هیسرما حتی کسی که

و  شود یمبیشتر  ها تیشخصنیاز به این گونه  ثروت بیشتري باشداست که فرد پرهیزکار مورد اعتماد است و هر جا که 

اي مردم پرهیزکاري را : فرمودند و آلهپیامبر اعظم صلی اهلل علیه . پیدا کنند توانند کسب و کار پردرآمدي می یبه راحت

فرمودند که  قرائتسپس این آیه را . دهید تا روزي بدون سرمایه و تجارت به سوي شما سرازیر شود تجارت خود قرار

تقوا پیشه کند راه رهایی براي او گشوده و از آنجا  کسی که  2۰6من یتق اهلل یجعل له مخرجاً و یرزقه می حیث الیحتسب

 .شود روزي داده می کند ینمکه گمان 

                                                 

 29 – 29کهف،  - 2۰۰

 9و2/طالق - 2۰6



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

771 

 

 پرهیزگاري و تقواي مثال زدنی باشد که پس از آن السالم هیعلمصداق این مطلب جناب یوسف  نیتر برجستهشاید 

سرزمین پهناور مصر در  يها نهیگنجمصر راه یافت و خزائن و  و البته کمی رنج به علت دشمنی زلیخا به بارگاه عزیز

 .گرفت اختیار او قرار

 هاي خود اعتماد به نفس در بیان توانمندي -9-9

عالقه و در راستاي که مورد  یابی به کاري هاي خود در جلب اعتماد و دست اعتماد به نفس و قدرت بیان توانمندي

توان از داستان  هایی که می یكی دیگر از درس. دارد استعدادهاي فرد است در رسیدن به ثروت نقش تعیین کننده

محكم و پایدار و تأثیر آن در برخورداري از قدرت و ثروت، اعتماد به نفس او  گرفت غیر از تقواي( ع)حضرت یوسف 

شوند، در گفتگو با او  می ایشان پس از اینكه از سوي عزیز مصر فراخوانده. د استهاي خو ها و شایستگی توانایی در بیان

 2۰7و دانا هستم دارنده نگهکه من  یبه راست‹ حفیظ علیم إنی›: فرمایند پس از درخواست سپردن خزائن مصر به ایشان می

 حسن خلق -9-9

مادي که  و اسباب غیر یالهبر عوامل زیرا عالوه . عوامل وسعت رزق خوي نیكو و پسندیده است یكی دیگر از

از جمله اینكه اخالق . دارد پذیر عادي هم وجود نییتب، عوامل شود یمموجب وسعت رزق به واسطه خوش خلقی 

او را بر دیگران  و کنند یمنیازهایشان به او مراجعه  براي رفع ها آنو  دهد یمخوب شخص را مورد توجه مردم قرار 

این رو  از. ندیآ یم، در روابط مالی و اقتصادي نیز به سراغ او دارند یمد با او را خوشاین و چون معاشرت دهند یم حیجتر

 .دیافزا یما حسن خلق روزي ر: فرمودند السالم هیعلامام صادق 

  شجاعت و خطر پذیري -9-۰

تواند به توسعه  کند، نمی میبه همان صورت تكرار   دهند، می آید و کاري را که دیگران انجام که می یکس

چیز  بلكه باید کاري جدید، محصولی تازه و یا شیوه نوینی را دنبال کرد و. ابدیدست روزي  اي در رزق و العاده فوق

نهایی هم صدر صد   البته نتیجه در این راه هزینه وقت، استعداد، نیرو و سرمایه ضروري است و؛ و آورد متفاوتی پدید

توسعه   اما در صورتی که به نتیجه مطلوب برسد،. تازه وجود ندارد هیچ تضمینی براي ثمردهی این کار نخواهد بود، بلكه

 .کند آورده، کیفیت زندگی مردم را متحول می درآمد به دنبال  قابل توجهی در کسب و

. آید می پیش لخواهد  باید به این خطرها تن داد و البته پس از آزمودن و خطاهاي متعدد نتیجه براي توسعه درآمد

دارایی   کسی که بر خطرها سوار شود،»: فرمودند السالم آمده است که این مطلب در کالم شیوا و کوتاه امیرالمؤمنین علیه

اعتنایی به  اي از بی شود سرمایه و توان خویش را به خطر بسپارد درجه حاضر می زیرا کسی که «.آورد زیادي به دست می

                                                 

 ۰۰/یوسف - 2۰7
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مال دنیا را چسبیده و  شخصی که به سختی. شود آن را دارد و همین عامل جذب دارایی و ثروت می خالی بودن از دنیا و

لبالب از تعلق به مال و ثروت است و جایی براي جذب ندارد  تواند به خطر پذیري تن دهد او نمی  گذارد، آن را آزاد نمی

 .تش فضایی براي رشد و افزایش دارایی باز شودگذارد تا با فاصله گرفتن از ثرو نمی مثل کسی که گنج اندوخته و

ظرفیت  کار گرفتنه ببراي  شجاعت و مردانگی در تصمیم گیري و اقدام به یك عمل تازه و جدا شدن از سرمایه  

در  .کشی از دارایی تمام جوان مردي است بهره:  السالم فرمودند بدین جهت امام علی علیه. آن و تولید ثروت است

تقوایی و  بی: شود روزي می السالم مواردي هم که آفات وسعت رزق هستند و موجب تنگی  مین علیهمروایات معصو

ادرار در حمام، زباله را در خانه وانهادن، قسم دروغ خوردن،  در خانه، تار عنكبوتترک مراقبه، کفران و شكر فراموشی، 

 ک تقدیر در معیشت، گسستن پیوندهاي خانوادگی،خواب قبل از طلوع خورشید، تر  خوابیدن، زنا، میان مغرب و عشا

خیانت، سستی، و کسالت، عجز و  عادت به دروغ گویی، زیاد موسیقی گوش دادن، رد کردن نیازمند مرد هنگام شبانگاه،

 .عرض نیاز به مردم، منع قرض دادن نان و خمیر، اسراف بیت نان خوردن، از خداوند، از اهل سؤالناتوانی، ترک 

مادّي، بلكه عبادتی بزرگ و داراي ارزش ذاتی است؛  صرفاًامري  ارزش گذاري اسالم، کار و تولید، نهدر نظام 

نفس  مقدّمه کسب کردن سود و درآمد یا ضرورتی براي جلوگیري از فقر نیست، بلكه صرفاًتولید،  بدین معنا که کار و

انسان در عین توانگري و بی  ست؛ از این رو،کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادي، روحی و اخالقی آن مطلوب ا

 .باشد یمدر عین حال، ارزش آن، به رعایت اخالق کار منوط ( 1۰) استنیازي، موظّف به کار و تالش 

 نتیجه گیری  -4

عمل کرد را به دنبال دارد، در  و استحكام در ها تیفعالاعتماد به حضور و حمایت خداوند امید به نتیجه بخشی 

را  يها يدشواراین روحیه بدون تردید . کند یمکار اقتصادي اقدام  با ایمان، آرام و نیرومندي و امیدوار به نتیجه فرد

تردید کننده  نسانیبد. دهد یماحتمال موفقیت و دست یابی به هدف را به طور قابل توجهی افزایش  سازد و-سهل می

 .رسد یمکند و شخص با ایمان به هدف -خطا می

 و ها خواستهبا  رابطهو همین قدرت موجب دست یابی به کامیابی در  شود یمنیرومند  واسطه یقینهر کس به 

درونی را آزاد کرده و استعدادها  ایمان نیروهاي. که مقاصد مالی و اقتصادي هم از این قاعده بیرون نیست. اهداف است

در گام برداشتن  را ها قدمشك و تردید . شود یمشتر قدرت انسان بی هرچه ایمان و یقین قوي تر باشد. سازد یمرا شكوفا 

 .سست کرده و دست را از عمل بازمی دارد

داند  می مؤمنشخص . یابد موثر است توسعه روزي هم اینكه خود فرد چه بخواهد در اینكه چه می در خصوص

مهابا از خدا خواسته و  بیاوست پس  هاي آسمان و زمین همه به دست که خداي تعالی هیچ محدودیتی ندارد و گنجینه

 .برد اهداف خود را باال می
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هاي مادي  اي ارزش البته براي عده. شوند شادمان می خرسند و درآمدشانهمه مردم از رونق کسب و کار و افزایش 

باهی توانند به بهاي ت نبوده و نمی طور نیاچیز را فداي پول کنند؛ ولی بعضی دیگر  همه حاضرنداهمیت بیشتري داشته و 

مردم چه با مراعات  عموم هر حالاما به .  اجحاف و ستم بر مردم به توسعه درآمد برسند روا داشتندیگران و  حقوق

این در حالی است که تعالیم اسالمی ؛ و دارند هاي اخالقی و چه بدون توجه به آن، افزایش درآمد را دوست ارزش

بنابراین دین خاتم راه . موجب وسعت رزق و افزایش درآمد است اه آنبه  آموزد که عمل اي را می اصول اخالقی ویژه

نیست که دین  زیرا این مطلوبی طبیعی و به حق است و سزاوار. توسعه مادي را فراهم و معرفی کرده است یابی به دست

  .مدعی کمال و جامعیت دنیا و آخرت آن را فروگذارد

زیرا . شد و بسیار خوشحال گردید احتیاط به آن نزدیك با دیدن این صحنه ترسید و گریخت اما بازگشت، با

ببینید  دیگو یم، نهیب زده و رسد یممولوي که به اینجاي داستان  .با نمایش آن پول خوبی به دست بیاورد توانست یم

باعث زیانش  و همین داند ینماو قدر خود را . گیر باشد اما به مار گیري خود را سرگرم کرده است اژدها تواند یمانسان 

  .شود یم

عناصر اخالقی کار و . این عرصه منوط است دینی در يها ارزشارزش کار و تولید در اسالم، به رعایت اخالق و 

سازي  ساز گسترش و بهینه تحقّق عینی این عناصر، از یكسو، زمینه .هاي دینی بسیار گسترده است تولید در آموزه

، ها يگذار هیسرما و ها تیفعالدهی به  در نتیجه رشد اقتصادي است و از سوي دیگر، ضمن جهت تولیدي و يها تیفعال

 .شود را موجب می ها آنسازي  سالم

 

 منابع و مآخذ  -

 .161ص  .ش 1932، مهر و آبان 139139شماره  اطالعات سیاسی اقتصادي، سال هجدهم، -1

 .993 996ص  , 99۰ 99۰ص  ،الصدر، محمدباقر -2

 .133ص ، 9ج الفقیه،  من الیحضره ،محمد بن علی ع( /شیخ صدوق)بن بابویه  -9

 .921ص  ،7۰ج  119ص ، 9ج بحاراالنوار،  -9

 .193جامع االخبار، ص  -۰

 .3۵92، ح 17۵، ص 7حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج  -6

ج  .ش 1963الحیاة، چاپ اوّل، تهران، مكتب نشر الثقافة االسالمیة،  ،علی محمدرضا و محمدعلی و ،حكیمی -7

  .99۵ص  ،6

http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=92273#_edn126
http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=92273#_edn126
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 ،شگاه عالمه طباطبایی رحمه اهللسرمایه و توسعه، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دان درآمدي بر ،محمد ،ستاري فر -3

 .171ص  .ش 1979

 ،سرمایه و توسعه، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی رحمه اهلل درآمدي بر ،محمد ،ستاري فر -3

 .172ص  .ش 1979

ص  .ش 1979کاربردي، چاپ اوّل، ارومیه، آرشیا،  رهیافت عملی و: وجدان کار ،میرمحمد ،سیدعباس زاده -1۵

1119. 

 .ق 1933اللّه کمره اي، تهران، کتابفروشی اسالمیه،  تحف العقول، ترجمه آیت ،حسن بن علی ،شعبة الحرّانی -11

 .26 و 299صص 

 ش، 196۰چهارم، تهران، دار الكتب االسالمیة،  ، چاپ2ج تهذیب االحكام،  ،محمد بن حسن ،(شیخ طوسی) -12

 .12۵ص 

 .912919ص ، 11ج فی تفسیر القرآن،  المیزان ،سیدمحمدحسین، طباطبایی -19

 .193و  197، ص 3شیخ عباس، سفینة البحار، ج  ،قمی -19

 .193 193ص  و 73، ص ۰کافی، ج  -1۰

 .1۵ح ، 973، ص 9کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج  -16

 .161و  1۰1و  91۵و  1۰9و  16۵و  169و  161 و 1۰6و  193ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی الكافی،  -17

 .917ص و درر الكلم،  غررالحكم ،عبدالواحد ،محمد آمدي -13

 .1ص  .ش 193۵فرهنگ کار، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،  ،سعید ،معیدفر -13

 .91شرح فیض االسالم، نامه ، ترجمه و البالغه نهج -2۵

 .999ص نظامهاي اقتصادي،  ،سین، حنمازي -21
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 های تربیتی قرآن جهت پیشگیری از رفتارهای ناسالم اقتصادیروش

 می به اقتصاد سالابی دستو 

1ن سكینه جعفریا          
 

 2ر و بهمن سعیدي پو 

 :چكیده

ی به ابی دستهاي تربیتی قرآن جهت پیشگیري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي و موضوع مقاله حاضر بررسی روش

ي ها روشي تربیتی، رفتارهاي سالم و ناسالم اقتصادي، تأثیر ها روشهدف از این مقاله بررسی انواع . اقتصاد سالم است

 .باشد یمتربیتی در تبدیل رفتارهاي ناسالم به سالم اقتصادي 

و سالم در گرو بهره گیري از معارف آسمانی و اد است که دست یابی به زندگی شایسته از آیات قران کریم مستف

و با کمك  ها آني هدایت را از وحی گرفت و در چارچوب ها راهباید خطوط کلی و شاه و تعقل در آن است و تفكر 

روي بشر در زندگی را ا مشكالت فري تجربی را افزایش داد و از این طریق تربیتی، ابهامات و ها اندوختهقواي ادراکی، 

 . برطرف کرد

ي اطالعات مورد نیاز ا کتابخانهبه صورت و توصیفی است که با استناد به آیات قرآنی  -روش انجام مقاله مروري

وش دعوت ، ري تربیتی، روش مهاجرتها روش نیتر مهمنتایج این پژوهش بیانگر آن است که از . گرد آوري شده است

 .باشد یموش عبرت آموزي ، رش قصه گوییرو ،به ایمان

 .هاي تربیتیاقتصاد سالم، رفتارهاي ناسالم اقتصادي، روش ،راهكارهاي قرانی :کلمات کلیدی

 .مرکز مشاوره و راهنمایی -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -دانشجوي دکتراي علوم تربیتی. 1

 .ردانشگاه پیام نو عضو هیئت علمی. 2

 

  مقدّمه

 مناسب براى يها و روش ها وهیشگویاى این حقیقت است که یافتن  زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ،مطالعه 

این هدف،  و همواره براى نیل به هاست انسانخاطر تمامى  يها دغدغه نیتر مهماز  ،(سعادت)بقاى بهتر و بیش تر 

 شئونتنیدگى  گستردگى، ظرافت و در هم .استطاقت فرسایى تحمل شده  يها رنجفراوانى صورت گرفته و  يها تالش
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پیچیده و اعجاب انگیز است  پیوندهاى او با دیگر کاینات از سوى دیگر، آن چنان گوناگون وجودى انسان از یك سو، و

انسان »انسان واداشته، و طنین فریاد  فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه و دقیق با جستجوگرانکه تمامى 

 میان، انبوه عظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در در این. را در زمین و زمان پراکنده است« ناشناخته موجود

دست پیشگیري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي و  يها راهکه در آن ارائه ) گوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد يها نهیزم

و در بوته نقد قرار گرفته  ابراز،(ورد توجه استم« کاالها و خدماتو مصرف بهینه  تولید، توزیع»م اقتصاد سالیابى به 

ژرف و قابل مالحظه قرآن کریم، اعجاب هر  بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَم با عظمت، ر کنار دنیاىد. تاس

ژرف  فراتر و اعماقىو داراى افقى  تر گستردهکریم بسى  و به راستى که عالم قرآن د؛را سخت برمى انگیزان اندیشمندى

در آیات متعددى خاطرنشان شده  (.9ص 1937، انصاري(طبیعى است تر از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر

مسیر را  ،انندینما یمنیل به سعادت و فالح را به او  يها راهرهاوردهاى وحى انسان را به حقایق هستى واقف و  است که

  :کنند یمبراى او روشن ساخته، او را هدایت 

نازل  بر تو، است دهنده بشارتو  و رحمتبراي مسلمانان رهنمود و است  يزیهر چاین کتاب را که روشنگر و -

 .(33/نحل)م کردی

ه ، بروشنگر آمده است خدا هر که را از خشنودي او پیروي کند یو کتاببراي شما از جانب خدا روشنایی  قطعاً-

به سوي روشنایی بیرون  ها یكیتارتوفیق خویش آنان را از  و به شود یمسالمت رهنمون  يها راهبه ( کتاب)وسیله آن 

 (.16ـ 1۰ /مائده) کند یمراهی راست هدایتشان  و به برد یم

انسان را در پیروي از  و سعادت و سالمت صورت کلى تأکید دارند، بهعالوه بر آیات مزبور که بر هدایت انسان 

در مسائل گوناگون  (ها روش)ص رهنمودهاى جزئى و مشخ در آیات بسیارى نیز رهنمودهاي وحیانی قران میدانند

اقتصادي بشر است و راه را بر هرگونه رفتار ناسالم  و سعادتمتضمن سالمت  ها آنکه استفاده از  دهد یمارائه  اقتصادى

 :آورده شده است ییها نمونهکه در زیر  بندد یمدیگر  و مواردسراف و اکل مال به حرام ، ااقتصادي همانند ربا خواري

 ( 1/مائده)« وفا کنید ي خودبه قراردادها»؛ (27۰/بقره) «ام گردانیده استحر حالل و ربا رادادوستد را  خدا»ـ 

 از گریكدی تیرضابا  دادوستدي خورید، مگر این کهم ناروا یگر را بههمد، اموال دیا آوردهاى کسانى که ایمان »ـ 

  (.23/نساء) «شما انجام گرفته باشد

« استخوش فرجام تراین بهتر و  هک. دبسنجی ترازوى درست و باتمام دهید ، پیمانه را دیکن یمپیمانه  چونو »ـ 

 . 9۰/سراءا

در و بینوایان  مانیتیو آن خویشاوندان او  و ازهر چیزي را به غنیمت گرفتید یك پنجم آن براي خدا و پیامبر  دیو بدان»ـ 

 .(91/انفال)« راه ماندگان است
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 میگشود یم ها آن يبراو زمین را  ی از آسمانبرکات قطعاً ،گراییده بودندتقوا  و به دهشهرها ایمان آور مردمو اگر »ـ 

  «.(36/اعراف)

را جهت رسیدن به اقتصاد  ها یمشها و خط اي از روشمجموعه ،، که قرآنگردد یمبه این آیات معلوم ه با توج

بر این اساس، اهتمام به توجه و استفاده از این . از رفتارهاي ناسالم اقتصادي ارائه نموده است يریگ یشپسالم و 

پیشگیري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي  يها روش یحاضر بررسهدف از پژوهش . ، امري الزم و ضروري استها روش

 .باشد یمو رسیدن به اقتصاد سالم با عنایت به آیات قرآن 

ناسالم اقتصادي به  ياز رفتارهاضمن پیشگیري  توان یمتربیتی ذیل،  يها روشبا استناد به آیات قرانی، به کمك 

 .دست یافت و مطلوبرفتارهاي سالم 

 :شناختی یها روش( الف

شناختی  يها ییتوانا و ها مهارتو  و معلوماتاست که به حوزه دانش  ییها روششناختی  يها روشمنظور از 

 .مربوط است

 .رود یمبه کار  ها و مهارت ها ییتوانابراي ایجاد تغییر در این  شود یمکه در این قسمت استفاده  ییها روشبنابراین 

 :روش تربیتی ذکر مثال

نیز گاهی در برخورد  و خردمندانتفكران ، مدینما یمرا به خود جلب د فر و توجهخاص دارد  يا جاذبهگاهی مثال 

 .(217، ص 1932، شریعتمداري) دهند یمخود را گسترش  نشیو بو از این راه دانش  پردازند یمبه یك مثال به تحقیق 

قابل توجهی که عمل به این  جهیو نتخداوند از این روش نیز براي جلب توجه افراد به رفتارهاي سالم اقتصادي 

 :دینما یملب ، جرفتارها به دنبال دارد

است که هفت خوشه برویاند که  يا دانههمانند  کنند یمکسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق ( صدقات)مثل 

 داناست شگریگشاو خداوند  کند یمچند برابر ( آن را)براي هرکس که بخواهد  و خداوندصد دانه باشد  يا خوشهدر هر 

 .(261/بقره )

از سازي عینی  ریو تصوهمچنین از این روش در قران جهت پیشگیري از رفتارهاي نا سالم اقتصادي با ذکر مثال 

  :شود یماستفاده  دهند یمعملی که انجام  قتیحق

انند کسی که مالش را براي خود ، ماطل مكنید، بو آزارخود را با منت  يها صدقه، دیا آوردهاي کسانی که ایمان 

است که بر روي  يا خاره واپسین ایمان ندارد پس مثل او همچون مثل سنگ و روزخدا  و به کند یمنمایی به مردم انفاق 
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یز از ن( ریا کاران)بر جاي نهاده است آنان  و صافسنگ را سخت  و آنبه آن رسیده  يو رگبارآن خاکی نشسته است 

 .(269/بقره) کند ینمگروه کافران را هدایت  و خداوند برند ینم يا بهره اند آوردهآنچه به دست 

 روش عبرت آموزي 

برت ع و و اعتبار گذرد یمکه از راه  شود یمبه کسی گفته  و عابرریشه کلمه عبرت به معناي گذشتن است 

، نآالفاظ القر مفردات) رسد یمچیزي که قابل مشاهده نیست  از شناختنمخصوص به حالتی است که انسان به وسیله آن 

 (.اژه عبرو

آنچه بر دیگران رفته درس  و ازرا به دیده عبرت نگریسته  و تطوراتمراد از این روش آن است فرد تحوالت 

 اشتباهات و و ازه نوعی خود نگهداري که حفاظتی مبتنی بر بینایی است دست یافته ، ببگیرد که اگر چنین کند

 .مبتال به کاسته است يها لغزش

پیشین است تا شنونده را به  يها امتاتفاقات  و ها داستانتربیتی قران جهت عبرت آموزي بیان  يها وهیشیكی از 

ز داستان ، ابرت آموزي است، عقصود قران از قصه گوییم. نوصورت غیر مستقیم به پند پذیري از آن وادار کند اما چ

 يها سرگذشتیك از  و هرندارد چشم پوشی کرده است  يا دهیفاسرایی و مواردي از قصه که دانستن آن براي شنونده 

حقیقت براي تو  ها نیادر و ، گردانم یمیزي است که دلت را بدان استوار ، چمیکن یمپیامبران خود را که بر تو حكایت 

 و کفراندر باره رفتارهاي ناسالم اقتصادي مانند اسراف . (12۵/هود)است  يو تذکراندرز  مؤمنانبراي و آمده 

 پردازند یم ها آن لیوم فیح و به آورند ینمالهی را به جا  يها نعمتالهی الزم است ما به افرادي که احترام  يها نعمت

نیز به چنین عقوبتی دچار  ها آنرا بیان کنیم که اگر ننمایند  اند داشتهسرگذشت عبرت بار کسانی که چنین رفتارهایی 

 .شوند یم

 یو گرسنگبالي خوف  و بهرا ندانستند  فراوان يو روزسایش ، آرگذشت قومی را که نعمت امنیت، سقران کریم

ش از هر سو ا روزي شهري را مثل زده است که امن وامان بود و و خدا :دیفرما یموعدم امنیت دچار شدند چنین بیان 

عم گرسنگی ، طدادند یمدا هم به سزاي آنچه انجام ، خخدا را ناسپاسی کردند يها نعمتس ساکنانش ، پدیرس یمفراوان 

 .(121/نحل)را به مردم آن چشانید  و هراس

همانند این قوم عمل نماید هرآینه خداوند با آنان نیز چنان رفتار خواهد کرد که با این قوم  یو ملتپس هر قوم 

 .عمل نموده است

 :روش عاطفی (ب

که  شود یمباعث  ها آن رییو تغفرد  يها شیگراگذاشتن بر  ریتأثاست که با  ییها روشعاطفی  يها روشمنظور از 

 :عبارتند از ها روشفرد رفتار خود را تغییر دهد این 
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 روش استفاده از تشویق 

و بسزایی بر جان  ریتأثموقع انجام شود  و بهشویق اگر به جا ، تشویق است، تدر تربیت و موثریكی از عوامل مهم 

اعتماد به  و قدرت مییستا یماو را  يها اقتیل، میده یما تشویق شخصیت فرد را مورد احترام قرار ، بگذارد یمآدمی  روان

به سوي هدف سوق  تر افزون يا و عالقه با شورر نتیجه فرد مورد نظر را با اطمینانی بیشتر و ، دمییافزا یمنفس را در او 

 .(1۰3ص  1963 ،اقتصاد اسالمی یالملل نیبمقاالت سمینار ) میده یم

خداوند پیامبر اسالم را در مورد گرفتن زکات  که يطوراز این شیوه تربیتی در قران کریم استفاده شده است به 

: دعا کن ها آنزکات را گرفتی زکات دهنده را مورد تشویق قرار بده وبر  نكهیاز اس پ: دیفرما یممورد خطاب قرار داده و 

آنان آرامش یرا دعاي تو براي ، زدعا کن شانیو براسازي  شان زهیو پاکبگیر تا به وسیله آن پاک  يا صدقهز اموال آنان ا

 .(1۵9/توبه)است 

که  شود یمهدر رفتن منابع انرژي قلمداد  و بهموثر براي پیشگیري از اسراف  يها وهیشامروزه این روش یكی از 

ه مشترکینی ب... و رکت برق مخابرات ، شو فاضالبه عنوان مثال سازمان آب ، ببرند یممختلف از آن سود  يها سازمان

ن کریم سفینه آمجموعه مقاالت دومین همایش قر) دهند یمخدمات حمایتی ارایه  کنند یمکه الگوي مصرف را رعایت 

 مأمورانیرا ، زبراي اخذ مالیات است و موثرمهم  يها وهیاز شهمچنین این روش ( 977ص  1933النجاه عصر ما، 

گرایش به  يها نهیزم زیو ن ابندیهم به وصول مالیات مقرر شده وهم به تربیت انسان دست  انیمؤدمالیاتی با تشویق 

 .(1۰3، ص 1963، اقتصاد اسالمی یالملل نیبمقاالت سمینار )کارهاي نیك را در جامعه به وجود آورند 

 روش موعظه

که انسان از  شود یم و موجب کند یمموعظه چیزي است که قلب را نرمی ورقت بخشیده عواطف را تحریك 

در مورد موضوعات اقتصادي موعظه راهی است براي زدودن . دل ببندد یو خوبراستی  و بهدست بكشد  یو کجپلیدي 

آوردن  يو رونامشروع اقتصادي  يو رفتارها تعامالتکردن زمینه لطافت آن در جهت دوري از  و فراهمقساوت از دل 

 .و سالمصحیح  يرفتارهابه 

قران از موعظه حسنه استفاده  زدیانگ یمگاه در مستمع مقاومت و بلكه لجاجت بر  و موعظهاز آن جهت که پند 

از گیري و جلودر قران از این روش براي منع ( 12۰/نحل)نیكو به راه پروردگارت دعوت کن  و اندرزا حكمت ب: کند یم

یان همه شما ، مو قماربا شراب  خواهد یممانا شیطان ه: درآمدهاي استفاده شده استو انواع معامالت ه ب ارتكاب

در جایی دیگر می و ( 3۵/مائده) دیدار ینمرا از یاد خدا باز دارد پس آیا شما دست بر  و شماایجاد کند  نهیو کدشمنی 

از شما انجام  تیرضابه  يدادوستداموال یكدیگر را به ناروا مخورید مگر اینكه  دیا آوردهي کسانی که ایمان ا: دیفرما یم

 .(23/نساء)گرفته باشد 
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مال به  لکا و و زحمتداوند با موعظه افراد را از ارتكاب به کسب سرمایه بدون کار ، خدر واقع در این آیات

 .دارد یمحرام باز 

 روش مبالغه در پاداش 

: بی پاسخ نگذارد را آند ر زنس( هرچند ناچیز)که اگر از فرد عمل مطلوبی  کند یمخداوند ایجاب  و رحمتفضل 

گاه  و جلوهلكه حتی الزم است از عدل خداوند هم در گذرد ب(.137بقره )د دان یمآن را ا خد دیده یمهر کار نیكی انجام 

عمت شما را افزون خواهم ، نکنید يسپاسگزار واقعاًو آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر : او باشد و رحمتفضل 

را براي وي دو چندان گرداند و او را پاداشی  اش جهینت، کیست آن کس که به خدا وامی نیكو دهد تا (7/ابراهیم)د کر

 (11/حدید)؟ خوش باشد

 مؤمنبرادران  ازیو نتا درآمد خود را بعد از مصارف الزم در راه خدا انفاق نمایند  زدیانگ یمرا بر  نیمؤمناین روش 

که خداوند پاداش آن را  ون ایمان دارند، چسازند برآوردهیا ربا و اکل مال به حرام  منت و و ریا خود را به دور از

 .گرداند یمچندین برابر به آنان بر 

 انذار

عذاب او  مایه رنج و داد و در المفردات انذار به معنی آگاهاندن کسی نسبت به امري که در آینده رخ خواهد

عبارتست در معجم البحرین گفته است انذار ( ق. ه 1967) یریحط.(ق. ه 1916راغب اصفهانی، )ت خواهد شد آمده اس

در و آگاه کردن از عواقب ناخوشایند است  به همین دلیل هر انذاري مستلزم اخبار و از ابالغ پیام همراه با ترساندن و

به  ،سازد یممجازات  که آدمیان را به سبب بدکرداري دچار عذاب و همان طورکه  کند یمواقع عدل خداوندي ایجاب 

مجازاتی که آن جرم به دنبال خواهد داشت به نحو مقتضی  را از عواقب و ها آنهمان ترتیب قبل از وقوع جرم نیز 

ن آدر قر عیبه طور وساین روش . اقدام به تخطی نماید عامداً عالماًقابل مجازات است که  قتاًیحقیرا کسی ، زآگاهی دهد

یعنی انذار کننده معرفی شده است انذار در خصوص  (96/مدثر)ر ن کریم نذیرا للبشآاستفاده شده است به نحوي که قر

به درمان این رفتارها  و دارد یمپیامدهاي ناخوشایند رفتارهاي ناسالم اقتصادي فرد را ارتكاب به چنین رفتارهایی باز 

 .کند یمکمك 

بر هر بدگوي عیب اي و: دیفرما یم پردازند یمن کریم در مقام انذار به کسانی که به جمع آوري مال بدون انفاق آقر

در آتش خرد کننده فرو  قطعاًلی نه ، وندارد که مالش او را جاوید کرده، پردابرشمآن را  ه مالی گرد آورد وک جویی

 رسد و ها دلآتشی که به . آتش افروخته خداست ؟تو چه دانی که آن آتش خرد کننده چیست ، وافكنده خواهد شد

فضل خود به آنان  و کسانی که به آنچه خدا از ،(3 تا 1همزه ) ردیگ یمر میان فرا نان را د، آدراز ییها ستونآتشی که در 

به زودي . بد است ها آن يبرابراي آنان خوب است بلكه ( بخل)هرگز تصور نكنند که آن  ورزند یمبخل  عطا کرده،

مردم را  و ورزند یم، همانا کسانی که بخل /(آل عمران )د شو یموز قیامت طوق گردنشان ، راند آنچه بدان بخل ورزیده
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براي کافران عذابی خوار و  دارند یمارزانی داشته پوشیده  ها به آناز فضل خویش  آنچه را خداوند و دارند یوامبه بخل 

اموال مردم را به ناروا  راهبان، بسیاري از دانشمندان یهود و دیا آورده، اي کسانی که ایمان (97/نساء)م یا کردهآماده ه کنند

 کنند ینمو آن را در راه خدا هزینه  کنند یمرا گنجینه  میو سزر ه کسانی ک و دارند یمو آنان را از راه خدا باز  خورند یم

پشت آنان را با  پهلو و پیشانی و را در آتش دوزخ بگذارند و ها نهیگنجروزي که آن  .ایشان را از عذابی درد ناک خبر ده

 (9۰و  99/توبه)د بچشی دیاندوخت یمداغ کنند و گویند این است آنچه براي خود اندوختید پس کیفر آنچه را  ها آن

ما در صورتی که منظور از جمع آوري آن افزون کردن بدون انفاق باشد ، اجمع آوري مال در بدو امر ناپسند نیست

و که آتش برافروخته را در پی خواهد داشت البته گنج فی نفسه  کند یمدر آن صورت حكم گنج را پیدا  گردد یمحرام 

در دسترس و حاجتمندان نباشد اشكال ندارد ولی اگر راکد بماند  در صورتی که منجر به ضایع شدن حق محرومین و

ه اموال همیشه با این خیال ک ندینما یمن کریم آنان که مال را جمع آوري آبه قول قر و شود یمدیگران قرار نگیرد ناپسند 

به واسطه آن  سخت در اشتباهند و. برندلذت میش از شمار خودشان هم همیشه جاودان خواهند بود و وجود دارد و

 .بكنند افكنده خواهند شد توانند ینماموال در آتش سوزان دوزخ که هرگز تصور آن را نیز 

 :رفتاری یها روش( ج

بگذارد یا مشكالتی را براي به وجود آورد باید آنجا را منظور از  ریتأثکه ممكن است بر او نیز  ردیگ یمانجام 

عملكرد فرد زمینه پیشگیري از رفتارهاي ناسالم  است که با ایجاد تغییر در رفتار و ییها روشرفتاري  يها روش

 .رفتارهاي سالم اقتصادي فراهم آیده ب یابی دستاقتصادي و 

 تغییر مكان روش مهاجرت و

روش  ،پیشگیري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي و رسیدن به اقتصاد مطلوبت رفتاري جه يها روش یكی از

ر زمین ، دکه در راه خدا هجرت کند هر و: توجه قرار گرفته است ن موردآین روش در قر، امكان است رییو تغمهاجرت 

 .(1۵۵/نساء)ت ها خواهد یافگشایش هاي فراوان واقامت

بنابراین نباید فرد در  گردد یمبیرون آمدن از تنگناهاي زندگی  توسعه زندگی و واین روش موجب رشد اقتصادي 

ون روزي یابی یكی از ، چهاجرت نماید، ماستد موجب رش سرزمین بماند بلكه به هر کجا که پرروزي و یك مكان و

هوا مناسب نباشد یا جایی باشد که در آن رفتارهاي ناسالم  اگر جایی براي انسان از نظر آب و مثالًوظایف انسان است 

نه تنها نفع اقتصادي دارد بلكه  مكان یكی از عوامل رشد انسان است و رییو تغاقتصادي ترک گوید در واقع مهاجرت 

، ابراهیمی)اجتماعی استفاده از این روش الزم است  يها رتیبص کماالت روحی و براي رسیدن به مقامات معنوي و

 گذارد یماو  مختلف آثار تربیتی متفاوتی بر يها مكان، هاست مكانپذیري انسان از  ریتأثاین به علت  و( 13۵ص  197۰

 ریتأثاز شرایط آن محیط  کند یمبوي خاص خودش را دارد و انسانی که در آن محیط زندگی  و هر محیطی رنگ و

باصالبت دارد و آنكه در سواحل  مقاوم و يا هیروح کند یمکسی که در دشت و صحرا زندگی ه نمونن به عنوا ،ردیپذ یم
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به طور کلی در این روش نظر بر این است که روابط فرد با  گذارد یم اش یزندگدیگري در  ریتأث کند یمدریا زندگی 

نعمات  تبع آن در معرض الطاف و و به ،االت، حافكار ،ها شهیاندمكانی دچار تغییر شود تا در معرض  يها تیموقع

 .(211ص  197۰، مرتضوي)د خاص قرار گیر

 نمودن تكالیف يا مرحلهروش 

به تمامی در خواست نماید به تدریج در  یكباره و آنكهاز تكالیف را به جاي  يا پارهنجام ، اخداوند در مقام تربیت

صورت کامل تكلیف را مطرح ساخته است در مورد مسائل اقتصادي نیز چنین  تاًینها چندین مرحله به میان آورده و

بندي را داشته است ربا با اینكه از منفورترین  مرحلهه عنوان مثال تحریم ربا چنین ، بروش تربیتی اتخاذ شده است

ا این حال ب( دشو یماین از صورت نهایی حكم آن که خواهد آمد آشكار  و)بشري در نزد خداوند است  يها دهیپد

نازل شد و در آن بدون آنكه غلظتی  يا هیآحرام اعالم کرده است نخست در مكه  منوع و، مخداوند آن طی چند مرحله

تا در  دیده یمربا ( قصد)ه آنچه ب و: فزونی در زکات است نه در ربا ه طور مالیم گفته شد که برکت و، بنمودار باشد

 .(93روم ) ردیگ ینمافزایش بردارد نزد خدا فزونی  اموال مردم سود و

ربا خواري را نهی کرده و در آن وعده  ماًیمستق دارد و تر حیصرر مدینه آیه دیگري نازل شد که زبانی ، دپس از آن

آنچه از ربا باقی مانده است  دیمؤمناگر  ز خدا پروا کنید و، ادیا آوردهي کسانی که ایمان ا: عذاب نیز گوشزد شده است

 .(273/ بقره)واگذارید 

به جز »لحنی که در هیچ یك از فروع دین )لحن را در مورد ربا خوار به کار گرفته،  نیدتریشده به دنبال این آی و

 وا اگر چنین نكردید بدانید به جنگ با خد و: دیفرما یم( ا چنین شدتی، مطرح نشده استب« دوستی با دشمنان دین

 .(273/بقره ) دیا برخاستهفرستاده وي 

 روش تزکیه 

همیت ، ابه تزکیه نفس استا ه انسانبر لزوم اهتمام  تر تمامفرازهاي قران کریم تاکید هرچه  نیتر درخشان یكی از

: حقق بخشیدن به این مهم عنوان شده استت( علیهم السالم)به حدي است که یكی از اهداف بعثت انبیا  مسئلهاین 

 و پاکشانرا بر آنان بخواند  ا آیات او، تاز میان خودشان برانگیخت يا فرستادهکه در میان بی سوادان  آن کسوست ا

 ییها جماعتبر  نیز و پیش از آن در گمراهی آشكاري بودند قطعاً( آنان) ، وحكمت بدیشان بیاموزد کتاب و گرداند و

 .(9و  2/جمعه)ر اوست ارجمند سنجیده کا و اند وستهینپ ها آندیگر از ایشان که هنوز به 

توسط رسول الهی به نحو شایسته از راه  ها انسانتزکیه  برکت و زکات را به معناي رشد شایسته همراه با خیر و

و وضعشان  رسند یمل به کما تشانیانسان، در اثر تزکیه افراد در اند دانستهاعمال صالح  متصف کردنشان به اخالق فاضل و

 (.99ص  3ق، ج  -ه 1931، طباطبایی) گردند یمو از زندگی سعادتمندانه برخوردار  رسد یمآخرت به سامان  در دنیا و
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 کافی است قدري در آیات مبارکه سوره شمس تدبر شود، فراوان تزکیه از دیدگاه قران کریم،ت مچنین براي درک اهمیه

تعالی او از یك  اعالم موجبات رشد و یاد آور شدن سرشت انسان و خلقت و خداوند متعال پس از یازده قسم به عظایم

 سوگند به خورشید و :فالح انسان در تزکیه است دیفرما یم ،سوي دیگرز او ا یو تباه سقوط يها نهیزم سو و

پرده  را روشن گرداند، سوگند به شب چو نیزمسوگند به روز چون  ،وگند به مه چون پی خورشید رود، ساش یتابندگ

گسترد، سوگند به نفس  آن کس که آن را سوگند به زمین و آن کس که آن را برافراشت، وگند به آسمان و، سآن پوشد بر

را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید  اش يزکاریپرهسپس پلید کاري و  ،آن کس که آن را درست کرد و

 (.1۵تا  1شمس )ت در باخ طعاً، قساخت اش آلودههر که  شد و رستگار قطعاً

 برکت را دارد و که طبع انسان اقتضاي رشد همراه با خیر و شود یماز بیانات عالمه طباطبایی در این زمینه استفاده 

با توجه به  باشد یمسرشت انسان  رشد ناشایست بر خالف اقتضاي طبع و تزکیه به فعلیت رساندن چنین رشدي است و

که  میابی یمدر  اند پرداختهفرجام او  آغاز و بیان هویت انسان و آیات فراوان دیگري که به معرفی و آیات سوره شمس و

بی نهایت  يها افقتا  ها آناستعدادهاي فراوانی نهفته است که بروز و فعلیت  و ها تیقابلر انسان ، دن کریمآاز دیدگاه قر

، تباهی سقوط نماید يها ورطه نیتر هولناکرفتار سو به  ادامه یابد، افراد جامعه هم ممكن است در اثر تربیت و تواند یم

رکس بر حسب ساختار روانی و بدنی خود عمل ه. وگب: شخصیت اوست از تفكر و متأثررفتارهاي انسان س ر این اساب

 .(39/اسراء)ا تر است پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد دان ، وکند یم

 گوناگون حیات فردي و يها نهیزمسالم در  لزوم توجه به تزکیه شدن افراد جامعه براي بروز رفتارهاي شایسته و

داشتن  نانهیب خوشکه نه نظر  گردد یممعلوم  و شود یماقتصادي به خوبی نمایان  يها تیفعالاجتماعی از جمله در عرصه 

ت کرد که جه خوش دلبه این امر  توان ینمداشتن،  نانهیبدبنه نظر  انسانی صحیح است وجوامع  به عملكرد انسان و

 لزوماً کمال است و اقتصادي افراد جامعه بدون هیچ معارضی به سمت خیر و يها تیفعالگیري قوانین طبیعی حاکم بر 

رها باشد تا به طور  اقتصادي آزاد والزم است جریان ن بنابرای و شوند یماصالحات امور به صورت خودکار محقق 

 به متغیرهاي اقتصادي بدبینانه نگریست و توان ینم ز طرف دیگر، ابهینه عینیت یابند عیو توزتولید  و خودکارطبیعی 

لكه باید مجدانه در صدد تزکیه افراد جامعه بر ، بکردحیث اقتصادي براي بشریت ترسیم  نگران کننده از مبهم و يا ندهیآ

رشد ناشایست تالش نمود تا  راي رشد صحیح هویت انسانی و جلوگیري از بروز انحراف و، ببا مراقبتی مستمرآمد 

 .فراهم شوند ياز جمله اصالحات اقتصاد ،اصالحات شئون فردي و اجتماعی افراد يها نهیزم اسباب و

اصالح امور  تزکیه در سامان بخشی وعنی همچنان که ی، گفت رابطه اقتصاد با تزکیه دوسویه است توان یمدر کل 

کسی که زکات مال  مثالً ،در تزکیه انسان موثر باشد تواند یماقتصادي نیز  يها تیفعال، دارد يا کنندهاقتصادي نقش تعیین 

پاک ( براي اینكه) دهد یممان که مال خود را ه: با این کار اقدامی در جهت تزکیه خود نموده است ،پردازد یمخود را 

 .(1۵9/ توبه) يساز شان زهیپاک بگیر تا به وسیله آن پاک و يا صدقه ها آناز اموال ،(13/لیل)شود 
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 روش الگو سازي 

 ،بخشد یمحیات  وح و، رها يتئور ن معرفی الگوهاست الگو به کلیات وآتربیتی در قر يها روشیكی دیگر از 

نشان دادن  الگوهاي بد و عرفی الگوهاي خوب و، مکند یمذهنی را به صورت عینی مجسم  دیدن الگو مطالب تصوري و

 .دارد یمآنان را از رفتن به سراغ الگوهاي بد باز  و گردد یمباعث گرایش مردم به الگوي خوب  ،كیهر عاقبت امور 

كی حضرت ی، اشاره شده است ،مكنت هستند دو الگوي اقتصادي که هر دو از صاحبان ثروت وه ن کریم بآدر قر

را وسیله وصول به رضوان  و آن دانست یمثروت را از آن خدا  از این دو یكی سرمایه و. دیگري قارون و( ع)ن سلیما

  .برق دنیا قرار داد و آن را وسیله عیاشی و زرق و دانست یمدیگري سرمایه را از آن خود  خدا قرار داد و

پروردگار من است تا مرا بیازماید که ل که این از فضت سرمایه و مكنت این اسبینش حضرت سلیمان در باره 

ولی سرمایه دار دیگر  داند یمحضرت سلیمان هرچه دارد آن را متعلق به خدا ( 9۵/نمل) کنم یمسپاسگزارم یا ناسپاسی 

طبق فرمان خدا از او مطالبه زکات اموالش را ( ع) یزیادي داشته است وقتی حضرت موس يها ثروتبه نام قارون که 

یعنی مدیریت من باعث  ام آوردهاین ثروت را در سایه دانشی که دارم به دست  دیگو یما کمال غرور ، بدینما یم

نگاه آ: حقی در آن ندارد خداوند بر او غضب کرد کس چیه وت ثروتمندي من شده است بنابراین سرمایه از خود من اس

( خود نیز)و دا او را یاري کند خ( عذاب)گروهی نداشت که در برابر  در زمین فرو بردیم و اش خانهرا با ( قارون)

  .(13/قصص)د توانست از خود دفاع نماین

 روش مواجهه با نتایج اعمال

در این روش . اعمالش است جینتاتربیتی و ایجاد زمینه پذیرش آگاهانه در فرد مواجه کردن او با  يها روشیكی از 

با  داشته و صدر ي  سعهراي به کار گیري این روش باید صبور بوده ب. دجایگاهی ندار یو نهو امر  هیو تنبتشویق 

دسته  يها حلاجراي مقررات انضباطی راه  لبته طبق این روش نباید در کارها وا. دعمل نمو و محبتقاطعیت ونیز مهر 

هاي خود را تا  العمل عكس بندي شده خود را از دست داد بلكه بهتر است از واکنش سریع شدید خودداري کرده و

فرد ببیند  که یهنگام( 1۵۵و  1۵1ص  197۰، فرهادیان)ت بتوان با آرامی با فرد بر خورد کرد به تعویق انداخ که یزمان

ا اینكه به سود خود وي است زمینه مناسب براي یافتن انگیزه درونی ی آورد یمکه عمل او براي خود وي زیان به بار 

 و دهد یما ظهور این انگیزه درونی الزام بیرونی جاي خود را به الزام درونی ب. تنسبت به ترک یا انجام عمل را یافته اس

به کار  توان یماقتصادي ت موضوعا این روش را نیز در مورد ،ندیب یمرا از درون ملزم به ترک یا انجام عمل د فرد خو

در نتیجه مصرف  کار اسرافبق این روش وقتی ، طبرد به ویژه در مورد رفتارهاي ناسالم اقتصادي چون اسراف به کار برد

 يها انیزناشی از آن و عدم رعایت اعتدال و میانه روي با  يها انیزروي با  انهیو مبیش از اندازه و عدم رعایت اعتدال 

زیانی از این باالتر که  چه ضرر و ورزد یمانگیزه درونی نسبت به ترک آن مبادرت  مسلماً با، شود یمآن مواجه  ازناشی 

ین ا. .: .راه یابی را از دست بدهد رفتارهاي ناسالم اقتصادي است توفیق هدایت و از جملهانسان به خاطر اسراف که 
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آخرت را براي خود  در نتیجه خسران دنیا وو . (99/غافر ) ذاردگ یمگونه خدا هر که را افراط گر شكاک است بی راه 

( ع)که حضرت علی  طور همان دیینمادست نیاز به بیگانگان دراز  به آتش فقر اقتصادي گرفتار شود و خریداري کند و

 تالش وچه عاقبتی بدتر از این که هر چه انسان  و( 26ص ، 31، ج 1976آمدي، )اسراف است  سبب فقر :ندیفرما یم

، همانا با اسراف کمی برکت ندیفرما یم( ع)که امام صادق  همان طورتالش خود نبیند  کوشش کند برکتی از زندگی و

جز  يا جهینتمتوجه شود که مصرف بیش از اندازه برق منزل  کار اسراف، وقتی (9ح  ۰۰، ص 9ج کافی )همراه است 

عالوه بر آن هزینه مصرفی به صورت تصاعدي باال رفته  نداشته وسایر همشهریان را در پی  قطع شدن برق خانه خود و

استفاده بهینه در  اضافی و يها المپبی شك در خاموش کردن  ،خانواده با مشكل مواجه خواهد شد يها نهیهزتدبیر  و

سفینه النجاه مجموعه مقاالت قران کریم ) که دیگران را به آن تشویق خواهد کرد کند یمانرژي برق نه تنها خود عمل 

 (.967ص  1933، عصر ما

 ابتالروش 

راغب ) شود یمکه گویی فرد در اثر کثرت آزمایش فرسوده  در مفردات ریشه کلمه ابتال فرسایش معنی شده است 

 .(196و  19۰صص ، ق. ه 1916اصفهانی، 

در زندگی با نامالیمات و روبرو باشند  ها یسخت حتی قبل از آن مجبورند با مشكالت و از لحظه تولد و ها انسان

 .(1۰9/آل عمران)ت فریب معروف اس به مكر و احاطه نموده و را آنمصیبت  نیا سرایی است که بال و، دروبرو گردند

 یكی ثروت و مال و اند شدهابتال معرفی  امتحان و يها لهیوسن به عنوان آاز موضوعات اقتصادي دو چیز در قر

 و د،مدیریت زندگی اجتماعی باش فكر و يو دارابوده  رومندیو ناست البته اوالدي فعال ( نیروي کار)د دیگري اوال

ر حقیقت د( 23/انفال)ت بزرگ اس یپاداشخداست که نزد او  اوالد شما وسیله آزمایش شما هستند و اموال وه بدانید ک

 ,.(7/کهف)د ایشان نیكوکارترن بیازماییم که کدام یك ازنان را آآنچه را که بر زمین است زیوري براي آن قرار دادیم تا 

 يبهترین بهره اقتصاد ها آناز  توان یم از عوامل مهم رشد در اجتماع هستند و موضوعات مهم و اوالد از ثروت و

و  ندینما یماستفاده  ها نیاکه چگونه از  رندیگ یمورد امتحان قرار ، مآنانی که صاحبان این دو نعمت بزرگ باشند را برد و

استقامت صاحبان این دو نعمت ثابت  را از آنان بگیرد تا صبر و ها آنشاید خداوند  و آورند یمرا به جا  ها آن سپاس

 .(1۰6و  1۰۰ص  1936، باقري)د ثمردهی وجود فرد گرد مقاومت مایه شكوفایی و این ایستادگی و گردد و

 روش مجازات به قدر خطا

ر این روش خطاي فرد و آثاري که به د. دابع خطاي متربی باش، تنحوه آن باید مجازات و میزان و ،طبق این روش

بر همین اساس حتی فرد اگر توبه هم بكند باید به اصالح خطاهایی که به بار  و ردیگ یممعیار مجازات قرار  آورد یمبار 
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اب ت: در آیات مربوط به توبه به این امر اشاره شده استو مسئولیت همچنان بر عهده او خواهد بود  نیو اآورده بپردازد 

 .(۰/ور، ن93/ائده، م16/ساء، ن33/ل عمران، ا16۵/بقره)اصلح  و

وبه کنید اصل سرمایه شما از آن شماست نه ستم ت( از ربا خواري)ر گا: دیفرما یمو در جاي دیگر درباره ربا 

بدین معنی است که هنگام توبه از ربا خواري فرد باید  حاًیتلودر واقع این آیه ،(273/توبه ) دینیب یمنه ستم  و دیکن یم

جبران رفتار نا سالم خویش یعنی ربا  بدین گونه به اصالح و سودي را که از این راه به دست آورده است باز گرداند و

 .خواري بپردازد

 :هنگام استفاده از این روش باید به موارد زیر توجه داشت

راه گریزي ( مجازات)ن فرد خاطی از آ-2. طاي عمدي خاطی مجازات تعلق گیرد نه خطاي سهوي اوبه خ-1

 .(969ص  1333، گیچ وبرالینر)د تربیتی دیگر موثر نباش يو راهكارها ها روش 9. نداشته باشد

 نتیجه گیری

 :گردد کهو متون مرتبط چنین مستفاد می یمطالعه آیات قرآن از

 .گیري از معارف آسمانی و تعالیم قرآنی است مستلزم بهره سعادتمندانهبی به زندگی سالم و ای دست-1

ه اقتصادي ارائن گوناگو يها نهیزمانسان در ت را براي هدای ها یمشو خط  ها روشاز  يا مجموعهقرآن کریم -2

 .نمایدسالمت و سعادت بشري را تضمین می ها آندهد که استفاده از می

توان به سه تربیتی قرآن جهت پیشگیري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي و رسیدن به اقتصاد سالم را می يها روش. 9

 .شناختی، عاطفی و رفتاري تقسیم کرد يها روشدسته 

 :شناختی يها روشاز جمله -9

 روش ذکر مثال، روش عبرت آموزي

 :عاطفی يها روش

 مبالغه در پاداش، روش انذارروش استفاده از تشویق، روش موعظه، روش 

 :رفتاري يها روش

نمودن تكلیف، روش تزکیه، روش الگو سازي، روش مواجهه با  يا مرحلهوش ، رروش مهاجرت و تغییر مكان

ه و نیز افراد جامع نیمسئولبا توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش به . نتایج اعمال، روش مجازات به قدر خطا
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به اقتصاد سالم استفاده  یابی دستهاي تربیتی قرآن مجید به عنوان کتاب وحیانی در جهت روش گردد ازپیشنهاد می

 .شود

 

 منابع 

 قرآن مجید، ترجمه محمد مهدي فوالدوند

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ : غررالحكم و درر الكلم، قم ،(ق ۰1۵) دبدالواحد بن محمع ،آمدي

 . ش 1966 اول

 .قم دفتر تبلیغات اسالمی. اقتصاد در قرآن. (197۰. )نمحمد حسیابراهیمی، 

 .نتشارات مدرسها: هرانت ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،(1936) وسرخ ،باقري

 .ق. ه 1916دارالقلم، : راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، دمشق

 .نتشارات امیر کبیرا ،هرانت ،تعلیم و تربیت اسالمی،(1932)لی ع ،شریعتمداري

 .، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان13جلد . المیزان. (ق ه 1931)ن حمد حسی، مطباطبائی

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی: مجمع البحرین، تهران ،(1967)ن طریحی، فخرالدی

 .دفتر تبلیغات اسالمیرکز انتشارات م: مق( آنچه والدین و معلمان باید بدانند) رتربیت برت ،(197۰) اضر ،فرهادیان

: ، تهران(1979)ن روانشناسی تربیتی ترجمه غالمرضا خوي نژاد و همكاردا ،(1333) یگیج، نت، برالینر، دیویدل

 .آستان قدس رضوي

پیشگري از اسراف و تبذیر از منظر  يها روش. (1933. )همجموعه مقاالت دومین همایش قرآن کریم سفینه اانجا

 . قرآن

 .انتشارات گلنشر: اصول و روش ها در نظام تربیتی اسالم، مشهد ،(197۰)د محمومرتضوي، سید 

-گردآورنده عبدالكریم بی) یپیرامون نظام اقتصاد اسالمء اقتصاد اسالمی دانشگاه الزهرا یالملل نیبمقاالت سمینار 

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی(. 1963). (آزار
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 مضاعفبررسی همت مضاعف و کار 

 بزرگان و( ع)اسالم، معصومین  از دیدگاه

1م فرشته دیهی
   

2فخري مصري و 
  

 :چكیده

اگر وجود مبارک پیغمبر . ارزش کار افراد را ذات اقدس اهلل در قرآن مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردند 

! ، نه دست اجیر رابوسد یحضرت دست کارگر را م .، ارزش او را مشخص کردهبوسد یدست یك کارگر را م( ص)

از نظر اسالم همه  !ما کجاي فقه داریم که اجیر شدن و مزدور شدن مستحب است. براي خودت کار بكن: فرمود

، کند یو تنها به عبادت و پرستش خداوند بسنده م کند یانسانی که کار نم. بپردازند يا مسلمانان باید به کار و حرفه

بدون همت  يا هاست و هیچ جامعه ات و پویایی انساندعایش از سوي خداوند پذیرفته نیست کار و کوشش الزمه حی

اساساً فطرت آدمی به طور طبیعی در پی . کند یتوسعه و ترقی صعود نم يها بلند و کار مداوم و حساب شده به قله

که آن بزرگواران همواره مشغول کار و کوشش  شود یدر سیره پیامبر و ائمه نیز مشاهده م. تالش و جنب و جوش است

 . اند بوده

به کار کشاورزي ( ع)با دست مبارک خویش هزاران نخل کاشت و یا امام باقر ( ع) یبراي نمونه امام عل

براي : ، پاسخ داددیزن یو چون شخصی از ایشان پرسید چرا شما با این سن و سال و موقعیت زمین را بیل م پرداخت یم

پیامبران پیش از بعثت، به کارهاي سختی، . کار و تالش، سیره تمام پیامبران آسمانی است .ز امثال تو بی نیاز باشمآن که ا

ها و  شخصیت و زندگی آنان با کار همراه بود و با تمام وجود زحمت. پرداختند یم... شبانی، کشاورزي و: همچون

پیامبران و ائمه معصومین علیهم السالم حتی پس از . ندکرد یمردم ضعیف جامعه را درک م يفرسا طاقت يها تالش

مقام کارگري، از دیدگاه معصومین شأن واالیی . اند رسیدن به مقام نبوت و جانشینی، همواره با کار و تالش مأنوس بوده

نج خویش ر کس از دست ره: ایشان فرموده است. از نظر پیامبر گرامی اسالم، منزلت کارگران در ردیف انبیاست. دارد

مندند،  مخارج زندگی خود را تأمین کند، روز قیامت در صف پیامبران قرار خواهد گرفت و از عنایاتی که پیامبران بهره

به انجام کارهاي  توان یتر است، زیرا با مازاد درآمد م داشتن درآمد بیشتر، از درآمد کمتر مطلوب. بی نصیب نخواهد ماند

آدمی باید با کمك به هم نوعان روح دیگر خواهی را در خود تقویت و دست تهی دستان و . نیك و پسندیده اقدام کرد

. در گرماي سوزان عربستان، تعداد زیادي چاه و قنات احداث کرد السالم هیبدین منظور، امام علی عل. افتادگان را بگیرد

آبادي را  يها نیها و زم بعضی از قنات. بسیاري را زیر کشت برد يها نیما آباد کرد و زمنخلستانی با هزاران درخت خر
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همچنین آن امام دل سوز، از حاصل دست رنج خود افراد . که خود احداث و زیر کشت برده بود، وقف نیازمندان کرد

 . بسیاري را از اسارت و بندگی نجات داد و آزادي را به آنان بازگرداند

ین، با توجه به روش و سیره ائمه معصومین علیهم السالم، کار و تالش از صفات پسندیده و مایه رستگاري بنابرا

به بررسی این شعار عظیم از دیدگاه معصومین  کند یدر این مقاله نویسنده سعی م. انسان و پیشرفت جوامع انسانی است

از دید گاه اسالم پرداخته و سپس جایگاه این شعار را در براي این منظور نویسنده ابتدا به تعریف کار . بپردازد( ع)

که اسالم به کار و کارگر ارزش بسیار  رسد یو در آخر به این نتیجه م کند یمعصومین بررسی م يها تیزندگی و فعال

. مرده استبراي تقرب به پروردگار ش يا لهیها و وس عبادت نیتر که کار کردن را از بزرگ يا واالیی داده است، به گونه

قرآن مجید . به بهشت برین رسید توان یمشغل انبیاست و از راه کسب و کار  در اسالم کارگر، شهید زنده و کارگري، 

سپس، به پاداش . انسان، مگر بازتاب عمل و واکنش کارشنیست براي »: دیفرما یمو  داند یمکردن را با ارزش ر کا

 (.91و  9۵: نجم). «خواهید رسید يتر کامل

 .مضاعف همت مضاعف و کار ،و بزرگان (ع)معصومین  ،دیدگاه اسالم :کلمات کلیدی

 .سواحد سلما –کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی . 2        .سواحد سلما –دانشگاه پیام نور . 1

 

 :مقدمه

 همت مضاعف و کار مضاعف 

به روز و  ي سامان دهندهاى ! ها هو دید ها دل ي دگرگون کنندهیا مدبّر اللّیل و النّهار؛ اى  ؛ا مقلّب القلوب و األبصاری

؛ حالِ ما را به «حوّل حالنا الى احسن الحال»! ها حالو  ها دلو  ها سالى  اى گرداننده ؛«یا محوّل الحول و األحوال»! شب

همت و کار »ن سال را سال ای 1933تبدیل فرما رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال  ها حالبهترین 

 يا گونهادوار تاریخی خود را گذرانده است به  نیتر التهابکشو ر ما در سی سال گذشته، یكی از پر . امیدندن« مضاعف

تاریخی این کشور در  یماندگ عقباما از طرفی . شود ینمکه به لحاظ تحوالت صورت گرفته نظیري براي آن یافت 

چندان عمیق بوده است که همت مضاعف و کار مضاعف را امري اجتناب  الملل نیبمقایسه با رقباي خود در سطح 

آنچه مقام معظم  يبر مبنا .بلند و متعالی است العاده فوقاین کشور  يها آرمانآنكه آرزوها و  خصوصاً دینما یمناپذیر 

 طلبد یمفرمودند یكی از وجوهی که همت و کار مضاعف ( ع)رهبري در روز اول سال در حرم مطهر حضرت رضا 

ر حوزه و دانشگاه عالوه بر پژوهش چند نكته د. تعرصه علم و تحقیق است که مخاطبان آن نیز جامعه دانشگاهی اس

و عرصه اندیشه و سیاست و فرهنگ باشد را باید مد نظر قرارداد  «دانش جویان»اساسی و مهم من جمله، دانشگاه محل 

ممكن  را  يا توسعهبه هر پیشرفت و  یابی دستبا تغییر فرهنگ کار و تالش و مضاعف کردن همت و کار مضاعف،  
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  پیشرفت و تعالی کشور است در این میان يها قلهو بهانه و فرصت مناسبی براي خدمت بیشتر به نظام و فتح  کند یم

فرهنگی کشور نقش کلیدي در این خصوص دارند و آنان باید در زمینه پیاده کردن منویات رهبري تالشی  يها دستگاه

والیی و کارآمد  ،با منابع خدادادي و بسترهاي موجود و نیروهاي انسانی متعهد. مضاعف نسبت به دیگران داشته باشند

در  توان یممحقق شدن فرامین پیام نوروزي مقام معظم رهبري آماده است و با همت و تالش مضاعف  زمینه براي

یكی از عواملی که خیلی ساده . رسید ییخودکفااز جمله کشاورزي، اقتصادي علمی و فضایی به  ها بخشبسیاري از 

تر نباشد، نقشش در ¬کار از هر عامل دیگري اگر سازنده ،، عامل کار استشود یماست ولی شاید کمتر به آن توجه 

کند که کار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم بر کار است؛ ¬انسان این جور خیال می. سازندگی کمتر نیست

یعنی چگونگی انسان مقدم بر چگونگی کار و چگونگی کار تابع چگونگی انسان است و بنابراین تربیت بر کار مقدم 

، هم علت یكدیگر هستند و دو نیاهم تربیت بر کار مقدم است و هم کار بر تربیت؛ یعنی . ، ولی این درست نیستاست

خالق و آفرینندة روح ( و نوع کار)و هم کار  ، هم انسان سازنده و خالق و آفرینندة کار خودش است. هم معلول یكدیگر

ر انقالب همواره موجب ایجاد انگیزه و شور و شوق ـ در رابطه شعار ساالنه و پیام نوروزي رهب .و چگونگی انسان است

نام گرفت نیز به مانند « همت و کار مضاعف»که  1933با آن موضوع خاص ـ در سطح جامعه بوده است و شعار سال 

نیازهاي کشورمان در این برهه  نیتر يضرورشعارهاي هر سال که با توجه به مقتضیات و نیازهاي زمانه طراحی شده، از 

. به میزان کار و تالش مفید آن جامعه وابسته است يا جامعه، چه آنكه میزان توسعه، رشد و تعالی هر شود یممحسوب 

از این رو هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ کار و کار آمدي جامعه بشود امري مبارک و قابل تحسین است و بدیهی 

شدن فرهنگ کار و تالش، عالوه بر همت عمومی آحاد مردم، همه قواي کشور رسالت خطیري بر  است که براي نهادینه

شناسانه و نقادانه موانع و عوامل کم کاري در جامعه را  گروهی که باید با نگاهی آسیب يها رسانهعهده دارند به ویژه 

باید منویات رهبري را از حالت   و هدف است آنچه مهم. شناسایی نموده و راهكارهاي اجرایی و عملیاتی ارایه نمایند

شعاري خارج کنیم و به رهنمودهاي ایشان که سر خط توسعه و پیشرفت کشور است با برنامه ریزي و تحقق اهداف 

اگر ما مدعی پیشرفت و توسعه کشور به معناي واقعی و رسیدن به سطح کشورهاي طراز اول . جامه عمل بپوشانیم 

 .از اساس و بنیان آغاز کنیم و فرهنگ کار و تالش مان را تغییر دهیمهستیم باید کار را 

  به زبان ساده «همت مضاعف و کار مضاعف»مفهوم 

  :مییبگو میتوان یمرا بیان کنیم  «همت مضاعف و کار مضاعف»اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم عنوان 

یعنی با استفاده . نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و استفاده کارآمد از عوامل تولید، کار و سرمایه است

البته باید . از عوامل تولید موجود شامل نیروي کار، سرمایه، مدیریت و مواد اولیه بتوان به محصولی بیشتري دست یافت

ن نشود چون بسیاري از افراد کار مضاعف را شاید به معنی اضافه نمودن ساعت دقت کرد که برداشت اشتباه از این عنوا

کار تلقی کنند که این اشتباه بزرگی است در حقیقت به معنی کار بهتر که منظور کمیت نیست بلكه منظور کیفیت کار 

البته نباید فراموش شود که همت مضاعف و کار مضاعف ریشه در آیات قرآنی دارد و جهت آن، حرکت و کار . باشد یم
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باشد که اسالم آن را مشخص کرده لذا  يا برنامهتالش براي پیشرفت کشور باید بر اساس . در مسیر رضاي خدا است

 .(علیرضا، اژدري)د سعادت جامعه ختم خواهد گردی توجه و پیروي از فرامین رهبري و والیت فقیه قطعاً به کامیابی و

 همت مضاعف و کار مضاعف در اسالم

بوده و در  قائلاسالم به عنوان برترین مكتب توحیدي، براي عملی ساختن همت و کار مضاعف ارزش واالیی 

اي دارد تا بدان جا که این گونه درآمدها  و صحیح یك مسلمان از مسیر کار مولّد نگاه ویژه روشمندنتیجه به درآمد 

ما أکل احد طعاماً قطّ خیراً من أن یأکل من عمل یده و انّ نبی »: فرماید می( ص)پیامبر اکرم . ارزشمند تلقی گردیده است

 «(3229 و 3222و  3223ص کنز العمال، )اهلل داود کان یأکل من عمل یده 

به درستی که . هیچ انسانی غذایی برتر از آنچه خودش آن را با زحمت و دسترنج خود آماده ساخته نخورده است»

 «.کرد پیامبر نیز پیوسته از دسترنج خود امرار معاش می داوود

اصلی  نهادینه شدن فرهنگ تولید به شكل فراگیر و تمام عیار از سوي مدیران وزارت جهاد یكی از راهبردهاي

بسیار درخور توجه است که تمام پیامبران بزرگ . است« همت و کار مضاعف»مدیریت جهادي براي تجلی بخشیدن به 

: خوانیم می( ع)اند؛ از این جهت در سیره حضرت عیسی  الهی براي این بخش از کار مضاعف ارزش خاصی قائل بوده

ا نیاز به غذا داریم، آن پیامبر بزرگ خدا م« گفتند به ایشان میشدند  همراهان و حواریون ایشان هر زمانی که گرسنه می»

زد از همان جا مقداري نان  صحرا ضربه کوچكی را می اینیز با دست با برکت خود به هر بخشی از زمین اعم از کوه 

تا آن که . شد آب زالل استخراج می ها آن يبراشد در صورت تشنه شدن نیز به همین شكل  براي آنان استخراج می

نمایی، در  کردند چه کسی از ما بهتر است؟ هر وقت آب و غذا بخواهیم تو برایمان حاضر می سؤال( ع)روزي از عیسی 

برترین شما کسی است که از : آن پیامبر فرمود. نماییم حالی که ما نیز به تو ایمان آورده و از دستورات شما تبعیت می

اي را فرمود دیگر  هنگامی که حضرت عیسی چنین توصیه. ج خود بخورد و از درآمد خود زندگی نمایدحاصل دسترن

، ح 276ص ، 19ج ، بحاراالنوار)د کردن حواریون به دنبال پیدا کردن کار رفته و از راه تالش شخصی خود غذا تهیه می

7). 

 در حوزه فرهنگ ها نیبهتر همت مضاعف و

 دستاورد نیشتریو ب ازیامتبهترین  ،همه دوست داریم، بهترین کتاب، بهترین استاد، بهترین کالس ،در دنیاي آموزش

و بهترین عنوان پژوهشی  ،در دنیاي پژوهش، همه خواهان بهترین منابع، بهترین راهنما، بهترین مشاور. باشیم را داشته

مه خواستار بهترین مخاطب، بهترین ابزار، بهترین رسانی ه و اطالعر قلمرو تبلیغ د. مبهترین اثر پژوهشی هستی خلق

ا ه« نیتر شیب»و  «بهترین»اشتن د. مهستی یو جسمروحی  يها ییتوانا نیو بهتراطالعات  نیو بهترزمان، بهترین مكان 

هم خواندن بهترین نماز، انجام بهترین  و سالكاندر دنیاي عارفان . بشري است ي جامعهعمومی  يو آرزو ها آرماناز 

شوق  مطلوب و يها ارزشاز  ،ها انسان نیتر شیبنجات  به بهترین خدمت و و اقدام، ثاریو ابهترین انفاق  ي ارائهنیایش، 
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 ي قبله مطلوب و ي کعبه ،تر گستردهخدمات  تالش بیش تر و ،اخالص افزون تر ،ایمان برتر. پرجاذبه است برانگیز و

و براي  کنند یمآفت شنا  عیب و نقص و در غرقاب فنا و ها انسانویی گ. تزنان آسمانی اس محبوب مردان ملكوتی و

 و ها پناهگاهیا  خود را به ساحل رهایی و تر عیسربیش تر تالش کنند و  نیستی باید هر چه بهتر و نجات از مرگ و

 يخطرهاجویانه انسان به سوي خداست که بدون آن رهایی از  حرکت تقرب ،عبادت. میان راهی برسانند يها استراحتگاه

مهم آن است که انسان توان . و امكانات بیكران جهان است ها ارزشتنها راه رسیدن به کانون همه  جهان مقدور نیست و

 قدرت و کانون علم و ،داوند متعالخ. دبیش تر به عبادت بپرداز هرچه بهتر و خویش را در عبادت الهی به کار گیرد و

هر بند آن بیان ده  کمال اوست و صفات جمال و نهییآعاي شریف جوشن کبیر د. تبی نیازي مطلق اس رحمت و

 و هاست نعمتو مرکز همه  در قله قرار دارد ها ارزشخداوند در همه . خداست ي حسنه و اسماءصفات  ویژگی ذات و

 .گردد یمند م بهرهالهی  يها نعمتاي رحمت و ز دری، انزدیك شود انسان به هر میزان به او

 مِن کُلِّ حَكِیم یَِا یَا أعظَمَ مِن کُلِّ عَظیِمٍ یَا أکرَمَ مِن کُلِّ کَرِیمٍ یَا أرحَمَ مِن کُلِّ رَحِیمٍ یَا أعلَمَ مِن کُلِّ عَلِیمٍ یَا آحكَمَ»

بحاراالنوار، ج )مِن کُلِّ لَطِیفٍ یَا أجَلَّ مِن کُلِّ جَلِیلٍ یَا أعَزَّ مِن کُلِّ عَزِیزٍ أقدَمَ مِن کُلِّ قِدِیمٍ یَا أکبَرَ مِن کُلِّ کَبِیر یَا ألطَفَ 

 «.(933، ص 31

اي  ،اي عالم تر از هر دانایی، اي حكیم تر از هر حكیمی ،اي کریم تر از هر کریمی ،اي بزرگ تر از هر بزرگی

اي عزیزتر از هر  ،ف تر از هر لطیفی، اي جلیل تر از هر جلیلیاي لطی ،اي بزرگ تر از هر بزرگی ،قدیم تر از هر قدیمی

 .عزیزي

برترین هدف بدون . مطلوب باید از بهترین امكانات موجود استفاده کرد يها هدفبراي دست یابی به بهترین  

استفاده از . دیآ ینمهمكاري به دست  بهترین هماهنگی و بهترین برنامه ریزي و ،فداکاري نیتر شیب ،تالش نیتر شیب

 .است یو عالشرط وصول به اهداف بلند  ،ها تالش نیتر شیبانجام  و ها تیظرف نیتر شیببهترین استعدادها، 

به نیكی واقعی »؛ (32/سوره آل عمران)« .لَن تَنالُوا البِرَّ حَتَّی تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنقِقُوا مِن شَیءٍ فَإِنَّ الَّلهَ بِهِ عَلیمٌ»

 «.خداوند به آن علم دارد ،دیکن یمانفاق  هر آنچهمگر از آنچه که دوست دارید انفاق کنید و  دیرس ینم

برتر  که کشور يا جامعه ،کند یمکشوري که به رهبري بشریت در جهان فكر  ،شدیاند یمملتی که به قرب الهی 

به این  تواند ینمتالش بیش تر  دون همت مضاعف وب. تاس جهان را در چشم انداز خود قرار داده منطقه و شدن در

 .کند عالی دسترسی پیدا يها آرمان

  همت و کار مضاعف اهمیت و ضرورتاهمیت و ضرورت

از الزامات و تكالیف باز دارنده و  يا سلسلهتوجه به این که زندگی انسان به صورت اجتماعی و مدنی در بر دارنده 

وظیفه ماً مسل. شد قائلتوان در جامعه بین زندگی اجتماعی و همت و تالش مضاعف تفكیك  هدایت کننده است نمی
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جامعه به سوي کارهاي شایسته و بازداشتن آنان از کارهاي ناشایست و غیر انسانی، یكی از  يها تودهارشاد و هدایت 

 مپیامبر اکر. سازد اصلی مدیران جامعه است که موجبات سالمت فكر و روان جامعه را فراهم می يها رسالتوظایف و 

کنند، اگر در میان  افراد جامعه همانند مسافرانی هستند که در یك کشتی زندگی می»: فرماید در بیانی شیوا می( ص)

سهم خود از کشتی به دیواره آن آسیب وارد  توانم به اندازه مسافران کشتی کسی پیدا شود که با ادعاي این که من می

نمایم شروع به این کار نماید و دیگران نیز بر این باور باشند که چه ارتباطی با ما داشته، یعنی در برابر این ناهنجاري بی 

به تفاوت بوده و سكوت نمایند در واقع آن شخص تنها خود را به ورطه سقوط و هالکت نكشانده بلكه سایرین را نیز 

نابودي سوق داده است؛ اما اگر دیگران با این ناهنجاري عملی و غیر انسانی به شكل صحیح مواجه شوند در واقع هم 

 ح، 936 ص، 6 جسند احمد حنبل، ) «.اند دادهخود آن شخص خطاکار را نجات بخشیده و هم سایرین را نجات 

13993). 

شما مسلمانان گروهی باشند که پیوسته دیگران را به سوي خیر فرا بایستی بین »: فرماید در این زمینه قرآن کریم می

خوانده، فرمان به کارهاي شایسته داده و از کارهاي ناشایست باز بدارند؛ چنین مسلمانانی در واقع همان رستگاران 

 .(1۵9 هیآآل عمران، ) «.هستند

این . گردد ي و معنوي آدمی قلمداد میترین ابزار تكامل ماد همت و کار مضاعف از دیدگاه عقل و شرع، اصلی

برخوردار است که قرآن کریم حیات طیب دنیوي و  يا ژهیوعنصر ارزشمند از نگاه دین مبین اسالم از چنان اهمیت 

بدون تردید یكی از مصادیق همت و کار مضاعف، همان کار . اخروي را برآیند کار شایسته و سودمند دانسته است

 :باشد شایسته و سودمند می

؛ .(37 هیآنحل، )« صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیوه طیبةً و لنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون عمالًمن عمل »

داریم و  را به انجام برساند در حالی که با ایمان باشد او را به حیاتی پاک زنده می يا ستهیشاهر مرد و زنی که کار »

 «.خواهیم داد اند دادهپاداشش را به برترین اعمالی که انجام 

الهی را در جهت سعی و  يها نعمتهاي مادي و معنوي انسان از  وري دیگر خداوند تمام بهره يا هیآچنانچه در 

گیر هیچ گونه تكامل مادي و معنوي در انتظار  اي که بدون تالش پی به گونه، (93 هیآنجم، ) تالش معرفی کرده است

 .انسان نخواهد بود

دهند و از تنبلی و  هایی که به همت و کار مضاعف اهمیت می بسیار درخور توجه است که در نگاه اسالم، انسان

هاي آنان در دنیا همانند رزمندگان و  پروري به دور هستند به عنوان مجاهد در راه خدا شناخته گردیده و پاداش تالش تن

 .(۰، حدیث 73ص ، ۰ج فروع کافی، )جنگجویان قلمداد گردید است 

انگیز و  باشند، با حالتی بسیار دل هایی که در اشتغال خویش همواره به دنبال کسب درآمد مشروع می چنین انسان

به ، (۰ح ، 73ص و  ؛1ح ، 33ص ، ۰ج فروع کافی، ) است بهت آور و همانند ماه شب چهاردهم وارد محشر گردیده
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هاي تن پرور و سست عنصري که همواره بار زندگی  در نقطه مقابل، انسان. نمایند که چشمان همه را خیره می يا گونه

دهند به صراحت  خود را بر دوش دیگران گذارده، به دنبال بهره جویی از همنوعان خود بوده و خودشان تن به کار نمی

 .اند گرفتهر قرا( سالم اهلل علیهم اجمعین)ن مورد نفرین و لعن معصومی

، 72ص ، ۰ج و فروع کافی، ، 27ص تحف العقول، )« ملعونٌ من القی کلّهُ علی الناس»: فرمایند می( ص)پیامبر اکرم 

کسی که بار سنگین زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازد مورد لعنت قرار »؛ (1ح ، 192ص ، 77ج ، بحاراالنوارو 

 «.گرفته است

ص تحف العقول، )« .ایاک والكسل والضّجر فانهما مفتاح کل شر»: فرماید می السالم هیعلر در تعبیر دیگر، امام باق

 «.آیند زیرا آن دو به منزله کلید ورود به هر گونه بدي به شمار می دیزیبه پرهحوصلگی، بسیار  از تنبلی و بی»؛ (216

در اهمیت و ارزش ذاتی همت و کار مضاعف همین بس که بدون شك تمام حرکت رو به تكامل هستی مرهون 

طبیعت و در درون حیوانات نیز قابل پیگیري و تحقق  يها عرصهبدیهی است چنین قانونی در سراسر . باشد آن می

تواند با پشت  باشد، به عنوان نمونه یك دانه گندم که در ظاهر بسیار کوچك و ناچیز است در حرکت تكاملی خود می می

ل به که در آغاز زیر فشار دستگاه تبدی نسانیبدسر گذاردن فرایندي دقیق و حساب شده تبدیل به یك انسان کامل گردد؛ 

آرد شده و با گذر از مراحل گوناگون در نطفه آدمی قرار گرفته، تبدیل به یك انسان واقعی و حتی در نهایت یك عارف 

شد محكوم به  ماند و در مسیر تكامل واقع نمی فرهیخته گردد والّا اگر به همان شكل اولیه و در داخل انبار باقی می

ل گوشت نظیر گوسفند تا زمانی که داراي حرکت تكاملی است به درد گردید، یا یك حیوان اهلی و هال نابودي می

خورد و در صورت سستی ورزیدن در حرکت خود، یا طعمه درندگان گردیده یا تبدیل به مردار  جامعه بشري می

 .گردد می

حشر صحنه م يها یسختکار مضاعف یكی از اسباب نجات انسان از مشكالت و ( ص)م در بیان شیواي پیامبر اکر

کسی که »؛ .(3ص ، 1۵9ج ، بحاراالنوار)« من أکل من کَدّ یده مَرّ علی الصراط کالبرق الخاطف»: معرفی گردیده است

 «.نماید زندگی خود را از دسترنج خویش تأمین نماید در قیامت همانند برق جهنده از روي پل صراط عبور می

کسی که دستان خود را به زانوي خود گرفته و با »: آمده است( ص)چنان که در سخن دیگري از پیامبر اکرم 

کند در قیامت در کنار پیامبران الهی قرار داشته و پاداش آنان نیز همانند پاداش انبیاء خواهد  دسترنج خود زندگی می

 .(1۵ص همان، ) «.بود

یكی از »: نیمخوا براي توصیف همت و کار مضاعف و نقش تأثیر گذار آن در زندگی، در حدیث عبرت آموزي می

که از نظر معیشت در تنگناي زیادي قرار گرفته بود، با پیشنهاد همسر خود تصمیم گرفت نزد ( ص)صحابه رسول خدا 

پیامبر آمده و شرایط نا مطلوب زندگی خویش را براي ایشان بازگو نماید تا شاید بدین صورت از جانب پیمبر عنایتی به 

( ص)آمد اما پیش از آن که شرایط زندگی خود را براي وي بیان کند پیامبر اکرم از این رو نزد پیامبر . ایشان بشود



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

794 

 

ورزیم و کسی که از  کسی که از ما کمكی مطالبه کند از او دریغ نمی»من سألنا أعطیناه و من استغنی أغناه اهلل؛  :«فرمود

 «.نماید نیاز می نیازي کند خداوند او را بی خداوند درخواست بی

منظور پیامبر من هستم، از این رو درخواست خود را با ایشان مطرح  حتماًاین سخن با خود گفت  وي با شنیدن

پیامبر نیز مانند ما انسانی بیش نیست : پس از آن که همسر او از جریان اطالع یافت، به او گفت. ننموده، به منزل برگشت

پیامبر آمد اما پیش از مطرح نمودن درخواست خود براي  آن مرد مجدّداً نزد. کردي آگاه مین او را از وضع ناخوشایندما

بار سوم ماجرا تكرار شد و در نتیجه . بار دوم همان جمله را از ایشان شنیده و بدون بیان تقاضاي خود به منزل برگشت

ز یك نفر بنابراین به ذهنش رسید یك عدد تیشه را ا. احساس نمود رمز اصلی موفقیت او از زبان پیامبر بیان شده است

ا به امانت بگیرد و به سمت کوهستان رفته مقداري هیزم جمع آوري نموده و به فروش برساند؛ همین طور رفتار کرد؛ ب

فرداي آن . مقدار کمی آرد تهیه نموده به منزل برگشت و شكم خود و همسرش را از این طریق سیر نمود ها زمیهپول 

رفته رفته این کار را ادامه داد و با پس انداز اندک خود . روز همان کار را تكرار کرد، اما مقدار بیشتري هیزم تهیه کرد

اندازهاي بعدي خود دو  بلند و تالش مضاعف از محل پس در تداوم کار و با همت. براي خود بخرد يا شهیتتوانست 

بار دیگر خدمت پیامبر رسیده و ماجراي خود را براي . شتر و یك غالم خریداري نمود؛ سرانجام به ثروت بیشتر رسید

کنیم و  من به شما گفتم کسی که از ما درخواست کمك کند ما از او دریغ نمی: وي نقل کرد، پیامبر در پاسخ به او فرمود

 .(7ح ، 196ص ، 2ج اصول کافی، )گرداند  نیاز می نیازي کند خداوند او را بی کسی که از خداوند درخواست بی

آري همت مردانه و بلند و تالش مضاعف در اسالم به منزله عبادتی بزرگ بوده و براي انسان ارزش واال و عزت 

بایستی از دسترنج  اش خانوادهت کاري و رفاه عمومی خود و هر کسی براي رسیدن به موفقی. آورد بسیار به ارمغان می

چشم داشتی آغاز کرده و این که خداي متعال در حین تالش او را مورد لطف و توجه قرار  گونه چیهخود و بدون 

قبل توان کلمه موفقیت و خوشبختی را  در زندگی هیچ بزرگ مردي نمی»: اند گفتهچه رسا . دهد را به دل باور نماید می

 «.از تالش و کوشش مشاهده نمود

هاي آغازین زندگی مدّت بسیاري از عمر خود را به سیاست ورزي و  در تاریخ آمده است که بو علی سینا در دهه

زمانی با غرور تمام و هیمنه خاصی همراه مالزمان و زیردستان خود از محلی گذر . تصدّي پست وزارت سپري کرد

هاي آن شخص را که با خود  یه چاه فاضالب اشتغال داشت برخورد نمود، با دقت گفتهکرد، به شخصی که به تخل می

بوعلی با شنیدن این سخن، « که آسان بگذرد بر دل جهانت/ /ت گرامی داشتم اي نفس از آن»: کرد شنید زمزمه می

بر نفس خود منت  چاه است اما يها کثافتشود این مرد در حال تخلیه  چگونه می: اش گرفته با خود گفت خنده

از این رو دهانه اسب خود را ! گذارد که تو را مورد تكریم و احترام قرار دادم تا زندگی بر تو آسان سپري شود می

 ؟يا کردهآیا از این کار شغل شریف تري نبود که تو انتخاب : کشیده، به سمت آن مرد آمد و گفت
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است به وي پاسخ  مرد دولتکه او یك صاحب منصب و آن مرد که از ظاهر چهره و وضعیت پوشش بوعلی فهمید 

بوعلی با شنیدن این پاسخ، غرق در خجالت گردیده به راه « .نان از شغل خسیس خوردن بِه از منّت رئیس بردن»: داد

 .(736ص ، 22ج مجموعه آثار مطهري، )د خود ادامه دا

 ها نیبهترهمت عالی و جستجوی 

 گرد و عقباز توقف . تحوالت مثبت را دوست دارد. گراست کمالموجودي  یعیو طبانسان به طور فطري 

در همه زندگی خواهان  و ها و نعمت ها ارزشسبت به تمام ن. هاست نیبهتر بهترها و يدر جستجوهمیشه . هراسد یم

فتح  يبرا و زدیگر یمبیماري  فقر و و بیداد ،جهل ،ضعف نقض و ،کمبود زا. تهاس قله و ها دست یابی به بهترین

 يها واژه اصوالً. کند یمکمال تالش  يها شاخصثروت به عنوان  عدالت و و و سالمتقدرت  برتر دانش و يها قله

 .برتر، برترین، بهترین، در ذهن انسان جایگاهی ویژه دارد

شیوه؛ بهترین اخالق؛ بهترین معبود؛ بهترین  نیتر یعالبهترین اندیشه؛ برترین انسان؛ بهترین رفتار؛ : عباراتی مثل

بهترین محصول؛ بهترین توزیع؛ بهترین استاد؛ بهترین شاگرد؛  و رهبري؛ بهترین برنامه؛ بهترین قانون؛ بهترین تولید

 وهمه قلب  همه و... بهترین کاالي فرهنگی؛ بهترین اثر هنري و  بهترین نرم افزار؛ بهترین سخت افزار؛ بهترین کتاب و

 .دیربا یمدیده را  دل و ،و همچون مغناطیس کند یمرا تسخیر  ها انسانروح بسیاري از 

در  ها نیبرترفرهنگی؛  در حوزه ها نیبرتر :میدان جداگانه دارد سه حوزه و ها نیبهتردر تفكر اسالمی جستجوي 

 .حوزه اقتصادي در ها نیبرتر  ؛ سالمت دفاعی و حوزه

 .یورش دشمن بهترین اقدام است مشكالت اجتماعی و و برابر حوادثصبوري در  ستقامت و، ادر حوزه دفاعی

 .برترین اقدام اقتصادي است ها نهیهز تعادل بین درآمدها و ایجاد دقت در نضباط و، امیدان اقتصاد در

 ؛فِی المَعِیشَهِ الصَّبرِ عَلَی النَّائِبَهِ وَ التَّقدیرِ کَمَالُ المُؤمِنِ فِی ثَلَاثِ خِصَال تَفَقٌّهٍ فِی دِینِهِ وَ»: دیفرما یم( ع)امام صادق 

کمال مؤمن در سه خصلت و ویژگی است، ؛ «.(132، ص 1، ج قمري 19۵9، بنان، لؤسسه الوفاء بیروت، مبحاراالنوار)

 .برنامه ریزي در تأمین زندگی تفكر در دینش، صبوري در حوادث و

( ع)حضرت علی ؛ (96حكمت  البالغه نهج)تَسُوءُکَ خَیرٌ عِندَ اهللِ مِن حَسَنَهٍ تُعجِبُكَ سَیِّئَهُ (:ع) نیرالمؤمنیامقال 

 .واداردبه خود پسندي  تو رارا پشیمان کند بهتر از کار نیكی است که  گناهی که تو :ندیفرما یم

همه  و اقتصاد دفاعو در حوزه فرهنگ . جامع باشد باید چند جانبه و و تكاملتحول  ،و عدالتدر دهه پیشرفت 

 .خویش نشان دهیم يها تیمسئول ي هبیشترین تالش را در زمین ،را فرارو قرار داده ها آرمانبرترین  باید فعال باشیم و
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 کار و تالش در کالم پیامبر اکرم 

، مرتضی)گذران معاش، بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است   زندگی وبه دست آوردن مال حالل براي تأمین 

 .(ریدف
 

کند، باید آن را خوب انجام دهد خدا دوست دارد وقتی  هر کس کاري می .ور را دوست دارد خداوند بنده مؤمن پیشه

 .دکند، آن را نیكو و کامل انجام ده کسی کار می

اي  خوب انتخاب کند، خوب تربیتش نماید و در کار شایستهحق فرزند بر پدرش این است که براي او اسم 

  .مستقرش سازد

 . دگیرشود و پاداش میمشروع خود زندگی کند، در قیامت با پیامبران محشور می دسترنجکسی که از 

 .کشد، مانند اجر سرباز مجاهد است ابوالقاسم پاینده اش زحمت می اجر کسی که براي زندگی خود و خانواده

 مضاعف و کار مضاعف از دیدگاه امام خمینیهمت 

خویش صرف به دست آوردن لذات شهوات حیوانى کنى که این شأن  همتبر حذر باش از اینكه بپرهیز و 

که این منزلت  -اگر چه غلبه در علوم و معارف باشد  -چهارپایان است، یا به چیرگى بر نزدیكان و همانندان بپردازى 

ظاهرى دنیا صرف کرده تدبیر و اندیشه را بر آن بگمارى که مقام شیاطین  يها استیریش به خو همّدرندگان است، یا 

است؛ بلكه حتى پوسته و ظاهر عبادات را نیز منظر نظر قرار نده، و نه اخالق معتدل یا نیكو را، و نه فلسفه کلیه یا 

نه غرش رعد اهل خرقه و  مفاهیم مبهم را، و نه شیوایى گفتار ارباب تصوف و عرفان ظاهرى و نظم کالم ایشان را، و

ها حجابى است اندر  هیچ کدام را در برابر چشمانت قرار نده، که همه آن[ که ادعاى رگبار معارف دارد]آذرخش ایشان 

ها مرگ و هالکت است و چنین کارى زیان آشكار و  حجاب و ظلماتى است انباشته بر هم و صِرف کوشش در آن

تو باید در همه حرکات و سكنات و اندیشه و فكرت در توجه به  همتلكه . پایان محرومیت ابدى و ظلمتى است بى

را که به سوى خداى متعال مسافرى و ممكن نیست در این سفر با قدم نفْس راه ، چخداوند متعال و ملكوت او باشد

پس . آن نتوان يها گاماى نیست جز آنكه با قدم خدا و رسول سفر کنى که مهاجرت از سراى نفس با  س چاره، پپیمودن

که  یدان یمر حالى که ، داى نوز از دیار نفس خارج نشده و به سفر نپرداخته، هسپارى تا هنگامى که با قدم نفس ره مى

 یابی دستبه  !اى نفس -و  (حجت)كتوب عرفانى به آقاى میرزا جواد همدانىم: 1 ، جحیفه امام) یمسافرى غریب

 ؛و خویش را به عبادات و طاعات خرسند مگردان ؛قانع مباش ،ظاهرى دنیایى يها استیرحیوانى و شهوانى و  يها لذت

و به خوش  ؛و به حكمت رسمى و شبهات کالمى خود را راضى مساز ؛و به حسن صورت و زیبایى خداداد بسنده مكن

چرا که  ؛پر سر و صداى اهل خرقه راه مسپار طاعاتو به دعاوى و  ؛سخنى ارباب تصوف و عرفان رسمى خشنود مباش

http://pejvak.vcp.ir/index.php?viewpost=a566d
http://pejvak.vcp.ir/index.php?viewpost=a566d
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الْعِلمُ هُوَ الحِجابُ األکبَرُ  :به فرموده ولىّ خد]ها شكست و هالکت است و  و تكیه بر آن ها نیدر همه ا همتصرف 

 (.نامه عرفانى به آقاى سید ابراهیم خویى :1ج  ،صحیفه ام)

   آسمانی همت عالی از دیدگاه قرآن کتب

 : دیفرما یمقرآن مجید در سوره نجم 

و نیست از براي انسان مگر کوشش و ؛ (9۵و  93: النّجم)وَ أَنْ لَیْسَ لِْإلِنْسانِ إاِلّ ما سَعی وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُري 

  تالشی که انجام داده است و قطعاً ثمره کوشش و تالش خود را خواهد دید

را « صُنع»انسان را مالک شخصیت او آورده است و در هفت مورد ماده « عمل»مورد،  خداوند در بیش از دویست

حاصل سخن اینكه خداوند، کار و کوشش را مالک شخصیت  .که به معنی صورت دادن کار است بیان فرموده است

   .آدمی بیان کرده است

  :دیفرما یمسوره توبه، در مقام ستایش از کار و تالش چنین  3۵و  73 يها هیآهمچنین قرآن کریم در 

و کسانی که اشخاصی را که  کنند یمکسانی که مردم مؤمن را که در بذل صدقات گشاده دست هستند، نكوهش 

 ها آنو به  کند یمرا مسخره  ها آن، خداوند کنند یمجز بازوانشان، یعنی جز کوشش و کارشان مالك نیستند، مسخره 

طلب مغفرت کنی و چه نكنی و اگر هفتاد بار هم براي  ها آنچه براي ( اي پیامبر)تو ؛ و عذاب دردناک خواهد چشاند

به خدا و رسولش کفر ورزیدند و خداوند فاسقان را  ها آنرا نخواهم بخشید؛ زیرا که  ها آنآنان طلب آمرزش کنی، من 

  .کند ینمهدایت 

را که مردمان  ها انسانخداوند، آن دسته از  .قابل دقت و در عین حال تكان دهنده هستدر این دو آیه یك نكته 

و از هدایت خویش بی  کند یمرا فاسق معرفی  ها آن؛ دهد یم، هم ردیف کافران قرار کنند یماهل کار و تالش را مسخره 

 .کوشش نزد خداونداین، خود سندي است محكم براي دریافتن میزان اهمیت کار و . دارد یمبهره 

و »سوره قصص  27به معناي کار با مزد و اجرت، یك بار در آیه  «تاجرنی»در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه 

همان سوره و اجر به معناي مزد مادي و یا معنوي و پاداش  26در آیه  دو باربه معناي اجاره گرفتن  «استاجر و استاجرت

 .به بحث کار و کارگري و اجاره ارتباط دارند ها آندنیایی و اخروي فراوان آمده است که برخی از 

 نیتر مهماز این رو از . کار و کارگري و حقوق کارگر مطرح شده است مسئله( ع)ب و شعی( ع) یدر داستان موس

تا در برابر مزد و عوض مالی  شود یمبه عنوان فردي نیرومند حاضر ( ع)موسی . آیات مورد توجه در این حوزه است

  23تا  2۰قصص آیات . به عنوان کارفرما بگذارد( ع)ب نیروي کار خویش را در اختیار شعی

http://pejvak.vcp.ir/index.php?cat=ob136a
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که در  دهد یمبه وي پیشنهاد  نیز( خضر پیامبر)در داستان همراهی خود با عالم ربانی ( ع)همچنین حضرت موسی 

 (77سوره کهف آیه ) .برابر گرفتن مزد به کارگري بپردازند

: کارگري و مزد خواستن در برابر نیروي انسانی و بدنی در دو جاي دیگر قرآن مطرح شده است مسئلهاین  

سوره اعراف است که در آنجا  119و  119تقاضاي ساحران براي دریافت اجرت از فرعون در آیات  مسئلهنخست در 

تا فرعون در برابر هنر جادوگري و سحر ایشان، مزدي را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش  کنند یمساحران پیشنهاد 

در مورد دیگر، مردمانی به ذوالقرنین . دده یمپیشنهاد براي تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده 

  (39سوره کهف آیه . )دتا براي ساختن سد، اجرت و مزدي را دریافت کن کنند یمپیشنهاد 

انسان به عنوان خلیفه الهی بر روي زمین مأمور و موظف است تا به عنوان یكی از اهداف ابتدایی و یا میانی اقدام 

سوره هود آیه ) «؛هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها»: دیفرما یمقرآن در این باره . به استعمار و آبادانی زمین کند

 .تا آن را آبادان و عمران کنید او شما را از زمین ایجاد کرد و خواست؛ (61

با  ها انسان. آبادي و آبادانی زمین به عنوان مأموریت انسان در زمین بدون تالش و کوشش و کار امكان پذیر نیست

 مند بهرهپیش روي بشر  يها فرصتتالش و کار و کوشش است که زمین را به شكل کنونی آباد کرده و از امكانات و 

 .شوند یم

گر خویش گرایش به اجتماع و جامعه دارد، در شكل اجتماعی زندگی  که انسان به جهت ذات استخداماز آنجایی 

گردد و از آن براي رفع نیازهاي خود و دفع مشكالتش  مند بهرهو امكانات دیگري  ها فرصتتا از  دهد یمخود را سامان 

 .استفاده کند

آن  يها راهتقابل از خدمات یكدیگر است که یكی از حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده م

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق » :دیفرما یمخداوند در این باره . اجاره و کارگري است

 ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان؛ (92سوره زخرف آیه )« ؛سخریا بعضاًبعض درجات لیتخذ بعضهم 

  تقسیم کرده و برخی را برتر از برخی دیگر قرار دادهایم تا بعضی از آنان بعض دیگر را به خدمت گیرند

 اعتقاد به معاد در همت مضاعف و کار مضاعف از دیدگاه قران ریتأث

شعیب . )و التعثوا فی االرض مفسدین ،اوفوا المكیال و المیزان بالقسط، و التبخسوا الناس اشیاءهم ،و یا قوم»

رفتار کنید؛ و از بهاي آنچه مردمان ( و انصاف)اي قوم من، پیمانه کردنی و وزن کردنی را تمام دهید و به داد :(گفت

  .(3۰/هود)« ، در زمین به تبهكاري مپردازیدفساد کنندگاننكاهید، و چون ( کار و کاالهاي آنان)دارند 

التبخسوا الناس اشیاءهم و التعثوا فی االرض  بالقسطاس المستقیم، وزنوا  اوفوا الكیل و التكنوا من المخسیرین، و» 

مباشید، و با ترازوي ( کاران در پیمانه خیانت)کنندگان  پیمانه را تمام دهید و از کم( شعیب به قومش گفت). مفسدین



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

799 

 

-131/شعراء ) «دازیدمردمان را نكاهید، و در زمین به تبهكاري مپر (کاالي کار و)راست و درست وزن کنید؛ و چیزها 

139.) 

خداوند پس از آن که  ،«الرحمان»در سوره : مضمون جمله نخست این چند آیه، در آیات دیگر نیز آمده است

سخن ) خدا قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او قدرت بیان: گوید آورد و می هاي خود را به یاد انسان می نعمت

و ستارگان و درختان براي  حسابندآموخت؛ و جهانی را سامان داد که در آن خورشید و ماه به  (گفتن، عقل، فهم و درک

واقیموا الوزن بالقسط و ». دینكنکنند؛ و آسمان را بر افراشت و میزان را نهاد، براي اینكه در میزان طغیان  خدا سجده می

  «.انصاف به پا دارید و میزان را نكاهید وزن را با داد وو ؛ (3یه آسوره الرحمان، )ن ال تخسروا المیزا

ویل للمطففین، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون؛ و اذا کالوهم او »: خوانیم مطففین می در سورههمچنین 

وزنوهم یخسرون؛ أالیظن اولئك انهم مبعوثون، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین؛ کال ان کتاب الفجار لفی 

فروشان، کسانی که چون مال مردم را براي خود پیمانه کنند، به طور  کم واي بر؛ (1-7آیات  ،سوره مطففین) «نسجی

آیا اینان زنده شدن پس از . (کاهند و از کیل و وزن می)دهند  آنان کیل یا وزن کنند، کم می  براي و چونستانند،  کامل می

در پیشگاه ( براي حسابرسی)باید بدانند که در روز بس بزرگ و باشكوه، مردمان  ؟کنند مرگ را باور ندارند که چنین می

و این چنین نیست که اینان اهل نجات و آسوده باشند؛ بلكه نامه  (خواهد بود فاسدکسانی که چنین )خدا حاضر شوند 

 .شود اعمال تبهكاران در سجین بررسی می

رسوب  ها آنهاي تبهكار چون زنگاري بر قلب  در ادامه این تعالیم قرآنی آمده است که شیوه کسب این گونه انسان

 . دچشن هاي قیامت، آتش دوزخ را می مانند و پس از حسابرسی کرده است و از این رو قیامت از نظر خدا پوشیده می

یا قوم اعبدوااهلل، مالكم من : و الی مدین اخاهم شعیباً قال»: و نیز در همین سوره هود، پیش از آیه مورد بحث، آمده است

 39آیه  ،سوره هود) «اله غیره، و التنقصوا المكیال و المیزان، انی اریكم بخیر، و انی اخاف علیكم عذاب یوم محیط

شعیب به آنان . مانی نوح، هود، صالح، ابراهیم و لوط ـ شعیب را فرستادیمو به سوي اهل مدین برادرشان ـ برادر ای

نیكی ) و ترازو را مكاهید؛ من شما را به خیر  مانهیپاي قوم من، اهلل را بپرستید، خدایی جز او براي شما نیست؛ و :  گفت

 .ترسم بینم، و بر شما از عذابی فراگیر می می( و رشد

  رابطه فردی با خداوندرابطه فردی با خداوندو کار مضاعف و کار مضاعف ف ف همت مضاعهمت مضاع

با خداي متعال در تمام مراحل زندگی  نظاممندحوزه همت و کار مضاعف در اسالم برقراري ارتباط پیوسته و 

آید و در صورت کمرنگ بودن یا پشت  به شمار می« همت و کار مضاعف» يها بخشاین حوزه کاري نیز از اهم . است

توان فهمید زندگی  اي از آیات الهی می با الهام از پاره. شود پا زدن به آن، زندگی انسان سراسر تاریكی و سردرگمی می

در . سردگی مواجه استاضطراب، تشویش خاطر و اف نیتر کمکسانی که داراي ارتباط قابل قبولی با خدایشان هستند با 
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 خألبا خداي خود نیستند پیوسته داراي اضطراب درونی و احساس  يا ستهیشانقطه مقابل کسانی که داراي ارتباط 

 :به برخی از آیات توجه کنید. باشد روحی و توأم با تاریكی دل می

هاي افرادي که به  دل»؛ (23 هیآرعد، )« الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اهلل أال بذکر اهلل تطمئن القلوب» (الف

به  مؤمنان يها دلآگاه باشید که تنها با یاد خدا . یابد با یاد او به اطمینان و آرامش دست می اند آوردهخدایشان ایمان 

 «.نشیند آرامش می

 : الزم به ذکر است در فراز دوم آیه سه نكته قابل توجه وجود دارد

 .تأکید خاص وجود داردداللت بر « أال»در واژه  .1

 .یعنی جار و مجرور، بر اصل جمله خبري مقدم شده است« بذکر اهلل»ترکیب  .2

به شكل مضارع استعمال شده که در ادبیات زبان عرب داللت بر تأکید و تداوم  «تطمئن»فعل جمله خبري یعنی  .9

 .نماید می

انید که تنها و تنها با یاد خداي متعال و برقراري این مطلب را بد! اي مؤمنین»نتیجه سه نكته فوق این است که 

 «.توانید به آرامش حقیقی دل دست یابید ارتباط با اوست که می

و ال یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحلّ قریباً من دارهم حتی یأتی وعد اهلل ان اهلل ال یخلف » (ب

 .(91 هیآرعد، )« المیعاد

آید یا در  به سبب عملكردشان بالهاي کوبنده فرود می( کافران) اند شدهپیوسته بر کسانی که از یاد خدایشان دور »

به درستی که خداوند از وعده خود تخلف . آید تا جایی که وعده اصلی خداوند فرا رسد اطرافشان مصیبت پدید می

 «.نماید نمی

 .(62 هیآیونس، )«  هم یحزنوناال ان اولیاء اهلل ال خوف علیهم و ال» (ج

 «.نخواهد گردید فرما حكمبدانید که بر دوستان خداوند هیچ گونه وحشت و ترسی از آینده »

ترین محور آرامش روحی، روانی هر  توان فهمید که اصلی از مجموعه این آیات و آیات دیگر در این زمینه می

. شود حالت خوشایندي در برخی آیات دیگر به امنیت دل تعبیر میاز چنین . انسانی ارتباط سازنده با خداي متعال است

زمانی که آرامش قلب بر سراسر وجود آدمی سایه افكند رفته رفته امنیت دل نیز پا به عرصه دل گذارده و انسان را در 

یند آمده اي دیگر در توصیف این حالت خوشا در آیه. هر عرصه از زندگی با توفیقات چشمگیري مواجه خواهد ساخت

 .(31 هیآانعام، )« الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم األمن ان کنتم تعلمون»: است

 «.نمایید اگر توجهآنانی که ایمان آوردند و آن را با ظلم آغشته ننمودند داراي امنیت دل هستند، »
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مدیریت جهادي به عنوان مدیریتی پیشتاز و برخاسته از متن معنویت و ارتباط با خداي متعال همواره داراي چنین 

بزرگی بوده و به سبب این امتیاز ارزشمند است که در چشم دوست و دشمن از عزّت و جایگاه خاصی برخوردار  ازیامت

ادي جدّاً درخور تأمل است توجه ویژه به نقش حیاتی آنچه در زمان کنونی و وضعیت جدید مدیریت جه. بوده است

. است« همت و کار مضاعف»ارتباط و تقویت این بخش سازنده در بدنه مدیریت جهادي به بهانه عملی ساختن عنصر 

توان امنیت روحی و روانی را به سطوح  بدیهی است با حفظ و رشد این ارتباط در هرم مدیریت جهادي است که می

نیز تسرّي بخشیده و از این رهگذر به نزدیك شدن تدریجی جامعه به نقطه آرمانی در افق اصول انسانی  دیگر جامعه

 .کمك شایانی نمود

در همین رابطه مقام معظم رهبري در  «همت مضاعف و کار مضاعف»راهكارهاي رهبر انقالب براي تحقق شعار 

ا براي تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف بیان و روز پاسدار، راهكارهاي ر( ع)آستانه والدت امام حسین 

در سخنان ایشان نكات بسیار پراهمیت و حساسی ذکر گردیده است که . میپرداز یم ها آنکه به بررسی  اند فرموده

 . باشد ها پرسشبسیاري از  يگشا راه تواند یم

کارها  گونه نیاکارها نیاز به انگیزه ممتاز و نیت درونی و از اعماق دل دارد  گونه نیاانجام  :کارهاي بزرگ و خوب

. باشد یم گونه نیاقطعاً نتایجشان با کارهاي دستوري و کارهاي متعارف متفاوت خواهد بود که نیاز فعلی جامعه ما نیز 

( ) :شود یمیوي و اخروي افراد نمایان بسیار با ارزش هستند و اثراتش در زندگی دن شود یمکارهاي که با انگیزه انجام 

 طور نیا -که مأموران ساحت ربوبى هستند  -کاتبان عمل ما . ماند الكاتبین محفوظ می ین نوع کارها در دفتر کراما

همچنین در این مورد    . تخوب، این یك نوع کار برجسته اس. کنند برجسته می به خصوصرا  يجور نیاکارهاى 

کند که کار بزرگ است، کار با ارزش است، کار داراى تأثیر اجتماعىِ کالن است،  قتى انسان احساس میو :اند شدهمتذکر 

 . دشو اش بیشتر می انگیزه

یعنی افراد  باشد یمیكی دیگر از راهكارهاي مقام معظم انجام کارها با کیفیت باال  :کارهاي برجسته و کیفیتی    -

ر بگیرد و براي رسیدن به آن کیفیت بهترین راه را انتخاب کند نه اینكه فقط هدف در انجام کارها کیفیت کار را در نظ

 . دراه انتخاب شو نیتر آسانانجام کار بدون توجه به کیفیت آن باشد و 

انجام کارها با استفاده از راه و روش نوین و استفاده از تكنولوژي جدید و بكار گیري  :ابتكار و آفرینش کار    -

انجام کارها در صورتی که با انگیزه انجام شود قطعاً خالقانه و مبتكرانه . خالقیت و ابتكار در عمل توصیه شده است

 . انجام خواهد شد

ایشان در مورد انگیزه . است «انگیزه»آن توجه گردیده یكی از نكاتی که در فرامین مقام معظم رهبري بسیار به 

ایمان داشته باشد، : دهد یماین دو چیز به انسان انگیزه . نگیزه، ترکیبى است از ایمان و آگاهىا  : اند کردهبیان  گونه نیا

 .دآگاهى هم داشته باش
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 نیاالزم است تا انگیزه را درون خود تقویت کنند در  «همت مضاعف و کار مضاعف»افراد براي تحقق شعار 

به نتایج کار مطلوب، دست میابند کاري که آغازش با ایمان و توکل به خداوند همراه گردد و سعی و تالش فرد  صورت

اره اش  به این آیه از قرآن کریم توان یمدر این خصوص . هم در آن آمیخته باشد قطعاً به نتایج مطلوبی خواهد رسید

    .«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ»  : نمود

هست، همان جا را مرکز دنیا بداند و بهترین عملكرد را داشته  هر جادر نظام اسالمی هرکس  :و نكته آخر اینكه

شاهد تغییرات مهمی در  توان یمباشد و با الهام از پیام رهبر معظم انقالب و به کار گیري آن در اهداف فردي و سازمانی 

تمام سطوح جامعه از قبیل فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و امنیتی باشیم و در سایه آن شكوفائی و رشد مادي و 

 .(علیرضا، اژدري)د معنوي در همه سطوح جامعه فراهم خواهد ش

 : نتیجه

ز سویی دیگر ا. تذاري شده اسگ نام« همت مضاعف، کار مضاعف»از طرف مقام معظم رهبري، سال  1933سال 

به پیشرفت همراه با  یابی دستبراي . قرار داریم« پیشرفت و عدالت»ي  ي چهارم انقالب اسالمی، یعنی دهه در دهه

شود مگر با یك همت و پشتكار  عدالت الزم است که یك کار و تالش جمعی و ملی داشته باشیم و این حاصل نمی

براي م و به سفارش اسال( ع)ن تالشی که همچون تالش معصومی .ساز کار و تالش مضاعف است همت زمینه. ملی

 .رضاي خداوندي باشد

 

 :منابع

 قران کریم

 البالغه نهج

 7ح ، 196ص ، 2ج اصول کافی، 

 ها دگاهیدهمت مضاعف و کار مضاعف از سایر ، علیرضا ،اژدري

 132، ص 1، ج قمري 19۵9، بنان، لؤسسه الوفاء بیروت، مبحاراالنوار

 933، ص 31بحاراالنوار، ج 

 3ص ، 1۵9ج ، بحاراالنوار

 7، ح 276ص ، 19ج ، بحاراالنوار
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عبد الرسول پیمانی؛ : هاي رسول مكرم اسالم، تصحیح و تنظیم سخنان و خطبه: پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه

 .2736، ح 91۰، ص 9چ ، 193۰محمد امین شریعتی، اصفهان، انتشارات خاتم االنبیا، 

 1ح ، 192ص ، 77ج ، بحاراالنوارو ، 72ص ، ۰ج و فروع کافی، ، 27ص تحف العقول، 

 (حجت)مكتوب عرفانى به آقاى میرزا جواد همدانى  :1ج  ،حیفه امام، صروح اهللخمینی، 

 (اى مقبره)نامه عرفانى به آقاى سید ابراهیم خویى  :1ج  ،صحیفه امام خمینی، روح اهلل،

 13993 ح، 936 ص، 6 جاحمد حنبل،  ،سند

 ۰ح ، 73ص و  ؛1ح ، 33ص ، ۰ج فروع کافی، 

 ۰، حدیث 73ص ، ۰ج فروع کافی، 

 3229و  3222و  3223ص کنز العمال، 

، 2، ج 2چ ، 1966تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  ،(ع)روایات تربیتی از مكتب اهل بیت : مرتضی فرید، الحدیث

 .3ص 

 736ص ، 22ج مجموعه آثار مطهري، مطهري، مرتضی، 

1933۵913۵9=a?spxa. a/ri. doi. www/: /http 

http: //pejvak. vcp. ir/index. php?viewpost=x39g 

spxa. 1-9۵9۰/cat/hematemozaafeirani/weblog/etn. asekhoonr. www/: /http 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ido.ir/a.aspx?a=1389031804
http://www.rasekhoon.net/weblog/hematemozaafeirani/cat/3045-1.aspx
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 داسالم و اقتصا

 * سیده کبري رسولیان

 :چكیده

پس از مدتی حاکمیت از میان  ها نظامبعضی از این  .دده یمي گوناگونی شهادت ها نظامتاریخ به ظهور و سقوط 

، شد توسعه پایدار اقتصادي، رشتغال کامل، اعدالت اجتماعی .تو برخی دیگر با مشكالت متعددي روبرو بوده اس رفته

ي ها نظامیی است که امروزه ها يدشوار ،کردن فقر و توزیع عادالنه ثروت و درامد یشه کن، رها متیقبات نسبی ث

ا کوششی پیگیر به دنبال پیدا کردن راه ، بحال توسعهر د يکشورهاکشورهاي صنعتی همانند  .مواجهنداقتصادي با آن 

 .این امر مستثنی نیستند کشورهاي اسالمی نیز از. باشند یمي اقتصادي جدید در چارچوب ایدئولوژي خویش، ها حل

وجهان بینی  ها ارزشر گستره ، دي عملیها حلمواره با تالش مستمر دنبال راه ، همردم مسلمان کشورهاي اسالمی

را که دین فقط عهده دار رابطه انسان چ .اند بودهي مناسبی براي مشكالت اقتصادي خود ها حله منظور یافتن راه ب اسالم،

ي از روابط ا گستردهاز آنجا که بخش ؛ و با یكدیگر نیز در شمار اهداف آن است ها انسانه لكه رابطب با خدا نیست،

 توان یمی چگونه به راست. دکه دین در این باره نیز برنامه و روش دار شود یمانسته ، ددر حوزه اقتصاد است ها انسان

رشته کالم را یكسره به و كوت کند ، سمصرفو توزیع و د یعنی تولی پذیرفت که دین درباره حوزه گسترده از زندگی،

 .ستنده« جهول»و « ظلوم»ه ن هم خاکیانی کآ دست بشر خاکی بسپرد،

این . سر چشمه معنوي نظام اقتصادي اسالم است ،سنتو ن آاز قر گرفته نشأتو جهان بینی اسالم  ها ارزش

که رفتار اقتصادي انسان را  آورد یممعیارهایی پدید و  کند یمي اقتصادي را با زندگی اجتماعی مرتبط ها تیها، فعال ارزش

 .دکنترل و تنظیم نماین

 .فتولید و توزیع و مصر-توسعهو رشد –عدالت -اقتصاد-اسالم :ها دواژهیکل

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشته فلسفه تربیت معلم آذربایجان*

 

 مقدمه

احكام اسالم مربوط به  وایات و، رآیات از بخش مهمی مكتب اسالم به مسائل اقتصادي توجه بسیار شده و در

لیكن بررسی همه  پراکنده مطرح شده و و به صورت جدا ظاهراًاسالم  مسائل اقتصادي در رچنده. تمسائل اقتصادي اس

لیه مسائل ک. تاراي نظام اقتصادي خاص خود اس، دکه این مكتب مقدس دهد یممنسجم مكتب اسالم نشان  جانبه و
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 و جامعك نظام منسجم ی، مجموعاًاجتماعی در منابع اسالمی لحاظ شده که  قتصاد اعم از مسائل فردي والزم در زمینه ا

 .دهد یمرا تشكیل 

 :ز جملها. تمعنوي معینی اس اهداف مادي و سو و اقتصادي داراي سمت و نظام

. 9استعداد  رشد. 9جامعه اقتصادي در  ستقرار عدالت اجتماعی وا. 2 يمعنو يها ارزشدایت مردم به سمت ه. 1

 ...مشروع و رآوردن نیازهاي ضروري وب. 6فقر یشه کن کردن ر. ۰حاکمیت سرمایه  ثروت و تمرکز بارزه بام

مجموعه  باید در محقق نماید و کلیه اهداف فوق را تواند ینممستقل  بدیهی است که نظام اقتصادي اسالم به طور

 معنوي اسالم در رهنگی و، فجتماعی، اسیاسی بعادا. دشو مقررات اسالمی اجرا احكام و دیگر با مكتب اسالم مالحظه و

 .ضامن رسیدن جامعه به اهداف متعالی اسالم باشد توانند یممجموع  ر، داقتصادي آن بعد کنار

مجاهدات در  تالش و ها سالبدست گرفتن حكومت پس از  اجتماعی و هاي صحنهمجدد اسالم در  تولد دوباره و

رژیم وابسته  هاي سیاست واسطه بهتنگناهایی که  این امید را بارور ساخت تا معضالت و ۰7شكوهمند اسالمی  انقالب

تحقق یك جامعه عاري از  هاي زمینه رطرف وب ،فرهنگی در مملكت بروز نموده قتصادي وا ،پهلوي در ابعاد سیاسی

 .ورده شودآاستضعاف فراهم 

به نحوي  داده قرارشكالت عدیده اي را سر راه انقالب م ،اقتصادي ابعاد مسائل و در خصوص بهتنگناهاي فوق 

ه همین دلیل از یك ب. دالگوي عمل از پیش تعیین شده اقتصادي بیش از پیش احساس گردی که نیاز به یك راهنما و

 ف دیگراز طر انقالب و مدون اقتصادي اسالمی در سالیان گذشته قبل از یك الگوي مشخص و کمبود و خألطرف 

امعه اسالمی را با این ج ،ادغام اقتصاد ایران به نظام سرمایه داري جهان وابستگی و و المللی بینسلطه جهان خواران 

مشكالتی را که در این زمینه  دیدگاه اسالم پرداخته و حقیقت روبرو ساخت که هرچه بیشتر به طرح مباحث اقتصادي از

 .عدالت اجتماعی فراهم آورده شود تأمینل شرایط ح ،آمده وجود به

 .اند نهاده« خطوط اقتصاد اسالمی» ار ها آنتعالیم اسالم یك رشته علوم اقتصادي وجود دارد که نام  در

 مصالح انسانی و اخالقی و شئوناساس حفظ  راقتصاد و درصدد تنظیم قوانین اقتصادي ب علم کناراین اصول در 

  .عدالت اجتماعی است

 ،بد یك ون ،نامشروع شروع یام ،کنترل کرده را اقتصاددانانگرفتن سعادت انسان کلیه فعالیت  نظر در اسالم با

 .سازد میرا روشن  ها آنعادالنه بودن  المانه وظ

 نظام اقتصادی 

 وزیع وت ،در سه حوزه تولید ها انسانفتارهاي ارادي ر ،جزا نظام اقتصاديا. تنظام اقتصادي نوعی نظام رفتاري اس

اموال شرکت  منافع اقتصادي و ارتباط با توزیع در و ولیدت. يرمایه گذارس ،انداز پس مانندفتارهایی ر. تمصرف اس

نظام »: این گونه تعریف کرد توان مینابراین نظام اقتصادي را ب. گیرد میاساس الگوهاي رفتاري خاصی شكل  رکنندگان ب
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 اموال و و به یكدیگر نظام را رفتاري که شرکت کنندگان در ساساالگوهاي  از اي مجموعه ازاقتصادي عبارت است 

اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستاي اهداف معینی به نحو هماهنگ براي کسب بیشترین موفقیت  رب ،منابع

 1« .امان یافته استس ،اقتصادي

 اهداف نظام اقتصادی

ه طور منطقی اهداف نظام ب. تبه آن طراحی شده اسقاصدي است که نظام اقتصادي براي رسیدن ، ماین اهداف

، راي مثال اگر هدف نظام اقتصادي رسیدن به رفاه مادي است، بباید با اهداف شرکت کنندگان در نظام هماهنگ باشند

 .را در مسیر رفاه قرار دهد ها آناید اهداف دولت و مردم نیز به نحوي باشد که فعالیت هر یك از ب

 خرت در عرصه اقتصاد سازگاری دنیا و آ

ظریه ن. تاست و دلیل بر بی اهمیتی دنیا نیس يا سهیمقاکم ارزش خواندن دنیا از دیدگاه اسالم به مفهوم نسبی و 

رک عالقه و تمایل ، تمقصود از ترک دنیا. اسازگاري وجود ندارد، نبی ارزش بودن نسبی دنیا و توسعه اقتصادي در آن

 .شوق و رغبت به سوي آخرت جمع شودبا  تواند ینمبه دنیا است که 

اقتصادي و مشارکت در فرایند توسعه  دیو تولیچ منافاتی با کار و کوشش ، هعوت به آخرت، داسالم در چارچوب

ه ، بزگارانیپرهگوناگون با آخرت گرایی در الگوي  يها بخشاشتغال به تولید و تجارت در . اقتصادي نداشته و ندارد

  .طور کامل سازگاري دارد

 اقتصاد اسالمی  یها یژگیو

ین نتیجه ، ااقتصادي ناخواسته يها مكتبمقایسه ان با  احكام اسالمی و مجموع اصول اقتصادي و نظر گرفتن در با

امتیازات خاص خود را  و کند ینمطبیق ، تجهت هر ز، اعملی یا علمی و  مكاتبهیچ یك از این  با مسلم است که اقتصاد

 :این چند اصل خالصه کرد در توان یمدارد که امتیازات را 

 صل مالكیتا. ۰

پدید آورده  را آن، اجتماعی است که عقالي جهان به جهت یك رشته اغراض ز مفاهیم اعتباري وا« مالكیت»ن عنوا

است که حاکی از یك نوع  با ملكرابطه انسان  و« ملك»ک مملو حقیقت آن متوقف بر مالك و و: اند کردهاعتبار  و

آن  اعتبار ببخشد و یا بفروشد ن را، آرض از اعتبار آن اینست که مالك بتواند در آن تصرف نمایدغ. دباش یماختصاص 

از ان نتایج مطلوب  شخص بتواند مالكیت خود را اعمال کند و وجود داشته باشد تا يا جامعهکه  ردیگ یمدر جایی انجام 

 .را استفاده کند
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دیگري را فرع  نوع را به رسمیت شناخته و اجتماع معتقد نیست تا یكی از آن دو یا تنها اسالم به اصالت تنها فرد و

 .جامعه معتقد است میخته از فرد وآدو یا تعبیر صحیح تر به اصالت  لكه اسالم به اصالت هرب. دآن قرار ده

 اقسام مالكیت

دریا مایه اعتبار مالكیت شود  یك ماهی از شكار یا رگاه تحصیل یك نوع میوه از جنگل وه: الكیت تكوینیم. 1

 .گردد تر نوع تصرف شایسته براي هرو باشد  ها آنماهی از همه اولی تر است که مالك  آن میوه و نندهیآفر قطعاً

نیز  و 2« زمین است و ها آسمان براي خداست آنچه در». ن مالكیت تكوینی را تنها براي خدا قرار داده استآدر قر

 9« چیز تواناست بر همهخدا  زمین و و ها آسمانبراي خداست مالكیت »: دیفرما یم

تصرفات او در جهت  قهراً، باشد یمغیرحكیمانه پیراسته  کار هر نوعاز  ولی به حكم اینكه خداوند حكیم است و

 .زند ینمهرگز از او تصرفی غیر حكیمانه سر  کمال گیري خواهد بود و کمال دهی و رحمت و

کوشش در افراد تا حدود زیادي حفظ شده است  و شخصی بر کار يها زهیانگر اعتقاد اسالمی د: دولتیالكیت م. 2

. دعمل کن ها آندریا به دولت اسالمی واگذار کرد تا بر طبق منافع عمومی نسبت با  منابع طبیعی ثروت را در خشكی و و

برطرف کردن اختالف عمیق  و ها بحرانطعی براي حل قا اه حل عادالنه ور« انفال»ن به عنوا مسئلهسالم با طرح این ا

 .طبقاتی ارائه کرده است

 دیفرما یم زین و 9« پیغمبر است و از آن خدا گو، بجنگ يها بهرهاز  پرسند یاز تو م»: دیفرما یمن آخداوند در قر

 یتیمان و آن نزدیكان و از از آن پیامبر و و آن خدا س از، پبه آنچه ارزانی داشت خدا بر پیغمبرش از اهل شهرها»

 ۰« گردش میان توانگران شما خوش دستنباشد  ا، تدرماندگان راه

 لك جامعه اسالمی است و، ماند درآمدهکه از طریق جهاد اسالمی در قلمرو اسالم  ییها نیزم: الكیت عمومیم. 9

 از آنبسپارد تا  یمؤسساترا به  ها نیزماین گونه  تواند یمولت اسالمی تنها د. دفروش کن و خرید کسی حق ندارد آن را

قسمت  و اند پرداخته ها نیزمآبادانی  که عمران و خواهد بودبخشی از درامد آن مربوط به کسانی  بهره برداري کند و

 .دیگر مربوط به خزانه دولت اسالمی است

 6« در زمین آرایشگاه بهره تا زمانی شما را است و»: یاتی به آن داللت داردآن آدر قر

است  منقول ریغ ایره مالكیت خصوصی محدود به آن قسمت از اموال منقول ود: شخصی الكیت خصوصی وم. 9

به جهت حفظ  سالم این گونه مالكیت را به عنوان احترام به حقوق فرد وا. آورد یمکه فرد تحت ضوابطی بدست 

را مالك  کار خودبازده  کارایی خود کار و و رسمیت شناخته تا هر کسی به اندازه توانایی تالش به و کار يها زهیانگ

 .گردد
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 ریكانی در، ششما يها نیزمآنچه مالكیت  از را است شما یاآ، خود شما زده است براي شما مثلی از»: مدهآن آدر قر

 «...آن یكسان آنچه روزیتان دادیم که شمایید در

جانب خدا به بشر رسیده است  کرده است که ازن مال را یك ودیعه معرفی آآیات قر رخی ازب: ال ودیعه الهیم. ۰

 .ملزم ساخته است مؤمنانانفاق آن را براي  و

 در هر خوشه صد دانه وو خود را در راه خدا مانند دانه ایست که برویاند هفت خوشه  بخشند مال آنان کهمثل »

مال خود را انفاق کنند در  آنان که»: دیفرما یمنیز  و« گشایشمند دانا و خداستبرابر کند براي کسی که بخواهد  چند خدا

نه اندوهگین  است و ها آن يبراه ترسی ، نیشان راست پاداش ایشان نزد پروردگار خود، اآشكار نهان و روز و شب و

 «شوند یم

 صل عدالتا. ۸

 .پیامبران الهی است ي برنامهعدالت اقتصادي در صدر  ژهیبه واصل عدالت 

 :اند کردهبعدهاي گوناگون چنین تعریف  عدالت را در

 .دادن عنی حق را به حق داری: دالت مطلقهع. 1

 اجراي آن مقابل قانون و رابري طبقاتی درب: دالت اجتماعیع. 2

دالت ع. تاجتماعی است که به مفهوم قسط در اسالم نزدیك اس از عدالتجزیی  زمه وال: دالت اقتصاديع. 9

عنی عدالت در توزیع ی، امكانات يتساوعبارت است از  اسالمی است و در جامعه و سادهاقتصادي یك اصل کلی 

حقی که  یا دهند یمرابري کاري که افراد در جامعه انجام ، بجامعه اولیه طبیعی براي افراد قسیم عادالنه مواد، تثروت

بقا نوع بشر در شكل  پیشرفت ومسابقه براي  سالم با کوشش وا. سبرابري حق قانونی یا حق هرک و پردازد یمجامعه 

: ن آمدهآدر قر. وافق است، مکیفر برابر براي همه در نظر بگیرد وظایف اجتماعی باشد و رقابتی سالم که طرفدار حقوق و

 3« به خاطر خدا گواهی دهید داد باشید و قسط و بپا دارندگاناي اهل ایمان »

دالت اقتصادي را ، عاقتصادي درستكار باشند يها تیفعال که در معامالت و شود یمور آاسالم به مسلمانان یاد

پایه عدالت  برداشت کرد که اصول اقتصادي در جامعه اسالمی بر توان یمال چنین ح. ددر وزن کم ندهن و رعایت کنند

 .حق واقعی استوار است رابري حق قانونی با، بوزن رستی پیمانه و، دحت در معامالت، صاقتصادي

 .بگیرد موارد زیر را در نظر اقتصادي باید يها يریگدر تصمیم  مؤمنحال مسلمان 
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مصالح دیگران را در تصمیمات  که همیشه رفاه و يا گونهدمت به جامعه به خ. 2 یاسالمعدالت  نطباق کامل باا. 1

هره گیري منافع ب. 9نكند جاوز ، تکند یمشده ایجاب  آنچه اعمال یاد از سود داکثرح. 9بداند اقتصادي عامل تعیین کننده 

 .مقایسه تعالیم عالیه اسالم باشد پایه دستورها و اقتصادي بر

ما این ، امشخص شده کامالًن آ حدود چارچوب اقتصاد اسالمی بخش خصوصی جاي معینی دارد و اگرچه در

 .کشور نظارت کند اقتصاد توزیع عادالنه آن بر وظیفه دولت است که با کنترل منابع اقتصادي و

 ثروت كاثرت. ۹

. ددار یدر پکه مشكالتی  و استثمار استوعی دیگر از بی عدالتی ، نثروت در دست افرادي خاص انباشت ایتكاثر 

 اجازه؛ لذا بازگرددهر کس به او  تیو فعالدر جامعه توزیع شود که حاصل تالش  يطور دیباسالم معتقد است ثروت ا

 .به انباشت ثروت بپردازند کار افرادو محدود از حاصل دسترنج  يا عدهکه  دهد ینم

به مصالح جامعه زیان  و گردد یمانحراف تخصیص منابع اقتصادي  شدن تقاضاي کاذب و پیداب مال موج تكاثر

سبب  و دارد یمفعالیت باز  حرکت و ز، افعالیت در جهت رفاه جامعه دارند و مستعد را که توان کار فراد، ارساند یم

 1۵. گردد یممانع رسیدن جامعه به عدالت اقتصادي  آید و به وجود ها آن درحالت رکود  تا شود یم

افضل اعمال  را آن ر راه خدا انفاق کنند و، ددرامدهاي بیش از هزینه خویش از داند یماسالم مسلمانان را موظف 

به عذابی دردناک  ورزند یمسیم اندوزي مشغول بوده و از انفال آن در راه خدا امتناع  آنان که به زر و». تدانسته اس

 11« .بشارت ده

ن عنایت خاصی نسبت به آاین حاکی از آنست که قر وه ن آمدآدو بار در قر و فتاده: نفاقا. 1ثروت  تمرکزموانع 

! با ایمان داي افرا». دخواسته تا براي رفاه مردم یك قسمت از اموال خود را انفال کنن پردرآمداز افراد  این موضوع دارد و

 12« .انفال کنید دیا کردهکه کسب  يا زهیپاکچیزهاي  زا

 19« .آنكه از آنچه که دوست دارید انفاق کنید رسید مگر خوبی نخواهید هرگز به نیكی و»

کات است که وجوب آن از ، زاجتماعی يها يازمندینسرانجام رفع  اه دوم براي تعدیل ثروت ور: کاتز. 2

 19« بدهید زکات را دارید نماز را و يبه پا». دباش یمضروریات اسالم 

بدهند  دارند نماز را و يبه پا آنان کهایمان آوردند  آنان که رسول او و جز این نیست که دوست شما خدا است و»

 1۰« .ایشانند رکوع گذاران که یحالزکات را در 

ا درامدي که پس از کسر سالیانه ی، آورند یمیست درصد غنایمی که مسلمانان در نبرد از دشمنان بدست ب: مسخ. 9

مقدار حرام ان معلوم  و شود یممال حاللی که با حرام مخلوط  ای، دیآ یمگنجی که بدست  ای، شود یمنصیب انسان 
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 پنج، همانا براي خداست دیا آوردهبدانید که آنچه در جنگ بدست  و». دپرداخت گرد اید تخمین زده شود وب. ..نباشد و

 16« دیا آورده مانیاگر ا، درماندگان راه یتیمان و ون براي نزدیكاو براي پیامبر و یك آن 

 و توسعه شدر. 4

انسانی  بهره برداري هرچه بیشتر از نیروهاي تولیدي و توسعه و و شد، راسالم با توجه به جهان بینی خاص خود

 .دهد یممورد تشویق قرار  اش ياقتصاددر نظام  را

 تا موقعی که نیازهاي حیاتی و نیازهاي عمومی جامعه است و همواره در ارتباط با رشد تولید در اسالم رشد

عامل اصلی در تعیین  رو نیااز  سی مجاز به تولید کاالهاي غیرضروري نیست و، کنشده است نیتأمضروري جامعه 

. تمنوع اس، مباشد حال اجتماع مضرخدماتی که به  تولید کاالها و نوع تولید نیاز عمومی جامعه است و مقدار افزایش و

 .چنان تنظیم شود که برابر سطح نیاز جامعه باشد ستیبا یمطح تولید ، ستبذیر توجه به ممنوعیت اسراف و اب

 است که جامعه را به هدف معین عدالت اقتصادي و يا لهیوسلكه ، بوسعه اقتصادي هدف نیست، تدر اسالم

توسعه  و قوي در جهت رشد يا زهیانگظریه تولید در اسالم مبتنی بر جهاد فی سبیل اهلل است که ن. رساند یماجتماعی 

 .است

 حد نیتر یعالنظامی از  نعتی و، صولیدي، تمختلف علمی يها رشتهاسالم بر مسلمانان واجب گردانیده است در 

 .کوشش کنند توسعه اقتصادي همواره رشد و در راه کسب فنون وو تخصص برخوردار باشند 

آنكه  و»ت آمده اس نیهمچن و 17« ورد آنچه را که کوشیده استآ روزي که انسان یاد»ر کا عوت به کسب ود. 1

 13« نكه کوشش او زود است که دیده شودآ به آنچه بكوشد و نیست انسان جز

 سرمایه گذاري س انداز وپ. 2

سالم ا. تمنبع تشكیل سرمایه اس وتور محرک آن ولكه م، بتوسعه اقتصادي ز لوازم رشد واسرمایه گذاري یكی 

 13.ن را راهی براي مقابله با پیشامدهاي ناگوار زندگی دانسته استآ. همیانه روي در مصرف سخن گفت مكرر از اقتصاد و

یزان پس انداز در آن ، مباشد رفتار مصرفی مردم جامعه کمتر میل نهایی به مصرف در افراد و هر قدربنابراین 

 و آخرت را بر پس انداز نچه بیشتر بر رابطه دنیا وآ. ابدی یمافزایش  امكان سرمایه گذاري نیز جامعه بیشتر است و

نیاز  پس انداز مازاد بر اصالح آخرت و و يآبادسرمایه گذاري جهت  عابیري است که از، تدهد یمسرمایه گذاري نشان 

 .مده استآ. ..نیاز و متعارف براي روز

 ولیدت. 5



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

811 

 

. ..تجارت و مشارکت در تولید و آن و يها نعمتشارکت با اهل دنیا در بهره گیري از ، مدر الگوي پرهیزگاران

ر آخرت ، داند بازماندهخرت آراضی شدن به زندگی آن از  آنان که با اصالت دادن به دنیا و گرچه اهل دنیا و، اجود داردو

 گوناگون صنعت و يها بخشتجارت در  نتیجه گرفت که اشتغال به تولید و توان یمنابراین ، بشریك نیستند ها نیا

آخرت گرایی در الگوي  ا، بتیمسئولپذیرش  مختلف اجتماعی و يها تیفعالمشارکت جدي در  ، وکشاورزي

 .سازگار است کامالًپرهیزگاران 

 وزیعت. 6

حق  عمل منشأ مختار است و در عملدین ترتیب که فرد ، بفطري صاحب عمل است از نظر اسالم حق طبیعی و

قوانین محدود کننده  دود وح. دزاد باشآتوزیع  ز آثار این حق ان است که مالك عمل در تصرف وا. شود یممالكیت 

با این  و مانع سود براي نامحدود است تحدید توزیع و امن تنظیم و، ضنظارت عمومی حاکم حق مالكیت و تصرفات و

ین غیرطبیعی است که نتیجه ؟ اکه صاحب کار است واگذار نشود حق به صاحب اصلی آن را این، چو نظارتتحدید 

ه از ، کآزادي افراد استقالل و ه آزاد آفریده شدند در اختیار سرمایه دار یا دولت قرار گیرد و، ککار محصول کوشش افراد

 .فریبنده بگیرند ه عناوین مختلف و، باست تر ارزشبا  زیهر چ

توزیع منابع  طبیعی مبتنی بر حق تصرف و يها فراوردهتوزیع  ق مالكیت و، حاقتصادي اسالم اساس اصولر ب

نماینده مصالح عمومی  دولت که ولی و آن همه است و همه منابع طبیعی از ه این ترتیب که زمین و، بطبیعی است

 .توزیع است اراي حق نظارت و، داست

هی ؛ نهی کرده است، نآن نباشد ز مبادالتی که عمل مفید در، ایز کردهتجو آنكه این حق طبیعی را ا، باحكام اسالم

به سوي حكام روانه  ر صورتی که آن مال را، ده باطل نخورید، باموال خود را که در میان شماست». یعموم کلی و

 2۵« دیدان یمآنكه  ا، ببخورید به گناه قسمتی از اموال مردم را تا به ناحق و دیکن یم

 صرفم. 7

از این طریق مصرف کننده را تحت کنترل  حرام تقسیم کرده است و الهی را به حالل و يها نعمتاسالم استفاده از 

 .دهد یمقرار 

الک مصرف حالل را در ، مکند یمرا به مصرف حالل تشویق  مردم 21ن آقراسالم در حالی که در آیات کریمه 

از سوي دیگر  از بخل دوري کنند و دهد یمبه مردم دستور  یك سوز ا. ددان یمرعایت عدالت اجتماعی اقتصادي اسالم 

 .کند یممكروه محدود  را در مصارف حرام و ها نآ
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امعه اسالمی ج. کند یم صرف ارزش اقتصادي را محو، معامل ایجاد ارزش اقتصادي است اگر بگوییم تولید

منابع اقتصادي  را به حداقل برساند و يا نهیهزنین ، چمحكوم کردن اسراف از طریق تحریم مصارف تجملی و کوشد یم

 .دهد یمتولید کاالهاي ضروري اختصاص  را بیشتر براي تهیه و

ین ا. تهس اجتماعی نیز لكه یك مسئله اخالقی و، ببنابراین مسئله مصرف در جامعه اسالمی تنها جنبه مادي ندارد

طبقه محروم اجتماع  صالح جامعه و در جهت خیر و اصول اخالقی هستند که رفتارهاي مصرفی مسلمانان را مقررات و

 .دهد یمسوق 

 پیامدهای جهان شناسی اسالمی در اقتصاد

به اموال  از الگوهاي رفتاري است که شرکتت کنندگان در نظام را به یكدیگر و يا مجموعهاقتصادي  اگر نظام. فال

در راستاي اهداف معینی به صورت معینی به صورت هماهنگ سامان و مبانی مشخص  بر اساس و دهد یمپیوند  و منابع

لل غیرمادي را در جهان ، عمحسوس مادي و يها علت عالوه بر اگر انسان جهان را محل آزمایش بداند و ، ودهد یم

اقتصادي رفتارهاي  مصرف بسیار متفاوت با وزیع و، ته یقین رفتارهاي اقتصادي چنین انسانی در حوزه تولید، ببپذیرد

نها معیار تعین کننده نوع رفتار ، تمعتقد به نظام طبیعی در جهان بوده و ندیب ینمچنین  انسانی خواهد بود که جهان را

 .داند یمن نظام آاقتصادي را هماهنگی با 

هرچه  و نندآ نازلامور مادي مراتب  اراي خزائن غیبی است که محسوسات و، دقتی خداوند در جهان غیبو. ب

 ریغ، که منابع اقتصادي جهان شود یمعلوم ، مدیآ ینمپدید  ها آن کاستی در یچ گونه نقص و، هآن خزائن نازل شود از

 .بالفعل محدود باشد رچند، هاست محدود

هم  ر امور حوزه اقتصادد است و لحظه به لحظه خدا ي اراده ظام طبیعی در مشیت و، نجهان شناسی اسالمی رد. ج

مشیت  م اراده و، هبه نحوي که خداوند راضی باشد ر تنظیم امور اقتصادي نیزد. تمستقیم الهی اسدر معرض فیض 

 .مري الزم است، ابشر آخرت به سعادت دنیا و یابی دستهم به خالق هستی براي  تكوینی الهی دخالت دارد و

بذري باشد که در دنیا کاشته  عمل او و را محل برداشت آن بداند آخرتجهان  دنیا را محل کشت و اگر انسان. د

ه بسا چ. دکن یمزیان در نظر او معناي دیگري پیدا  و ود، سرسد یمسودي است که به انسان  بهشت محصول و و شود یم

جامعه  آحادوجبات خشنودي ، مبرده امعه سود، جما به رغم آن، ایان ببیند، زاقتصادي يها تیفعالدر صحنه  یمؤمن فرد

خود را  ود فراوانی برده است و، سزیان مادي دنیایی آخرتی و ین سود، بنیز در یك برایند مؤمن ن فردآ. دفراهم آی

، فداکاري با ایثار و و کند یمزودگذر مادي صرف نظر  يها لذت پرتو چنین باورهایی از نسان درا. ندیب یمسودمند 

 .دهد یمصالح جامعه را بر مصالح فردي خود ترجیح م

 نتایج بحث
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ر پی سعادت افراد جامعه ، دتعلیمات الهی در برابر اجراي احكام و تشیمسئول و اسالمی با توجه به تعهدولت د. 1

 .حكومت بهترین وسیله براي تحقق چنین هدفی است است و

 .هدف دولت اسالمی است نیتر مهم و ها انسانزمینه براي تعالی  نیتر مناسب و دالت بهترین بسترع. 2

 .اساس حقوق متقابل استر لبته روابط با. هاست آن گزار خدمتدر نتیجه و ولت اسالمی نماینده مردم د. 9

: ز جمله؛ امادي بر عهده گرفت ولت اسالمی در جهت کمك به سعادت مردم وظایفی را در دو حوزه معنوي ود. 9

حمایت از رشد  رفاه و یجاد، ااجتماعی نیتأم، تربیت موزش و، آها بدعت و انحرافاتبارزه با ، محقاق حقوق مظلومانا

مكان تمرکز ثروت در دست فرد یا گروه خاصی ا ، اقتصاد اسالمی با پی ریزي اصولیا. ۰تولید توسط بخش خصوصی 

موثري برداشته است که  يها گامراي تعدیل آن ، بگرد آمده يا نقطهر ، داگر به عللی مشروع به حداقل رسانیده است و

 .مضر جلوگیري کند يها ثروتاز تمرکز  تواند یم

 :ها پی نوشت

 .21، ص قایسه سیستم هاي اقتصادي، مسن، حوانایان فردت. 1

 .91 هی، آوره نجمس. 2

 .133 هی، آوره آل عمرانس. 9

 .1 هی، آوره انفالس. 9

 .6 هی، آوره حشرس. ۰

 .96، آ ره بقرهس. 6

 .261 هی، آوره بقرهس. 7

 .279، آ وره بقرهس. 3

 .19۰ هی، آوره نساس. 3

 .193، ص رح تحلیلی اقتصاد اسالمیط. 1۵

 .99 هی، آوره توبهس. 11

 .267یه ، آوره بقرهس. 12

 .1۵ هی، آوره منافقونس. 19
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 .99 هی، آوره بقرهس. 19

 .۰۰ هی، آوره مائدهس. 1۰

 .91 هی، آوره انفالس. 16

 .9۰ هی، آوره نازعاتس. 17

 .93 هی، آوره نجمس. 13

 .236، ص ررالحكمغ. 13

 .133 هی، آوره بقرهس. 2۵

 .1۵، مسئله 637، ص 1، ج حریرالوسیلهت. 21

 :منابع 

 رآن کریمق. 1

 اپ دوم، چم، قسجدمقدس جمكران، ماسخ به شبهات شناسی، پلی اصغر، عضوانیر. 2

 .اپ دوم، چهران، تجتمع فرهنگی ایت اله طالقانی، مباحث اقتصادي، میدمحمود، سالقانیط. 9

 .اپ سوم، چهران، تانون اندیشه، کیین کشور داري، آحمدصفر، مبرئیلیج. 9

 .اپ سوم، چهران، تانون اندیشه، کمنیت اقتصادي، ااصر، نهانیانج. ۰

 .هران، تیهان، کمام واقتصاد اسالمی، احمد، مژینیآ. 6

 .اپ هشتم، چهران، تدرا، صظري به نظام اقتصادي اسالمی، نرتضی، مطهريم. 7

 .م، قزادي، آیري در اقتصاد اسالم ومارکسیسم، سید محمد، سحمديم. 3

 .اپ سوم، چانون اندیشه، تهران، کمینه ها وموانع تحقق عدالت اقتصادي، زحمد، مكیمیح. 3

 .اپ سوم، چهران، تپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی،(ع) یانشنامه امام عل، دلی اکبر، عشادر. 1۵

، هران، ترون، آمیدرضاشیرازي، ححمودمقدسی، مسعود دهش آورم: ژوهشگران، پقرانرح ومبانی اقتصاد در ط. 11

 اپ اولچ

 اپ اول، چیژه همایش جنبش عدالت خواهیف دانشگاه اهواز، ودالت در نظام اقتصاديع. 12
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 بررسی و تبیین الگوی پیشرفت

 (ص)م ی پیامبر اعظ رهیسدر 

 *حجت اهلل رشیدي

 :چكیده

رسیدن به  يکارها، ابزارها و ساز و ها وهیشنابراین پرسش از ب .اساسی انسان معاصر استي  دغدغه «پیشرفت»

رخی از ب .و دانشمندان مختلف است ها دانش ،ها نشیب ،ها نگرش ،ها شیگراروي ا فر رسشی جديپ پیشرفت و تعالی،

اما . ي همه جانبه دست یافت توسعهبه پیشرفت و  توان یم بر این باورند که با تاسی و تقلید از غرب، پردازان هینظر

راه رسیدن به پیشرفت همه جانبه به خوبی ( ص)م ي پیامبر اعظ رهیسي از اندیشمندان معتقدند که در مبانی دینی و ا پاره

 روي بومیا در تاریخ صدر اسالم مسیر جدیدي فر کند و کاوین مقاله درصدد است تا با ا .تبیین و ترسیم شده است

گونه توانست در فرصتی چ ،(ص)پاسخ دهد که پیامبر اسالم  سؤالسازي نظریات پیشرفت و توسعه بگشاید و به این 

متفاوت و  کامالًي ا جامعه ن چنان تغییراتی در سطح فرد و جامعه پدید آورد که پس از مدتی،آ اندک وبا امكاناتی ناچیز،

من اینكه ما در پی آنیم که با بررسی و ض .ه وجود آوردب پیش از آن بود،ي ابعاد و جوانب با آن چه  همهتوسعه یافته در 

 .ایرانی پیشرفت دست یابیم-به مدلی جامع جهت الگوي اسالمی( ص)م ي پیامبر اعظ رهیستبیین الگوي پیشرفت در 

 .ي پیشرفت و توسعهها هینظر ي اسالمی، جامعه ،(ص)م یامبر اعظپ پیشرفت،: واژگان کلیدی

 .تدکتراي فناوري اطالعا دانشجوي*

 

 :مقدمه

 از جمله مسائل مهمی است که کمتر به آن( ص)بررسی و تبیین الگوي پیشرفت در سیرة پیامبر اعظم 

  .پرداخته شده است 

 آن ،چگونه توانست در فرصتی محدود و با امكاناتی نا چیز( ص)پاسخ به این سؤال که پیامبر اعظم 

بوده  از آنکامالً متفاوت با آن چه پیش  يا جامعه، امعه به وجود آورد که پس از مدتیچنان تحوالتی در سطح فرد و ج 

دغدغة انسان  نیتر مهم. رالزم به ذکر است که اگ. پاسخ به مشكالت عصر و جامعة ماست ،در واقع. پدید آورد ،است

یاسی و اقتصادي است و منظور از پیشرفت نیز حرکت از ، سدر ابعاد مختلف فرهنگی« پیشرفت»مسئله  ،عصر حاضر
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ریع تر و دقیق تر از همه موفق به اجراي چنین امري ، سسی که بهتر، کوضع نا مطلوب به سمت وضع مطلوب است

 .است( ص)یامبر بزرگوار اسالم ، پشده

اقداماتی بیفكنیم که حضرت  نگاهی هر چند گذرا به محیط پیدایش اسالم و ،بایسته است که براي آزمون این ادعا

یاست و اقتصاد ، سرهنگف: تقوال، ممورد بررسی يها شاخص. در این جهت انجام داده است( ص)ت ختمی مرتب

سه ضلع مثلثی را  ،ثروت و قدرت ،بر اساس این مفروض مبناي بحث هستند که اندیشه ها شاخصاین . خواهد بود

مري ا« پیشرفت»پیش فرض دیگر این است که . مختلف استع که نشان دهندة سیماي تمدنی جوام دهند یمتشكیل 

در پرتو مطالعة جوامع توسعه یافته و پیشرفته به طور نسبی به این اصول دست  توان یمبر این اساس ، است مند قاعده

  .یافت

تبدیل و گذار از جامعة جاهلی به جامعة  ،در جریان تغییر( ص)فرضیه مورد آزمون این است که حضرت محمد 

و محتوایی در رأس  یاقدامات فرهنگ ،ه عبارت دیگر؛ باسالمی از الگوي توسعه و پیشرفت فرهنگی بهره جسته است

بر اساس این . ن حضرت از رهیافت فرهنگی استفاده کرده است، آاقدامات آن حضرت قرار داشته و به تعبیر امروزه

فتار و کردار او نیز تغییر خواهد کرد؛ لذا تغییر در محتواي ، رتغییر کردن اندیشه و باور انسا ،ه فكرس از آن ک، پنظریه

باز هم به فكر و  ،پس از تشكیل حكومت( ص)حتی پیامبر . دیآ یمعاملی سرنوشت ساز به شمار  ها انسانباطنی 

به مدلی جامع جهت ( ص)و اینكه با بررسی و تبیین الگوي پیشرفت در سیرة پیامبر اعظم  داد یمولویت ، افرهنگ

 . پیشرفت دست یابیم ایرانی–الگوي اسالمی 

 مبانی نظری

ارائه شده دربارة علل و عوامل پیشرفت و عدم پیشرفت را در چهار  يها هینظر توان یمدر یك تقسیم بندي اجمالی 

  :گروه طبقه بندي کرد

ظیر ؛ ندارنده و پیشرفت فقط به عوامل درونی و داخلی توج یماندگ عقبکه در بررسی مسائل  ییها هینظر 1-1

 max) «ماکس وبر»تئوري  ) rostow) «رستو»د تئوري مراحل رش ،«سینگر»اقتصادي و اجتماعی  یدوگانگتئوري 

weber)  محمد باقر صدر»و نظریه محتواي باطنی انسان از».  

کشورهاي جهان سوم را در خارج از این جوامع جست و جو  یماندگ عقبکه علل و عوامل  ییها هینظر 2-1

 «لنین»نظیر تئوري امپریالیسم به مثابة آخرین مرحلة سرمایه داري  ؛و در واقع فقط به علل خارجی توجه دارند کنند یم

(Lenin)، کائوتكسی»تئوري امپریالیسم» (  kautsky)،بوخارین»و اقتصاد جهانی از  تئوري امپریالیسم» (bukharin) 

  (.roza uxemburg) «رزا  لوکزامبورگ»و تئوري انباشت سرمایه از 
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هم به علل داخلی توجه دارند و  ،کشورهاي جهان سوم یماندگ عقبکه در بررسی علل و عوامل  ییها هینظر 9-1

نئوامپریالیستی مشهور  يها يتئورکه به  ها يتئوراین . کنند یمولی بر علل خارجی بیشتر تأکید  ،هم به علل خارجی

نظیر تئوري  ؛اند داشتهمارکیستی  يها شیگراو یا  اند بوده« مارکسیست»بیشتر از سوي کسانی مطرح شده که یا  ،اند شده

 «گالتونگ»تئوري ساختار امپریالیسم از  و( Immanuel wallerstein)« امانوئل والرستین»مبادلة نابرابر از 

(galtung.)  

ظیر ؛ ندهند یم يشتریببه علل داخلی سهم  ،کشورهاي توسعه نیافته یماندگ عقبکه در تبیین علل  ییها هینظر 9-1

  .«محمود سریع القلم»و نظریه انسجام درونی از  (samir amin) «سمیر امین»تئوري توسعه نابرابر از 

که  میخور یمبر  ییها هینظریا عدم پیشرفت به و جدید در باب پیشرفت  يها هینظرالزم به ذکر است پیش از ارائه 

نظیر آنچه منتسكیو  ؛به عوامل محیطی توجه زیادي دارند ،سیاسی يها نظامو ویژگی  ها تمدندر بررسی ظهور و سقوط 

ولی این  ،اصرار داشت بر آن «گوبینو»ظیر آنچه ؛ ناند پرداختهدر روح القوانین مطرح کرده است و یا به مسائل نژادي 

  .اکنون طرفداران زیادي ندارند ها هینظر

 اراده یا جبر در مسیر پیشرفت

که  ییها هینظر :بر گردانیم دوگانهرا به یك طبقه بندي  ها آن میتوان یممذکور  يها يتئورنظر بیشتر دربارة  دقتبا 

و در حرکت  باشند یمکه قائل به نوعی جبر گرایی  ییها يتئورعامل و عنصر کلیدي است و  ،ارادة انسانی ها آندر 

ا طرح شرایط ، بانهیجبرگرا يها دگاهیدطرفداران . رندیگ ینمایگاه و نقشی اساسی براي ارادة انسان در نظر ، جتاریخ

یال خویش را ، خدر مفهوم تحریف شده و نادرست آن ،ژاد و یا قضا و قدر و مسئله سرنوشت، ناستعمار ،جغرافیایی

مة ، هو عدم پیشرفت خویش یماندگ عقبآسوده کرده و با توجیه تنبلی خود و عدم مطالعه و کاوش در علل و عوامل 

جالب . است و نه علت اصلی آن یماندگ عقبخود معلول  ،که در بهترین شرایط گذارند یمتقصیرها را بر گردن چیزي 

ه ؛ چجبرگرایانه را منزوي کرد يها هینظرتمامی  ،رفت و توسعه خویشدر نظریه پیش( ص)توجه است که پیامبر اسالم 

همه و همه  ،یالملل نیبآب و هوایی و حتی شرایط نظام جهانی و سیستم  ،نتیكی، ژآن که شرایط محیطی و جغرافیایی

یاسی و اقتصادي ، سرهنگی، فاجتماعی تیدر وضع، مسلمانان شدند و در خصوص شرایط آن روز يها تالشمغلوب 

 . العرب تحول اساسی پدید آمد ي رهیجز

 چیستی پیشرفت یا توسعه

گوناگونی ارائه  يها فیتعر، براي توسعه و پیشرفت. میینمادر ابتدا الزم است که پیشرفت و یا توسعه را تعریف  

نظري و زوایاي دید دربارة  يها چارچوب، فروضات، مها دگاهیداشی از تفاوت ، ناین امر ضمن طبیعی بودن. شده است

 :برخی از این تعاریف عبارتند از. یك مسئله است
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]...[ الف پیشرفت به معناي ارتقاي مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوي زندگی بهتر و یا انسانی تر است 

رهنمود عملی در نظر براي درک معناي درونی پیشرفت و توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فكري و 

مشترکی  يها هدفعتماد به نفس و آزادي که نمایانگر ، اعاش زندگیم: اصلی عبارتند از يها ارزشاین . گرفته شود

 (3، ص 1972، حاج فتحعلی). شود یمهستند که به وسیلة تمام افراد و جوامع دنبال 

که در آن جامعه از وضع نا مطلوب به وضع  شود یمه فرایندي گفته ب( و در معناي وسیع تر توسعه)ب پیشرفت 

و ماهیت آن اساساً آن است که توان و  ردیگ یمتمامی نهادهاي جامعه را در بر  ،این فرایند. شود یممطلوب متحول 

سازماندهی  ير فرآیند توسعه و پیشرفت استعدادها، ده عبارت دیگر؛ بدیآ یمظرفیت بالقوه جامعه به صورت بالفعل در 

حاج ). رهنگی و سیاسی، فه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعی؛ چشود یمجامعه از هر جهت بارور و شكوفا 

 (1۵، ص مان، هفتحعلی

، سریع القلم). ج توسعه و پیشرفت بهینه سازي در استفاده از نیروهاي بالقوه مادي و انسانی یك اجتماع است

 (9۵ ، ص1963

. وجوه انسانی مورد نظر استي  هفهوم ایجاد شرایط مناسب براي افراد و جوامع در کلی، متعاریف نیا ي همهدر 

  .نیستند ناقصدیگر بوده و   ز این جهت مكمل یك، امن پذیرفتن اختالف در نظر و منظر، ضبنابراین

عنصر جهت دهنده به پیشرفت و توسعه به شمار  نیتر مهمهان بینی ، جلت و امتی، مگو این که در هر گروه

، قتصادي، ایاسی، سراد ما از پیشرفت معناي وسیع و عمومی آن است که شامل ابعاد فرهنگی، مدر این پژوهش. رود یم

 .یشرفت کمّی و کیفی در همه ابعاد که نتیجه آن آبادانی همه جانبه است، په عبارت دیگر؛ بگردد یمجتماعی و فردي ا

ه مثابة یك جامعه پیشرفت ، بجامعه جاهلی يها شاخصوجه به مباحث بعدي این پژوهش که حول محور با ت

اید به ، بر این قسمت از بحث، دیافته استد رش يا جامعهه مثابة ، بالنبی نهیمدجامعه اسالمی  يها شاخص ، ونیافته

 .وجه کنیم، تها هینظردر برخی از  یماندگ عقبو  یافتگی توسعهپیشرفت و  يها شاخص نیتر مهم

 :از دیدگاه اندیشمندان یماندگ عقبو  یافتگی توسعهپیشرفت و  یها شاخصه

از صاحب نظران در این قسمت  يا پارهمورد نظر است که دیدگاه  ییها شاخصه یماندگ عقببراي پیشرفت و 

  .آورده شده است

عوامل و نظام »را در تبیین دالیل خویش مبنی بر اولویت و اهمیت « نظریه انسجام درونی»سریع القلم که -1

را ذیل چهار  یافتگی توسعهشتقات پیشرفت و ، مدر پیشرفت ارائه کرده« عوامل و نظام خارجی»در مقایسه با  «داخلی

 (1۵3و  1۵1 ، ص197۵، سریع القلم) :مؤلفه بر شمرده است
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بزرگ تر از  جامعة-2انتقاد پذیري؛ -1 :مشروعیت است حصول حل بحران، ممشتقات زیر :مشروعیت (الف

شكل گیري -7 ؛حساسیت به زمان-6؛ اعتماد به نفس-۰ ؛اصالح پذیري-9 ؛متفاوت يها شهیاندتحمل -9 ؛حكومت

کیفی در کار  يها انسانوجود -3 ؛منافع عموم مردم با منافع هیئت حاکمه ییسو هم-3 ؛هیئت حاکمه به جاي حكّام

  .ت داريحكومت و مملك

 -9 ؛آینده نگري -2 ؛دقت و محاسبه -1 :واهد بود، خحصول نگرش عقالیی، ممشتقات ذیل :نگرش عقالیی (ب

یاد گیري و  -7 ؛کنترل احساسات-6 ؛مدیریت به جاي کنترل -۰ ؛فرد گرایی مثبت -9 ؛نهادینه شدن مطلوبیت و کار آیی

  .نخبه پروري -3 ؛وطن دوستی -3 ؛عبرت آموزي از گذشته

نظام تربیتی یك جامعه رشد یافته و یا خواهان پیشرفت به مشتقات زیر توجه دارد و بر اساس  :نظام تربیتی (ج

داشتن حافظه  -9 ؛توجه به نظم و سیستم -9 ؛تفكر استقرایی -2 ؛یاد گیري کار جمعی -1 :شود یمسازمان دهی  ها آن

 -1۵ ؛اخالق و مسئولیت اجتماعی -3 ؛پدیده شناسی -3 ؛نسبی گرایی -7 ؛نظام قانونی پویا -6 ؛تحمل -۰ ؛تاریخی

  .هویت مستحكم -11 ؛اجتماعی يها لتیفض

سیاست زدایی از پروسه تصمیم  -1 :به مشتقات زیر توجه خواهد شد ،ر این خصوصد: کاربردهاو  ها راه (د

 ؛متنوع سازي منابع تولید و در آمد -۰ ؛حساسیت به رقابت -9 ؛یالملل نیبنگرش  -9 ؛توان ترکیب و تبدیل -2 ؛گیري

  .دولت ناظر و سالم-3؛ مدیریت و سازمان دهی -3 ؛عینیت پذیري-7 ؛سخت کوشی -6

به الگوي  ،کشورهاي گوناگون در مطالعات خویش دربارة (ALEX INKELESSS) «آلكس اینكلس» -2

از عنصر  يا شدهوي براي اندازه گیري چنین الگوي تثبیت . کند یمو پیشرفته اشاره  «انسان مدرن»براي  يا ژهیو

مشترکات انسان  ،طبق نظر اینكلس. به وجود آورد –میان صفر و صد  –شخصیت در میان افراد مدرن طیفی از نو گرایی 

 :مدرن به شرح زیر است

 .آمادگی براي کسب تجارب جدید-1

 .قبایل يانند والدین و رؤسام ،اقتدار يها چهرهاستقالل روز افزون از  -2

 .اعتقاد به علم -9

 .تحریك پذیري -9 

  .برنامه ریزي بلند مدت -۰ 

 (1۵7-1۵6 ، ص1979، قوام) ؛مدنی يها استیسفعالیت در  -6 
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به مقایسه جوامع  ،بر مبناي رهیافت جامعه شناسی (marion levy) «ماریان لوي»مانند  ،برخی از محققان-9

 :کند یممدرن و غیر مدرن را به این شرح بررسی  نسبتاًَجوامع  يها یژگیولوي . اند زدهدست ن غیر مدرمدرن و  نسبتاًَ

جود هنجارهاي فرهنگی ، وییخودکفاطح باالي ، سدرجة پایین تخصص :مختصات جوامع غیر مدرن عبارتند از

حاکم بودن هنجارهاي خانوادگی نظیر وجود روابط غیر  ،کمتر بر گردش پول نسبتاًَتأکید  ،اص گرایی، خمبتنی بر سنت

  .رسمی در چهار چوب ساختارهاي رسمی و جریان یك طرفه کاال و خدمات از مناطق روستایی به مناطق شهري

، ها سازمانوابستگی متقابل  ،درجة باالي تخصص :مدرن عبارتند از نسبتاًَجوامع  يها یژگیو، در نقطة مقابل

 نسبتاًَ دیتأک ،رجة باالي تمرکز، دویژه نگري کارکردي ،ام گرایی، عی مبتنی بر منطق گرایی و عقالنیتنجارهاي فرهنگه

  .از سایر نهادها و جریان دو طرفة کاال و خدمات میان شهر و روستا یبوروکراسیاز به جدا سازي ، نبیشتر بر گردش پول

روشن است که در . مادي تأکید کرده است يها شاخصبر  عمدتاًَ ،ر مقایسه با نظریه سریع القلم، دنظریه لوي

ه این امري روشن است که انقالب ؛ چبررسی جامعه مدینة النبی نظریه سریع القلم باید مد نظر قرار گیرد تا نظریه لوي

ن پیش از جامعه چهارده قر توان ینمصنعتی بعد از رنسانس اتفاق افتاده است و توسعه صنعتی به معناي مدرن آن را 

  .حرکت از اقتصاد شبانی به اقتصاد روستایی را نشان داد يها شاخص توان یماما  ،انتظار داشت

 -1: کشورهاي عقب ماندة رشد نیافته در قرن بیستم را چنین بر شمرده است يها شاخصههمایون الهی  -9

صادر -۰ ؛متوازن ریغوارد کننده کاالها به صورت  -9 ؛فرار مغزها -9 ؛ها هیسرمافرار  -2 ؛وابستگی و دوگانگی اقتصادي

 -3 ؛بودن سطح درآمد سرانه و توزیع ناعادالنه آن نییپا – 3 ؛رشد باالي جمعیت -7 ؛ضعف علمی -6 ؛کننده مواد خام

کاري  یه ویژه ب، بکاري یب -11 ؛پایین بودن سطح آموزش و باال بودن درصد بی سوادي -1۵ ؛وجود صنعت وابسته

 ؛وابستگی به تجارت جهانی -1۰؛ تك محصولی بودن -19 ؛فقر عمومی -19 ؛نامطلوب بودن وضع بهداشت -12؛ انپنه

 -13 ؛یك جانبه بودن تجارت جهانی -13 ؛خارجی يها یبدهباال بودن  -17 ؛گسترش غیر عادي بخش خدمات -16

پایین بودن بازده  -22 ؛ناهماهنگی رشد اقتصادي -21 ؛تشكیالت نامناسب اداري -2۵؛ نامناسب اجتماعی يها شالوده

 (1۵3 ، ص1967، الهی). عدم امكان گسترش تجارت با سایر کشورها -29 ؛تولیدات کشاورزي

ما  انّ اللّه ال یغیّر»با استفاده از آیه  (133 ، صی تا، بصدر) ،الهی در قرآن يها سنّتمحمد باقر صدر در بحث  -۰

، تمامی تغییر و تحوالت العلل علتاین نظریه را مطرح کرده است که  11، آیه 19( رعد) «ما بأنفسهم اقوم حتی یغیّروب

به سمت و  ،گرفت قرار دیجداین خواست و اراده هنگامی که در کنار یك اندیشه . واست و ارادة خود انسان استخ

خودشان به سه دسته  يها آل دهیابا توجه به ،(عو به تبع آن جوام) ها انسان ،به نظر شهید صدر. کند یمسوي آن تغییر 

 :شوند یمتقسیم 

وراي وضع  ها انساناین . رندیگ یمعینی و خارجی  يها تیواقعهاي خودشان را از  آل که ایده ییها انسان: دسته اول

از . لباس استسكن و ، مبه دست آوردن غذا ها آنرزوي رسیدن به هیچ مقصود دیگري را ندارند و تمام همت ، آموجود
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یشرفت و توسعه در این دیدگاه فاقد معناي روشن و ، پآینده چیزي جزء تكرار گذشته نیست و بنابراین ،دیدگاه این افراد

هیچ تغییري در  ها قرنگرفتارند که در طول  ریتغیالخشك و  ییها سنتاین جوامع در چنبرة تقلید و . بلكه بی معناست

 :دیگو یماین گونه افراد و جوامع  دربارةقرآن . ابدی ینمراه  ها آن

راه  :گفتند 1۵9، آیه ۰( مائده) ؛اَوَلَو کان آباءُهم ال یعلمون شیئاً و ال یهتدونا قالو حسُبنا ما وجدنا علیه آباءن

  ؟را بس است ها آنادان و گمراه بودند باز هم ، نها آنآیا اگر پدران . ما را بس است میا افتهیپدرانمان را که 

، 1۵( یونس) ؛الكبریاءُ فی األرض و ما نحن لكما بمؤمنینا قالوا أَجئتنا لتلفتنا عمّا وجدنا علیه آباءَ نا و تكونَ لكُم

 73آیه 

باز دارید و شما روي  میا افتهیتا ما را از راهی که پدرانمان را بدان راه  دیا آمدهآیا شما  :گفتند (به موسی و هارون)

  .و ما به شما ایمان نخواهیم آورد ؟زمین بر ما بزرگی کنید

و دیگري سلطة  ؛كی انس و عادتی: کر کرده است، ذقرآن دو علت براي انتخاب چنین ایده آلی توسط مردم

 يها ارزشرا از  ها آن و خوانند یمچرا که حاکمان مستبد مردم را به عبادت خود فرا  ،طاغوتی و استبدادي يها حكومت

 93، آیه 23( قصص) ؛قال فرعون یا أیّها المأل ما عملتُ لكم من إلهٍ غیري و: کنند یمالهی و انسانی تهی 

قال فرعون ما أَریكُم إالّ ما أري و ما أهدیكم إالّ . شناسم ینمدایی را براي شما ، خن جزء خودمم: فرعون گفت

 23آیه  ،9۵( غافر) ؛سبیل الرّشاد

و البته ان چه نظر من  دهم ینمشان ، نخودم ایجاب کند ن به شما جزء آنچه نظر و رأي شخصیم: فرعون گفت

که  شوند یمجدیدي  آل دهیایا تسلیم  ،روند یماین جوامع یا در اثر یك حملة خارجی از بین . است تنها راه هدایت است

پیامبر اسالم ل جدیدي که آ چنان که وضع مردم با پذیرش ایده ؛لی نجات بخش و یا گمراه کننده باشدآ ممكن است ایده

 .متحول شد ،آورده بود (ص)

معنوي بسیار محدود هم برخوردارند، ولی  يها آل دهیااز  ،که عالوه بر نیازهاي محدود مادي ییها انسان: دستة دوم 

حرکت جامعه تا زمان رسیدن به ایده  کنند یمزندگی  ها انساندر جوامعی که این . پندارند یممحدود را به جاي نامحدود 

شهید صدر جوامع غربی را مثال  ،در این خصوص. ستدیا یماز حرکت باز  ،آل جدید است و به محض رسیدن به آن

ه ؛ ببب انحطاط جوامع غربی شد، سما محدود بودن این اهداف، اکه اهداف خوبی همانند آزادي را در نظر داشتند زند یم

نه  ، وبه حرکت خود تا رسیدن به آزادي ادامه دادند و چون آن را هدف خویش قرار داده بودند ها نیااین بیان که 

آزادي قالب »به نظر شهید صدر . ر کدام به نحوي از آزادي استفاده کردند، هابزاري براي رسیدن به کماالت باالتر و برتر

مین ، هیم قالب آزادي براي چه محتوایی ساخته شدهوقتی ندانست []...مراه آزادي ما احتیاج به محتوا داریم ، هاست

 (213 ، صمان، هصدر). «آورد یمخطرناک و بزرگی به بار  يها یبدبختآزادي 
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  :این ایده آل چهار مرحله دارد

 .مرحله نو آوري و تجدد که در آن ایده آل حكم آرزو دارد .الف

 .رسند یم (آزادي مثالًَ) خواستند یمکه مردم به ایده آلی که  يا مرحله .ب

 .دیآ یمو متنعم پدید ب در این مرحله طبقه مترف، آسایش طل ،مرحله توقف و امتداد تاریخی .ج

 (226-229، ص مان، هصدر). کنند ینممرحله تسلط ستمگرانی که هیچ گونه عهد و پیمانی را رعایت  .د

ضمن این که به ایده آل نوع اول و دوم  ها انساناین . است «اللّه»که ایده آل و آرمانشان  ییها انسان: دسته سوم

ون دنیا را مزرعة ، چخواهند یم «خدا»عنی ی؛ را در جهت و خواست ایده آل مطلق و نا محدود ها آنما ، اتوجه دارند

 :دانند یمآخرت 

 6آیه  ،39( انشقاق) ؛یا أیّها اإلنسان إنّك کادحُ إلی ربّك کدحاً فمال قیه

. رانجام به مالقات پروردگارت نایل خواهی شد، سو تالش پی گیرت در عبادت و خدمت اي انسان تو با کوشش

 :کند یمبا توجه به این موارد است که شهید صدر دو نوع پیشرفت را مطرح کرده 

 .پیشرفت فاقد مسئولیت .الف

  .پیشرفت مسئولیت آفرین .ب

ز دین براي ، ااند بودهاز نوع اول و دوم  ییها آل دهیاکه دنبال  ها حكومتبا توجه به این که برخی از جوامع و 

که مبادا در این خصوص اشتباهی صورت گیرد و ما نام هر جامعه  دهد یمشهید صدر هشدار  ،اند کردهاهدافشان استفاده 

این همان چیزي است که همه عالمان . میده یمدر ردیف ایده آل سوم قرار  ،گذارد یمو حكومتی را که از دین مایه 

باعورهایی وجود دارند که ممكن است دین را  بلعمکه  اند دادهو قرآن مجید نیز تذکر ( ع)روشن ضمیر و ائمه معصومین 

 «مقدس مآبان کج فهم»و  «متحجرین»از آنان به عنوان ( ره)سانی که در کالم امام خمینی ؛ کملعبه دست خود قرار دهند

  .تعبیر شده است« ي درباريآخوندها»و 

پست و  يها آل دهیاپیوسته در حال مبارزه با همه گونه خدایان و  ،ه جوهرة ایده آل سوم است، کدین توحیدي

رمز و ( 296-2۵۵ ، صمان، هصدر) ،یعنی داشتن ایده آل الهی نامحدود و مسئولیت آفرین ؛همین ، وتكراري است

 نیتر پاکرا در تاریخ بشریت به وجود آورده و  ها انقالب نیتر سختپاسخ این سؤال است که چرا پیغمبران سر 

قرار گرفته و چرا اهل هیچ  يا مصالحهتاریخی مافوق هر گونه  يها صحنهو به چه دلیل در  ؟اند بودهجهان  يها یانقالب

  ؟اند نبودهگونه سازشی 
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حولی از ایده آل نوع اول به ایده آل نوع ، تر جامعة جاهلی ایجاد کردد( ص)پیشرفت و تحولی که رسول اکرم 

. دعاي مذکور را روشن تر خواهد ساخت، اجامعه جاهلی و جامعه اسالمی مدینة النبی يها یژگیودقت در . سوم بود

، ه نظر شهید صدر؟ بدر جهت ایده آل سوم چیست ضمن آنكه الزم است به این سؤال نیز پاسخ دهیم که لوازم حرکت

 :رکت در مسیر ایده آل مطلق متوقف بر امور زیر استح

یعنی فهم درست توحید و عقیده داشتن به آن و  ؛دید فكري و ایدئولوژیكی روشن دربارة ایده آل مطلق (الف

 .عملم متصف شدن به صفات الهی در مقا

 .ه مثابة یك نیروي سوخت دائم، باصل از عقیده به توحیدحرکت اداره به کمك نیروي روحی ح (ب

 .(ص)ارتباط دائمی با ایده آل مطلق از پیامبر  (ج

 .پست و خدایان ساختگی به رهبري امام جامعه يها آل دهیانبرد و مبارزه علیه  (د

- 29۵ ، صمان، هصدر. )وصول به کمال مطلق و قرب به خدا خواهد بود تاًَینهااعتقاد به آیندة درخشان که  (ه

296) 

 آن  یها شاخصهجامعه جاهلی صدر اسالم و 

و در این  رود یمبه کار  (ص)ضرت محمد ، حباید توجه داشت که جاهلیت براي عصر پیش از بعثت پیامبر اسالم

اما . تردیدي وجود ندارد شود یمسال قبل از بعثت را شامل  2۵۵-1۰۵هم چنین در این که حدود . مورد اختالفی نیست

 ها یژگیواست که در هر مكانی آن  ییها یژگیوداراي و را که جاهلیت یك صفت ، چمحل اختالف است ،از نظر مكانی

از برخی از آیات قرآن و احادیث ( 79، ص 1ج  ،1979، جعفریان. )این وصف را به کار برد توان ی، مشود یمیافت 

و معیارهاي  ها یژگیوبا  يا عدهیز جاهلیت واقع شده است و که پس از اسالم ن شود یمچنین استفاده  (ع)معصومین 

ن بین دو م: قل شده است که فرمودن( ص)چنان که در حدیثی از رسول اکرم . اند شدهجاهلی در جامعة مسلمین ظاهر 

در روایتی از  و( 239ص  ،۰، ج ی تا، بخرمشاهی). باشد یم نشانیاولبدتر از  ها آنکه آخرین  ام شدهجاهلیت برانگیخته 

  :آمده است (ع)امام باقر 

، 3ج  ،افی، ک یهمان به نقل از کلین. )اهل جاهلیت برگشتند [وضع]به  (ص)همانا مردم بعد از ارتحال رسول خدا 

اهلیت اولی به اصطالح امروز آن دورة توحش انسان ج: عالمه شعرانی در تفسیر این دو جاهلیت گفته است (236ص 

در آن عهد مردان و زنان بر حسب غریزة . ود را پاي بند احكام نساخته بود، خعد مدنیّت را در نیافتهاست که هنوز قوا

پس از آن که قومی متمدن شدند و محاسن آداب، مكارم اخالق و احكام و شرایع  داشتند و معاشرت گریكدیحیوانی با 

 ،ضعیف گردد و مراعات آداب نیكو فراموش شود ها آنر گاه باز به توحش برگردند و شرم و حیا میان ، هرا پذیرفتند
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نزدیك به روش  شان یزندگآن گاه که  ،بی عفتی و القیدي زنان از لوازم توحش نوع بشر است. جاهلیت ثانی است

 (63 ، صثرطوبی، نبه نقل از عالمه شعرانی ،همان. )داوند زنان را از آن گونه رفتار منع کرد، خحیوانات بود

مكانی آن  بدون این که محدودة ،در قرآن به دوران قبل از بعثت اطالق شده است ،بار واژه جاهلیت براي اولین

 (79 ، صمان، هجعفریان. )مشخص گردد

و در نتیجه به معنی نادانی  «علم»در مقابل  «جهل»برخی جاهلیت را از ریشة . چیستی جاهلیت مورد اختالف است

 :سدینو یمجاهلیت  عباس زریاب دربارة وجه تسمیة. اند رفتهینپذلی تعداد بیشتري این معنا را ، واند گرفته

گولدزیهر با . ادانی نیست، نقصود از جاهلیت، مچنان که گولدزیهر در مطالعات اسالمی به تفصیل بیان کرده است

قصود ، مبنابراین ، واست «اسالم»مسلم است که جاهلیت در برابر . داند یم «حلم»ا در برابر ر« جهالت» ،استناد به شواهد

رست در مقابل اسالم بوده ، داخالقی و دینی و فرهنگی يها ارزشعصري که با تمام موازین و  ،از جاهلیت در قرآن

 هبم چنین وي از قول جواد علی آورده است که در قرآن کریم گاهی جاهل نه ه( 231، ص مان، هخرمشاهی. )است

 (231ص  ،همان ،خرمشاهی. )بلكه به معنی انسان متكبر خود رأي به کار رفته است ،معناي نادان

 جاهلیت به معنی جهل و عدم علم نیست

، اند آوردهاین ادعا که جاهلیت به معنی جهل و عدم علم نیست  ینف ي دربارهاز جمله دالیلی که برخی از محققان 

 :بارتند ازع

را در آیات متعددي از قرآن مأمور به تحدي با مخالفان خود نموده  (ص)خداوند پیامبر اسالم  :تحدي قرآن( فال

مردمی نادان و به دور از علم و ادب  (ص)و دشمنان پیامبر  «اهل جاهلیت»ال اگر چنین در نظر بگیریم که ، حاست

  ؟مبین فضیلتی براي قرآن باشد تواند یمآیا این تحدي از نظر منطقی  ،اند بوده

از ادبیات  ها آن يمند بهرهر هترین گواه ب، بآن چه از شاعران آن عصر به جا مانده :آثار شاعران عصر جاهلی (ب

ه خوبی ، باند ستهیز یمه در این عصر ت، کمروري گذرا بر منظومات شعري صعالیك و اصحاب معلقا. پیشرفته است

در اصالت  اند خواستهون طه حسین در کتاب فی األدب الجاهلی ، چالبته افرادي. است ها نآبیانگر اوج اقتدار ادبی 

انتساب شعر جاهلی به شعراي این دوره تردید کنند و این اشعار را محصول دوره اسالمی بدانند که این امر پذیرفتنی 

 .نیست

، نهج الفصاحه) ،اند نمودهعرفی م« اخالقاتمام مكارم »هدف بعثت خود را  (ص)پیامبر اسالم  :هدف بعثت (ج

لكه باید ، باز واژة جهل و جاهلیت تلقی گردد «نادانی»مستندي در نفی ترجمة  تواند یمکه این خود  (131 ، ص196۵

                                                                                             .اخالقی دانست يها ینابسامانآن را به معناي مشكالت و 
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که  از آنجااست و  (ص)معجزه و مؤید رسالت پیامبر اسالم  نیتر بزرگا توجه به اینكه قرآن ب: نوع معجزه (د

اعراب  ،هم (ص)باید بپذیریم که در زمان بعثت پیامبر اسالم  ،باشد یممعجزة هر پیامبر با عصر و زمان خودش متناسب 

 .اند بودهاز نظر دانش ادبیات در سطح باالیی 

ابتدا  «جهل»ابن منظور در مادة . ترجمه نشده است «نادانی»جاهلیت به  در کتب لغت نیز واژة :انیلغواظهارات  (ه 

ه تلویح آن را ، بو در یك مورد «حلم و برد باري»ل را در برابر ه، جییها نمونهجهل را نقیض علم دانسته و سپس با بیان 

به  ها نمونهاز این . «حمق و جفا و غلظ :جهال و جهالة –جهل » :در المنجد آمده است. انسته استد« عقل»در برابر 

بردباري تم کردن و عدم ، سدت در عمل، شعربی و به معناي پرخاشگري يا واژه «جهل»که  گردد یمخوبی آشكار 

 .«نادانی»ه صرف ، ناست

 ثیدر حدنان که ، چدر روایات نیز جهل در معناي نادانی صرف به کار نرفته است (:ع)احادیث معصومین  (و

و بر زیر دستانش ستم روا دارد و بر برتر از خود  و نمودهاهل کسی است که به معاشران خود ظلم ج: نبوي آمده است

 (273ص  ،مان، هنهج الفصاحه). بزرگی فروشد و بی تمییز سخن گوید

اهلیت نامی است که قرآن کریم به ج: دیگو یمعمر فروخ در تاریخ ادبیات خود  :سخنان اهل ادب و مورخان (ز

]...[  اند پرداخته یمزیرا عرب در آن عصر بت پرستیده و با یكدیگر به نزاع  ،عصر پیش از اسالم اطالق نموده است

واژة جاهلیت از  میکن یمو چنین است که مالحظه ]...[  دندینوش یمگاهی فرزندان خود را زنده به گور کرده و شراب 

ص  ،193شماره  ،1976، نیسلیمان رحما. )که متضاد علم است «جهلی»ه ، نگرفته شده که در برابر حلم بوده «جهلی»

17) 

صر جاهلی ع: ا دورة تكامل زبان عربی دانسته و معتقد استر« عصر جاهلی»شوقی ضیف در تاریخ ادب خود 

اهلیت به معناي ، جه نظر جواد علیب( 96ص  ،همان). زمانی است که زبان عربی خصایص کنونی را به خود گرفته است

ز ا( 7۰ص  ،مان، هجعفریان). باشد یماحكام آن م خشم و تسلیم ناپذیري در برابر اسال ، وحقارت ،حماقت ،سفاهت

قساوت در انتقام و  ،حساسیت عربی ،مانند مزاج جنگی ،ها عرب یروح يها یژگیوسالم بر تمامی ، ادیدگاه بالشر

ص  ،همان ،جعفریان). فت جاهلی اطالق کرده است، صآن چه در ردیف آن است. مار بازي، قمسائلی چون شرب خمر

97) 

 کاربرد کلمۀ جاهلیت در قرآن 

 :چهار بار در قرآن به کار رفته است ،کلمة جاهلیت

 :ر جنگ احد شرکت کرده بودند، دکه با اکراه و نفاق( ص)از یاران پیامبر  يا عدهدربارة -1
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و گروهی دیگر هم  1۰9، آیه 9( آل عمران) ؛و طائفة قد أهمتهم أنفسهم یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّة... 

ناشایستی دربارة خداوند داشتند که همچون پندارهاي جاهلیت  يها شهیاندبودند که فقط در غم جان خویش بودند و 

  .بود

 :دیفرما یمکه در آن خداوند مردم را از پیروي از احكام و عملكردهاي جاهلیت نهی  يا هیآ -2

 ؟ندیجو آیا حكم جاهلیت را می ۰۵آیه  ،۰( مائده) ؛و من أحسن من اللّه حكماً لقوم یوقنون أَفحُكم الجاهلیّة یبغون

 ؟آن مردمی که اهل یقین هستند چه حكمی از حكم خدا بهتر است يبرا

  :و نهی آنان از جلوه گري هم چون عهد اوایل جاهلیت، آمده است( ص)در خطاب و هشدار به زنان پیامبر -9

بمانید و همانند زمان  تانیها خانهو در  99آیه  ،99( احزاب) ؛تكُنّ و ال تبرّجن تبرّج الجاهیة االولیو قَرنَ فی بیو

  .خود را آشكار مكنید يها نتیز، جاهلیت پیشین

  :دیفرما یمخداي متعال  ،در توصیف کفار مكه -9

آن گاه که کافران تصمیم گرفتند که دل  26آیه  ،93( فتح) ؛اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیّة حمیِة الجاهلیة

  .تعصب جاهلی بسپارند ،به تعصب

حكام و اخالق رذیلة جاهلی ، ابه برخی از عقاید ،دون اینكه از لفظ جاهلیت استفاده شده باشد، بدر آیات دیگري

، 9۰( جاثیه) ،طبیعت نسبت دادنزنده شدن و مردن را به  9 هیآ، 93( زمر) ،ها عربمانند بت پرستی  ؛اشاره شده است

فرزند دختر دانستن و پرستش فرشتگان به عنوان  يرا داراخدا  1۵۵آیه  ،6( انعام) ،جن پرستی بعضی از اعراب 29 هیآ

 1۵1و  1۵۵یات ، آ6( انعام). قرار گیرند ها آندختران خدا تا این که مشمول شفاعت 

، 71( نوح)ر ود و سُواع و یَعوق و نَس 13و  13یات ، آ۰9( نجم)نات، ، مزي، عالت يها بتهم چنین در قرآن به 

  .شاره شده است، ادندیپرست یمکه اعراب جاهلی  29یه آ

، ها بتقربانی کردن بر  :انند؛ منهی شده است ها آنواردي است که در قرآن از ، مدیگر اعراب جاهلی يها یژگیواز 

جدال و فسوق و عصیان در  2۵۵ هیآ ،2( بقره)، مراسم حج به قصد مفاخرهیاد کردن از پدران در  179 هیآ ،2( بقره)

که متقابالً قرآن حق ارث را براي انان به رسمیت )از ارث  ها آنظلم به دختران و منع کردن  (137آیه  ،همان)، حج

مختار بودن مردان در  (1۰1و  197 اتیآ ،(6)انعام ) ،زنده به گور کردن دختران (11آیه ،(9)نساء ) ،(شناخته است

و  «ایالء»ازدواج و طالق نامحدود زنان که قرآن با در نظر گرفتن طالق رجعی و بائن آن را محدود ساخته و از طالق 

  .تابطة جنسی را سامان داده اس، رعالوه بر اینكه با تعیین تعزیرات و حدود 223آیه  (2بقره )  ،منع نموده «ظهار»
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همگی به رشتة الهی در آویزید و پراکنده نشوید و نعمت خداوند را  و: فارش شده استهم چنین در قران کریم س

شما الفت داد و به نعمت او با هم دوست شدید و بر لبة  يها دلبر خود یاد کنید که دشمنان همدیگر بودید و او میان 

 1۵9 هیآ ،9( آل عمران. )او شما را باز رهاند ،پرتگاه آتش بودید

ریشه دار و دیرینة دو طایفة اوس و خزرج اشاره دارد که  يها خصومتو  ها جنگه ، بآیه مذکور ،مفسرانبه گفتة 

از جمله محمد بن جریر طبري ذیل . نگ تمام گذاشتند، ساسالم آوردند و با هم متحد و مهربان شدند و در بناي اسالم

 :آیه مذکور چنین آورده است

ایران و )یان دو بیشة شیر ، ممحقر و کوچك يا النهقوم بود که در  نیتر مراهگو  نیتر بدبخت، قوم عرب خوارترین

. ر سرزمین عرب چیزي موجود نبود که مورد طمع و یا حسد بیگانگان قرار گیرد، دسوگند به خدا. کرد یمزندگی  (روم

رفتار خواري و ، گو حیات داشت کرد یمو هر آن که زندگی  رفت یمكسره به دوزخ ی، مرد یمهر آن کس از اعراب که 

که خوارتر و تیره  شناسم ینمسوگند به خدا که در سراسر زمین قومی را . کردند یممشقت بود و دیگران لگد مالش 

اراي روزي و مالك ، دادر بر جهان، قوقتی اسالم در میان ایشان ظاهر شد آنان را صاحب کتاب. بخت تر از عرب باشد

 (172ص  ،1973، نژادزرگري ). الرقاب کرد

 رسد یمالبته به نظر . به کار نرفته است «علم»در مقابل  و« جهل»بنابراین واژة جاهلیت در قرآن نیز صرفاً به معنی 

را نیز  «عدم علم» توان یمجود نداشته باشد و ، ورود ینمدر معنی عدم علم به کار  دلیلی بر این مطلب که جاهلیت اصالً

در  ها آنچه  ؛نافاتی با عدم علم ندارد، میكی از مصادیق جاهلیت به شمار آورد و قوي بودن اعراب در زبان و ادبیات

 .تعداد با سوادانشان اندک بوده است ،من قوت در ادب عربی، ضو حتی اند بودهبسیاري از علوم جاهل 

  البالغه نهججاهلیت در 

مانا خدا ه: دیفرما یم( ع)از جمله حضرت علی . جاهلیت مورد انتقاد و توصیف قرار گرفته است البالغه نهجدر 

بدترین  !آن هنگام شما اي مردم عرب. رساند ،ا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید، تمحمد را برانگیخت

، ناهموار يها سنگستانمنزلگاهتان . (دارٍ شرّفی )در بدترین سراي خزیده  ، ورا بر گزیده بودید (علی شرّ دین)آیین 

ز خویشاوند بریده و ، اخون یكدیگر را ریزان. وراکتان گلو آزار، خآبتان تیره و ناگوار. گرزه مارهاي زهر دار نتانینش مه

 (26خشی از خطبة، بالبالغه نهج). اي تا سر آلوده به خطا، پهمه جا پابرجا تانیها بت. گریزان

 شناساگرمچون بدخویان جاهلیت مباشید که نه در دین فهم دارند و نه ه: دیفرما یم 126هم چنین در خطبة 

 :دیفرما یم 3۰نیز در خطبة . کردگارند

، وا و هوسشان سرگشته ساخته، همودندیپ یمحالی که مردم سرگردان بودند و بیراهة فتنه را  ،او را برانگیخت

او . ه بالي نادانی گرفتار، برگردان و در کار نااستوار، ساز نادانی جاهلیت خوار ،انداخته زرگی خواهیشان به فرو دستیب
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ردم را به ، مبه راه راست رفت و از طریق حكمت و موعظة نیكو ،خیر خواهی را به نهایت رساند ،که درود خدا بر او باد

  .خدا خواند

ر کنار خشونت طبیعی و انحطاط مادي و معنوي به د، نحطاط فكري اعراب، اروشن است که در گفتارهاي مذکور

: البالغه نهج 26 ةدر خطب( ع)به تعبیر یكی از اندیشمندان معاصر در شرح گفتار امام علی . تصویر کشیده شده است

  .سامانی معنوينابسامانی مادي و ناب :سامانی بودندنابدچار دو گونه  ،وران جاهلیت دورانی است که مردم در آن دوراند

و نبودن  و رفاهچنان که در قرآن هم به نبودن . یعنی مردم از لحاظ رفاه در سطح پایینی باشند :سامانی ماديناب .الف

 :امنیت در دوران جاهلی اشاره شده است

باید پروردگار این  9و  9یات ، آ1۵6( قریش) ؛فلیعبدوا ربّ هذا البیت الذي أطعمهم من جوعٍ و آمنهم من خوفٍ

  .را عبادت کنند که آنان را از گرسنگی به سیري رساند و از ناامنی به امنیت (بیت اللّه الحرام)خانه 

که راه روشنی در مقابل  يا گونهبه  ؛گمراهی یعنی حیرت. عبارت است از گمراهی مردم :نا به سامانی معنوي .ب

اختیار و ابتكار که  ،و تفكر شود یمت طبقاتی گمراهی موجب اختالفا. گردند ینمواالیی  باال ومردم نیست و دنبال چیز 

 (۰2ص  ،بی تا ،يا خامنه. )ردیم یم يا دورهدر چنین  ،سه خصلت اصلی انسان است

 حقیقت جاهلیت

که ابعاد مادي و معنوي عقب مانده  يا جامعه ؛شدید دانست یماندگ عقبجاهلیت را مترادف با  توان یمدر واقع 

متفكران  ،بر همین اساس. است «جامعة جاهلی» ،ه تعبیر قرآن، بنا به سامانی جدي گرددچار ، دشود و به عبارت دیگر

از چهار  (ه 2۰3-993)چنان که فارابی  ،کنند یمیاد  «مدینه فاضله»یا  «جامعه فاضله»اسالمی از جامعه اسالمی با عنوان 

 . و نظام سیاسی ضالّه فاسقظام سیاسی ، نجاهلظام سیاسی ، ننظام سیاسی فاضله :نوع نظام سیاسی سخن گفته است

که هر یك به شش نوع  اند یاسالمغیر  يها نظام ،ظام سیاسی اسالم است و بقیه، نمنظور وي از نظام سیاسی فاضله

نامیده  «ضروریه»یا دنبال تأمین امور ضروري زندگی مردمند که  ها آنچون به نظر فارابی هر یك از  ؛شوند یمتقسیم 

یا  ،شوند یمنامیده  «مدینه خسّت»که  اند یطلبیا دنبال لذت  ،شود یمنامیده  «نذاله»که  اند ياندوز ثروتیا دنبال  ،شود یم

از این  (1۵1ص  ،بی تا ،فارابی. )شود یمنامیده  «جماعیه»که  اند يآزادو یا دنبال  شود یمنامیده  «تغلبیه»که  اند غلبهدنبال 

  .طرح گردد «مدینه فاضله»که  بب شدس« مدینه جاهله»رو وجود 

دورة جاهلی را احاطه کرده است و در  ،مادي و معنوي يها ینابساماناز  يا مجموعهگفت که  توان یمدر حقیقت 

از  ،ردم وضع اقتصادي خوبی ندارند و به لحاظ معنوي، مه لحاظ مادي؛ بامعه داراي آهنگ و جهت الهی نیست، جکل

از )شرب خمر و قمار ،(الحق لمن غلب)قتل و غارت . اند بهرهدین قابل دفاع عقالنی و منطقی و پیراسته از خرافات بی 

 .شرط رستگاري پرهیز از این مسائل است ،رواج دارد و طبق آیات قرآن ها آندر میان  (تمامی انواع آن
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. و األزالم رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحونیا أیّها الذین آمنوا إنّما الخمر و المیسر و األنصاب 

 3۵آیه  ،۰( مائده)

از دیگر اقدامات جاهلی  (عمدتاً به خاطر مسائل اقتصادي)اقدامات خالف اخالق و زنده به گور کردن دختران 

  :است

. ی اللّه قد ضلّوا و ما کانوا مهتدینقد خسر الذین قتلوا أوالدهم سفهاً بغیر علمٍ و حَرَّمُوا ما رزقهم اللّه افتراءً عل

 19۵آیه  ،6( انعام)

افتخار به حسب و نسب و قوم و قبیله از دیگر اعمال عصر جاهلی است که سورة تكاثر در همین زمینه نازل شده 

که  اگر چه عالوه بر یهود و نصار ،شرک و بت پرستی در میان تعداد زیادي از اعراب رواج داشت ،از نظر اعتقادي. است

  .فراد موحدي بودند، انیز در میان اعراب ها یفیحن ،دین الهی داشتند

که بر  شود یمقبیله به جماعتی گفته . ساخت سیاسی را در قبیله جست و جو کرد نیتر مهم توان یماز نظر سیاسی 

 «عصبیت»عامل هم بستگی اعضاي قبیله با یكدیگر . کنند یمبراي بهبود معیشت خود همكاري  «خون»و  «نسب»اساس 

شیخ قبیله مسئول جنگ و . باشد ثروتمندجاع و ، شعاقل ،رئیس آن است که الزم است مسنّ، مجرّب ،شیخ قبیله. است

  .قبیلة قریش است ،العرب رهیجزیكی از قبایل مهم . است يا لهیقب يها یمهمانو  ها مانیپ ،صلح

 يها یژگیوز دیگر ، او نیز علم األَیّام (علم األنساب)دانش تبار شناسی  ،شعر و خطابه ،و ادباهتمام به شعر 

موارد اخیر را . مهمان نوازي و شجاعت نیز در میان آنان به صورت یك فرهنگ و عادت در آمده بود. بود یاعراب جاهل

در همة  توانست ینمطبعاً  ،اما چون فاقد جهت گیري کلی الهی بود ؛مثبت عصر جاهلی دانست يها جنبهاز  توان یم

  .کاربردها مثبت باشد

 آن  یها شاخصهو ( ص)جامعه رشد یافته پیامبر اکرم 

براي این که  ؟تبدیل کرد «جامعه اسالمی»ا به ر« جامعه جاهلی»چگونه ( ص)پرسش ما این بود که پیامبر اسالم 

 :این تغییر و تحول استنباط کنیم الزم است به اختصار اقدامات ایشان را توضیح دهیم را دربتوانیم شیوة آن حضرت 

بود و تبدیل شدن او از یك انسان عادي به یك انسان مسئول و ( ص)نخستین رویداد مهم تغییر در شخص محمد 

به ( ص)پیامبر  ،ین حادثهپس از ا. شود یمیاد  «بعثت»صورت گرفت و از آن با عنوان  «وحی»ط این تغییر توس. متعهد

و در این راستا تغییر در محتواي باطنی و اندیشه و  شود یممردم به سوي خدا مأمور  «دعوت»و « انذار» ،«ابالغ وحی»

قولوا ال » :دهد یمو ندا  رود یمبه میان مردم  «قم فأنذر»: با دستور. دهد یمفكر مردم را محور کار و فعالیت خویش قرار 

اصل ». انجام گرفت «اصل دعوت»ر سه سال دعوت مخفیانه و پس از آن دعوت علنی همگی بر محو. «اللّه تفلحواإله إلّا 

زیادي در عرصة  يها تیموفقحتی وقتی در مدینه بود و به  ،خارج نشد( ص)هیچ گاه از دستور کار پیامبر  «دعوت
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ستوري قرآنی ، ددعوت. را دبه سوي خدا و اسالم دعوت کرد ها يامپراتورکشورها و  ،سران سایر قبایل ،داخلی رسید

 :بود

 (12۰آیه  ،(16،(نحل) ؛أُدعٌ إلی سبیل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتی هی أحسن

  .که نیكو تر است جدال کن يا وهیشبه  ها آنموعظة نیكو و با  ،دعوت کن به سوي پروردگارت از طریق حكمت

اقداماتی که به تغییر در افكار  :به دو بخش قابل تقسیم است ،در این خصوص( ص)اقدامات پیامبر  ،لبه طور اجما

منتها دو  ؛البته الزمه تغییر در رفتار تغییر در افكار است. گرفت یممعطوف بود و اقداماتی که براي تغییر در رفتار انجام 

عنی علم به آن ی؛ حكمت نظري. نظري و حكمت عملی كمتح: نوع فكر و به تعبیر حكما دو نوع حكمت مطرح است

فعل و ترک این بایدها و نبایدها و به . یعنی علم به بایدها و نبایدها ؛و حكمت عملی ،ثل علم به وجود خدا؛ مچه هست

امبر اقدامات مهم پی. است ها انسانفرهنگی و دینی در اختیار ما  ،اجتماعی ،اقتصادي ،تبع آن ساختن ساختارهاي سیاسی

 :یاد کنیم از این قرار بود «انقالب اعتقادي»از آن به  میتوان یمر بخش نظري که د( ص)

فی شرک و بسط تفكر خداپرستی و ، نمعرفی خداوند تبارک تعالی به مردم با تمامی خصوصیات و صفات. 1

 .تغییر جهان بینی مردم ،توحید یا مطرح کردن توحید در همة ابعاد آن و به عبارت دیگر

 .توصیف موجودات روحانی عالم از قبیل فرشتگان و مالئكه. 2

 .توصیف وجود انسان و جایگاه عقل و نفس و روح در او. 9

 .توصیف نبوت و رهبري و چگونگی وحی. 9

 .یات اخروي و معاد، حتوصیف مرگ. ۰

 .ها آنخوب و بد گذشته و دعوت به تفكر در سرگذشت  يها امتتوصیف . 6

ه به ، کدر بخش عملی و افكاري. ور در قرآن مجید و به ویژه در قالب آیات مكی آمده استتمامی مباحث مذک

 :به موارد زیر اشاره کرد توان ی، ممنظور تغییر در رفتار عرضه شد

 .(تنظیم روابط میان انسان و خدا) نماز رینظبراي تعظیم و تمجید خداوند و عبادت او  ییگفتارهاارائه افعال و . 1

تنظیم روابط میان )رفتاري و گفتاري براي گرامی داشت هم نوعان و ایجاد روابط انسانی پایدار  يها مدلارائه . 2

 .(با یكدیگر ها انسان

قبیل  نیاز اموارد زیر . و بخشی در حوزة مسائل فقهی رندیگ یمبرخی از این مسائل در حیطة مسائل اخالقی قرار 

کظم  99 هیآ ،17( اسرا) ،وفاي به عهد 13 هیآ ،91( لقمان) ،میانه روي 93 هیآ ،2 (بقره) ،سبقت جویی در خیر :است

دم تجسس در ، عتواضع :دیگري از قبیل يها یژگیو و (16 هیآ ،همان) ،صبر و صداقت (199آیه ،(9)،آل عمران)، غیظ
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مقاومت در برابر  ،خوش رفتاري ،خیر خواهی ،عفو و گذشت ،و تهمتعدم پرهیز از غیبت  ،زندگی خصوصی افراد

کمك به مستمندان و  ،رعایت انصاف و عدل ،...دختر و  ،زن ،کودک ،ادر، مزرگداشت پدر، بدفاع از مظلومان ،ظالمان

 يا عرصهاین دستورات تغییراتی در ... احترام به مالكیت افراد و  ،،ارزش دانستن کار، رعایت بهداشت...یتیمان و 

 .ی و سیاسی پدید آورداخالق ،مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادي

شكیالت و ، تطبق این مدل. النبی محقق شد نهیمدارائه مدل عملی در تنظیم رابطه مردم و حكومت که در . 9

از استبداد و . سازمان حكومت بر اساس بیعت و مشارکت همگانی و تأییدات الهی شكل گرفته و در خدمت امت بود

و أمرهم شوري » ،«شاورهم فی األمر و»آیاتی چون . آن را گرفته بودخودرأیی خبري نبود و مشاورت در امور جاي 

. امنیت و استقالل از اهداف دولت اسالمی بود ،تأمین رفاه ،تأمین سعادت مردم. زمینه ساز مشارکت همگانی بود «بینهم

ه بودند با یكدیگر اقتصادي و سیاسی خبري نبود و همه کسانی که در زمرة پیروان آن حضرت قرار گرفت يها ضیتبعاز 

ه در مكه و چه ، چ، مسلمانان و جامعة نوپاي اسالمی(ص)البته پیامبر . داشته و خیر خواه هم بودند يا مانهیصمهمكاري 

مبارزة  ،مشرکان. رفتند یمآنان به شمار  نیتر مهمیهودیان و سپس منافقان از  ،دشمنانی نیز داشتند که مشرکان ،در مدینه

... أساطیر األولین و  ،سحر ،و مسلمانان را از رویارویی با قرآن شروع کردند و آن را شعر( ص)خود با پیامبر اسالم 

مثل  يا سورهگر چنین است، شما هم ا: نامیدند تا این که قرآن تهدید به تحدي کرد و فرمود (7آیه ،(96)احقاف )

  .قرآن بیاورید يها سوره

سیاسی و اقتصادي  يها سازشابتدا  ،را آغاز کردند( ص)مبارزه با پیامبر  ،ناکام ماندن در مبارزه با قرآنآنان پس از 

تا این که دست به  (عبداال أعبد ما تعبدون و ال أنتم عابدون ما )و عبادي را پیشنهاد کردند که هیچ کدام پذیرفته نشد 

. خود را از این توطئه رهانید ،مت گماردند که پیامبر با هجرتزدند و حتی به قتل حضرت ه( ص)آزار و اذیت پیامبر 

با مشرکان  ،کوتاهی نكردند و در مواردي مثل جنگ احزاب( ص)یهودیان نیز از پیمان شكنی و توطئه براي قتل پیامبر 

النبی را مورد هجمه خویش قرار دادند و براي  نهیمدجامعه اسالمی  ،نافقین هم در فرصتی از درونم. دهم دست شدن

  .رسیدن به اهداف خویش به هر اقدامی دست زدند

البته مسائل مختلفی در پیروزي و گسترش . و مسلمانان پیروز شدند( ص)ر یامب، پها توطئهو  ها یدشمنبا همة 

 ،خودي بودن :ز قبیلا( ص)ر امبخصوصیات شخص پی ؛از نقش معجزات و به ویژه قرآن توان ینماسالم نقش داشت و 

ایمان قاطع و شناخت درست شرایط  ،لیاقت و کاردانی ،العاده فوقتالش  ،اخالق خوش ،گذشته نیكو ،شرافت نسبی

هم چنین  ؛...عفر و ، جحمزه ،علی ،ابوطالب ،نقش سایر مسلمانان به ویژه خدیجه ؛زمانی و مكانی و سیاسی و اجتماعی

فطري بودن دین اسالم و محتواي آن و نقش  ؛موقعیت مكه ؛سیاسی و اعتقادي ،اخالقی ،نقش خألهاي حقوقی

تعهد در  ،مهمان نوازي ،شجاعت ،عادت داشتن به زندگی سخت :مثبت موجود در میان اعراب از قبیل يها خصلت

  .نظر کردصرف  و رقابتتعصب  ،مقابل بیعت
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اتفاق افتاده  ها انسانتغییري است که در محتواي فكري و باطنی نقش اصلی مربوط به  ،اما در این تغییر و تحوالت

 ،ها نگرش، ستاهایا، اورها، بها دانش ،ها شناخت ،ها ارزشتا تمامی  شود یمانقالب فكري و محتوایی سبب . است

زمینه اقدامات دیگري مانند  ،و حتی احساسات و در مجموع فرهنگ یك جامعه تغییر کند و به دنبال آن ها شیگرا

از یك منظر . فراهم گردد ،دینی يها خواستمشارکت افراد در اقدامات نظامی و اقتصادي به منظور پیشرفت آرزوها و 

در این  ،به تعبیر دیگر ؛تمامی اقدامات متوجه مسائل فرهنگی و معنوي است ،گفت که در دورة سیزده ساله مكه توان یم

البته در همین . است «جامعه سازي» ها تیفعالمحور  چنان که در دورة مدینة ،است «فردسازي» ها تیفعالدوره محور 

اما هیچ یك از این نبردها به  ،احد و احزاب و سایر برخوردهاي نظامی پیش آمد ،دوره مسائل نظامی نظیر جنگ بدر

ن که در قرآن نیز بر این امر تأکید شده است چنا ،بلكه جنبة دفاعی داشت ،منظور تحمیل دین بر دیگران صورت نگرفته

 از آناما  ت،قرار داده اس( ص)کتاب و میزان را ابزار دست پیامبر  ،جامعه اسالمی در درونکه خداوند براي برپایی قسط 

ارهاي یز در کنار ابزن( حدید)نیروي نظامی  ،موظف است از کیان اسالم دفاع کند (نظر به نوع روابط)جا که نظام اسالمی 

آن چنان باید قوي و آماده  :دهد یمر و بر همین اساس خداوند دستو 2۰ هیآ ،۰7( حدید) ،فوق پیش بینی شده است

 6۵ هی، آ3( انفال). باشنده باشید که دشمنان جرئت حملة به شما را نداشت

نبوت و رهبري الهی را به  ،فرهنگی يابزارهاو  ها وهیشموفق شد با استفاده از ( ص)پیامبر اسالم  ،به این ترتیب

مسئولیت  ؛توحید را به جاي شرک ؛جاهلی يها ارزشاسالمی را به جاي  يها ارزشدین اسالم و  ؛جاي شیخ قبیله

ار و تولید و مالكیت و غنا و ؛ کعقیده به معاد را به جاي عقیده به آیندة پوچ و عبث ؛پذیري را به جاي مسئولیت گریزي

فضائل اخالقی را  ؛فقر و هدف بودن ثروت ،غارت ،تنبلی ،غصب ،ب خیر را به جاي دزديوسیله بودن ثروت براي کس

و برده کردن ف مستضع يها انسانکردن بردگان را به جاي بیگاري  و آزادمك به نیازمندان ؛ کبه جاي رذایل اخالقی

اعتماد را به جاي  ؛يا لهیقبمنافع اسالمی و انسانی را به جاي منافع  ؛يا لهیقبحكومت جهانی را به جاي حكومت  ؛ها آن

تالش  ؛ وایثار و عدل و انصاف را به جاي غارت و ظلم ؛مسابقه در خیرات را به جاي مسابقه در شرور ؛بی اعتمادي

 :قرار دارد ،براي دست یابی به آیندة بهتر را به جاي رکود و تالش براي حفظ وضع موجود

ي بعث الكتاب فی االُمیّین رسوالً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الكتاب و الحكمه و إن کانوا من هو الذ

او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان بر  2 هیآ ،62( جمعه) ؛قبل لفی ضاللٍ مبین

و مسلماً پیش  آموزد یمو حكمت  (قرآن)و به آنان کتاب  کند یمرا تزکیه  ها آنو  خواند یم ها آنانگیخت که آیاتش را بر 

  .از آن در گمراهی آشكاري بودند

است تمامی غل و زنجیرهاي مادي و معنوي را از دست و پا و ذهن بشر  موظفاین پیامبر  ،در تعبیري دقیق تر

 در راه( ص)پیامبر  1۰7 هی، آ7( اعراف. )یدمبتكر و مختار به سوي خدا دعوت نما ،بگشاید و او را به عنوان انسان خلّاق

تجاوز و اعمال زور در سیرة  ،چرا که غدر و خیانت ،فقط از ابزار مشروع استفاده نمود ها آرمانرسیدن به این اهداف و 
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شده هیچ جایگاهی ندارد، از این رو در آیاتی از قرآن بر عدالت و پرهیز از تجاوز و از حد گذشتن تأکید ( ص)پیامبران 

 :نظیر ؛است

شما هم در راه  ،جنگند یمکه با شما  ها آنبا  13۵آیه  ،2( بقره) ؛و قاتلوا فی سبیل الّله الذین یقاتلونكم و ال تعتدوا

  .منتها از حد تجاوز نكنید ،خدا بجنگید

وا إعدلوا هو أقرب یا أیّها الذین آمنوا کونوا قوّامین للّه شهداء بالقسط و ال یجرمنكّم شنآن قوم علی أن ال تعدل

. گواهی دهید ،و از روي عدالت ،همواره براي خدا قیام کنید !دیا آوردهاي کسانی که ایمان  3 هیآ ،۰( مائده) ؛للتقوي

 .که به پرهیزگاري نزدیك تر است ،عدالت کنید. ما را به گناه و ترک عدالت نكشاند، شدشمنی با گروهی

که  ،و خدایان دروغین ها بتکه به  دهد یمدستور ( ص)ه پیامبر ، ببا تأکید بر مسائل اخالقی و الهی ،حتی خداوند

 :مورد پرستش مشرکین است ناسزا نگویید

 ٍ1۵3 هیآ ،6( انعام) ؛و ال تسبّوا الذین یدعون من دون الّله فیسبوا الّله عدوّاً بغیر علم 

 .دهند را دشناماز روي نادانی و ظلم خدا  ها آنمبادا  ،حش ندهید، فپرستند یم جز خداآن چه را 

هم  يا نمونهدر قرآن از زنان . با زنان نیز بیعت نمود ،زنان را نیز وارد صحنه کرد و به هنگام بیعت( ص)پیامبر 

 يعصردر ( ص)پیامبر . از عقل و خرد بلقیس و ایمان او به حضرت سلیمان یاد شده است ، ومریم و هاجر ،چون آسیه

از دخترش  ،دندیکش یمو از شنیدن خبر صاحب دختر شدن چهره در هم  دانستند یمکه مردم فرزند دختر را ننگ و عار 

خداوند هم در قرآن سورة کوثر در . دهد یمبه او  «امّ ابیها»و لقب  کند یمو او را احترام  ،دینما یمبه بهترین وجه یاد 

اما این  ،در این حرکت دچار انحراف شد( ص)س از رحلت پیامبر پ. دکن یمثناي او نازل و او را خیر کثیر معرفی 

( ص)پیامبر اسالم . بنیاد گذارده بود خللی اساسی وارد کند( ص)انحراف آن قدر نبود که در بناي رفیعی که پیامبر 

با رکود  ها برههاین فرهنگ گرچه در برخی از . دهد یمس کرد که تا امروز به حرکت خودش ادامه فرهنگ و تمدنی تأسی

همیشه استعداد حیات و بالندگی آن  ،نبع الیزال وحی الهی، مبه دلیل وجود قرآن ،و زوال و انحطاط مواجه بوده است

مدلی از جامعة رشد یافته را جهت  تواند یم( ص)جامعة آرمانی پیامبر اسالم ه اقتدا بو در حقیقت تأسی . محفوظ است

  .ما باشد يگشا راهایرانی پیشرفت  –خصوصاً در تحقق الگوي اسالمی  ،ترسیم نماید يریالگوپذ

 جمع بندی و نتایج پژوهش

ها در جامعه  آل و ایده ها آرمان. تمدن جدیدي پایه گذاري کرد ،با ایجاد تغییر در باورهاي اعراب( ص)رسول اکرم 

با آوردن دین جدید به نام اسالم و به کمك ( ص)یعنی رضایت به وضع موجود بود که پیامبر اسالم  ؛جاهلی از نوع اول

موعظه و  ،حكمت يها وهیشالقاي این دین به مردم از طریق اصل دعوت و با استفاده از . را تغییر داد ها آرمانآن « وحی»

 زور وبا . سی را تطمیع نكرد تا اسالم آوردک( ص)پیامبر . نظامی و سیاسی ،اقتصادي يها روشبود نه به  جدال نیكو
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او  اوریو وعدة جانشینی یا اعطاي پست و مقام به کسی نداد تا یار . شمشیر کسی را به پذیرش دین جدید وادار نكرد

بر همین اساس اگر در دین اسالم . «ال اکراه فی الدین» :بلكه صریحاً چنین تقاضاهایی را رد و نفی و اعالم کرد ،گردد

دین امري اختیاري است و در صورتی که اختیاري . شود ینمعملی از روي اکراه انجام شود هیچ اثري بر آن مرتبت 

  .پذیرفته شود ارزشمند است

گردند و در این هنگام با ابراز  «ایده آل مطلق»یعنی  ،«اللّه»متوجه  ها آنمحتواي باطنی اعراب سبب شد تا  تغییر در

تالشی عمومی و  ؛براي رسیدن به وضع مطلوب تالش نمودند ،(ص)در کنار پیامبر  ،نارضایتی از وضعیت موجود

دعوت اهل یثرب به آن جا رفتند و نظام اسالمی به  ،شدن مسلمانان منجر شد و به دنبال آن قدرتمندهمگانی که به 

تشكیل دادند و با ابزارهاي مشروع از این نظام در مقابل دشمنان دفاع کردند و به این ترتیب تمدن عظیم اسالم  (مدینه)

  .پایه ریزي شد

ان جدید اسالمی پیشرفت و ساختن تمدن جدید اسالمی که با عصر و زم–حاضر هم احیاي الگوي ایرانی  در حال

اندیشه و دانایی است که  ،فكري و فرهنگی است و همین تولید فكر يها تالشاقدامات و  در گرو ،نیز متناسب باشد

توسعه  ها انسانکه  ابدی یماسالمی زمانی تحقق –ایرانی  ةدر جامعتوسعة حقیقی . زمینه ساز تولیدات مادي خواهد شد

خود به وظایفشان عمل خواهند کرد و نیازي به  ،به توسعه و پیشرفت و تعالی برسند ها انساناگر . پیدا کرده باشند

 –نظامی  و نه –ایرانی کمبود نیروي انتظامی  –در جامعة تعالی یافته اسالمی . بسیاري از نهادهاي اجتماعی نیست

ه که ب يا جامعهاما در . کنند ینمخود تخلف  ،(تقوا)به خاطر کنترل درونی  ها انسانچون  ،عالمت توسعه و تعالی است

درونی مجهز  يها کنترلوقتی به  ها انسانون ، چافزایش نیروهاي انتظامی عالمت پیشرفت است ،لحاظ مادي توسعه یافته

  .طبیعی است که باید از بیرون کنترل شوند ،نیستند

هم فرموده است بخوان  ؛«رَبّك الذي خلقإقرأ باسم » :اند شدهعلم و دین با هم مطرح  ،از این جهت در نداي قرآنی

رویكرد )و هم فرموده است این خواندن باید با نام خدا باشد و جهت گیري الهی داشته باشد  (رویكرد به علم و دانش)

گویید جز خداي ب: چه هم فرموده ؛گشته است توأم نیو دنیز رویكرد به علم  «قولوا ال إله إلّا اللّه تفلحوا»در . (به دین

در  ،به این ترتیب. یعنی به ارمغان آوردن فالح و رستگاري را تبیین کرده است ؛خدایی نیست و هم فلسفه این امر ،یكتا

این دو . یعنی رویكرد به علم و دین مورد توجه قرار گرفته است ؛بنیاد تمدن سازي پیشرفته و توسعه یافته ،ها امیپاولین 

در جامعة پیشرفته و آرمانی پیامبر . پرواز به سوي تمدن سازي را نخواهیم داشتهم چون دو بالند که با یكی امكان 

ه تفكر و ب( ص)پیامبر  !، دین بدون علم و آگاهی خرافه آلود خواهد گشت و علم بدون دین حجاب اکبر(ص)اکرم 

اي خدا، بت؛ و به جاي به ج ؛خرافه ،در جامعه جاهلی به جاي علم. تعقل و آن گاه به تعبد مبتنی بر تعقل دعوت کرد

آمده است تا زنجیرهاي خرافه و خدایان دروغین و جهل و فقر ( ص)و پیامبر  زند یمعقل، جهل به کرسی اقتدار تكیه 
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و پیشرفت بیشتر  اند ینسباموري . پیشرفت و تعالی ،توسعه ،از نظر فرهنگ اسالمی ،به هر حال. را از پاي آدمیان باز کند

 :دیگو یمفیلسوف جهان اسالم ابن باجه اندلسی . تبیشتر اس گرو تالشدر 

از آن جا که مردم مدینه به امور . نبود فنّ طب و قضا است [جامعه توسعه یافته]از خصوصیات مدینه کامله 

به طب و طبیب نیاز ندارند و  ،کنند یمو در عمل نیز رعایت  [مجهز به علم و دانشند]بهداشتی و تغذیه صحیح آگاهند 

وجود ندارد به قضاوت و  ها آنمیان  يا مشاجرهو هیچ گونه  شود یمچون درستی موجب اتحاد کلیه ساکنان این شهر 

کلیه . در مدینه کامل هر شخصی این امكان را دارد که به باالترین مدارجی که توان آن را دارد برسد. قاضی نیاز ندارند

بدون قید و شرط  ردیگ یماعمالی که در آن صورت  ،درست است و هیچ رأي خطا در آن راه نداردآرا در این شهر 

 (99 و 99ص  ،ق 1933،اندلسی)[. وحی الهی متصلند زالیالچون به منبع ]پسندیده است 

با آن چه  شود یمگفته  «توسعه یافته و پیشرفته»ا ه آنامروزه به  ها آنروشن است کشورهایی که اصطالحاً امروزه به 

. کلید توسعه و پیشرفت و تعالی است ،آموزش علم و دین رسد یمیلی فاصله دارند و به نظر ، خابن باجه گفته است

 :کند یمرابطه علم و ایمان را چنین بیان  يمطهر دیشه

علم  ؛سازد یمو ایمان روان را آدمیّت  کند یمعلم جهان را آدمی  ؛علم انقالب برون است و ایمان انقالب درون

لم طبیعت ساز است و ایمان ؛ عبرد یمو ایمان به شكل عمودي باال  دهد یموجود انسان را به صورت افقی گسترش 

علم  ،و هم ایمان بخشد یمهم علم به انسان امنیت . علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس ؛نیروي متصل

و  دهد یمایمنی  ها طوفان ،ها زلزله ،ها لیس، ها يماریبهجوم  در مقابلعلم  ؛و ایمان امنیت درونی دهد یمامنیت برونی 

و ایمان  کند یمعلم جهان را با انسان سازگار  ،ها يانگارپوچ  ،ها یپناهاحساس بی  ،ها ییتنها ،ها اضطرابایمان در مقابل 

 (21ص  ،1979، مطهري). انسان را با خودش

انسانی و کارساز  ،هیچ تحولی. و دگرگونی در سطح فرد و جامعه استدر واقع، پیشرفت هر چه باشد نوعی تحول 

شرط . در فرآیند آن دگرگونی شرکت داشته باشند از روي اختیارآگاهانه و  ها انسانو کارآمد نخواهد بود مگر آن که 

یمان پایدار و جدي ا تفكر ووجود اندیشه و  ،انسان در فرآیند پیشرفت و تحول از روي اختیارحضور فعال و آگاهانه و 

رویكرد جدي همه اعضاي  ،پیش شرط وجود اندیشه و تفكر و ایمان پایدار در جامعه. در سطح فرد و جامعه است

  .دین عالمانه و علم مؤمنانه ؛جامعه و یا دست کم اکثر آن به علم و دین است

منظور ما حرکت از وضع و جامعة موجود به سوي وضع و  مییگو یماگر از پیشرفت در این مقاله سخن  ،بنابراین

این پیشرفت نه در تضاد با سنت و . باشد یم ،رسیم نمودهت( ص)همان جامعة آرمانی که پیامبر اسالم  ،جامعة مطلوب

بلكه حرکتی است بر خواسته از ارادة  ،ه تك ساحتی است و نه دترمینیستی بر اساس جبر تاریخ، نشود یمدین معنا 

و قوانین ثابت الهی که در برگیرندة ابعاد مختلف مادي و معنوي زندگی  ها سنتدر مجموع تكاملی بر اساس  ،ها نسانا

ا را به مدلی جامع جهت الگوي اسالمی م( ص)بررسی و تبیین الگوي پیشرفت در سیرة پیامبر اعظم . فرد و جامعه است
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پیشرفته و متعالی در همه  يا جامعه ،النبی نهیمدباشد که ما نیز با تأسی و اقتدا به مدل . شود یمایرانی پیشرفت رهنمون –

 . ابعاد داشته باشیم

 :ارائه پیشنهادات

 :گردد یمایرانی پیشرفت پیشنهاداتی ارائه –در جهت تحقق الگوي اسالمی 

ایرانی –راه الگوي اسالمی  تواند یم( ص)تحلیلی جامع از الگوي پیشرفت و تعالی در سیرة پیامبر اعظم -1

  .پیشرفت را هموار نماید

پیشرفت و تعالی همه جانبه جوامع  يگشا راهتأمل و تدبّر در آیات قرآن کریم و تعمق در مضامین بلند آن -2

  .رود یمانسانی به شمار 

مدلی مناسب از الگوي پیشرفت اسالمی را به  تواند یم (پیامبران و معصومین)بهره گیري از سیرة پیشوایان دین -9

  .همراه آورد

ایرانی –تحقق الگوي اسالمی  تواند یمبهره گیري از فكر و اندیشة صاحب نظران و اندیشمندان متعهد مسلمان -9

 . پیشرفت را تحقق بخشد

 . ی پیشرفتایران–ر جهت تحقق عملی الگوي اسالمی د( تولید فكر) ییها کنگرهو  ها شیهمابرگزاري -۰

 . ایرانی پیشرفت–تأسیس مجمع نخبگان و فرهیختگان جهت ارائه راهكار تحقق الگوي اسالمی -6

 . اقدامات پیش رونده آنان در تحقق الگوي پیشرفت راهگشا باشد کشورها وبهره گیري از دستاوردهاي سایر -7

 ، ومجالت ،در قالب فیلم، کتاب)ه در جامعاسالمی و ترویج آن –مفاخر فكري ایرانی  يها شهیاندزندگینامه و -3

 . ایرانی باشد–اقدامی تشویقی در حرکت جوانان و نوجوانان به سوي الگوي پیشرفت اسالمی  تواند یم (...

، اند داشته شرفتیپکه بیشترین خدمت و دستاورد را در قلمرو  ییها چهرهجهت معرفی  ییها جشنوارهبرگزاري -3

 . رسد یم به نظرنسل جوان ضروري  يریالگوپذهت ج

یاري گر ما در الگوي پیشرفت همه جانبه  تواند یماندیشه متفكران ایرانی خارج از کشور  فكر وبهره گیري از -1۵

 . باشد

 

 منابع

 . قرآن کریم .1
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 .چاپ سوم ،نتشارات دستان، اهران، ترجمه وحید محمودي، توسعه به مثابه آزادي، ت1931آمارتیاس،  .2

 . ارالمعرفة، دبیروت ،لسیرة النبویه، ای تا، بهشامابن  .9

  .چاپ سوم ،شر قومس، نتهران ،مپریالیسم و عقب ماندگی، ا1967 ،مایون، هالهی .9

 . دارالفكر االسالمیه ،بیروت ،افزونتحقیق معن  ،دبیر المتوحد، تق 1933 ،ابن باجه ،اندلسی .۰

  .بیروت ،فتوح البلدان ،م 1373، بالذري .6

  .بیروت ،انساب االشراف ،ق 19۵۵ ،بالذري .7

  .چاپ دوم ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،تهران ،تاریخ سیاسی اسالم ،1979 ،رسول ،جعفریان .3

 . اپ دوم، چانتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،توسعه تكنولوژي ،1979 ،عباس ،حاج فتحعلی .3

  .انتشارات سید جمال ،ی جا، بالبالغه نهجاز  ییها درس ،تا یب ،سید علی ،خامنه اي .1۵

  .ذیل واژة جاهلیت ،۰ج  ،دائرة المعارف ،بی تا ،بهاءالدین ،خرمشاهی .11

  .چاپ چهارم ،انتشارات سمت ،تهران ،تاریخ صدر اسالم ،1973 ،غالم حسین ،زرگري نژاد .12

  .چاپ اول ،نشر قومس ،تهران ،سیاسی جهان سوم–در آمدي بر شناخت مسائل اقتصادي  ،1979 ،احمد ،ساعی .19

 . 2شمارة  ،مجلة اطالعات سیاسی اقتصادي ،صول ثابت توسعه، ا1963 ،محمود ،سریع القلم .19

  .19شماره  ،مجله نامه فرهنگ ،ظریه انسجام درونی، ن197۵ ،محمود ،سریع القلم .1۰

 . 19شماره  ،مجله کیهان فرهنگی ،کالمی در معنی واژه جاهلیت ،1976 ،امیر ،رحیمی ،سلمانی .16

  .آفاق ،تهران ،ترجمه علی اکبر مهدي پور ،روزگار رهایی ،ق 19۵۰ ،کامل ،سلیمان .17

  .چاپ دوم ،کانون اندیشه جوان ،تهران ،راهكارهاي عدالت در نظام اسالمی ،1936 ،سید کاظم ،سید باقري .13

 ،قم ،یترجمة دکتر سید جمال موسوي اصفهان ،تاریخ در قرآن يها سنّت ،بی تا ،سید محمد باقر ،صدر .13

  .انتشارات جامعه مدرسین

انتشارات  ،تهران ،تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري ،اخالق ناصري ،1979 ،خواجه نصیرالدین ،طوسی .2۵

  .چاپ دوم ،خوارزمی

  .دارالمشرق ،بیروت ،تحقیق فوزي متري نجّار ،السیاسة المدینه ،بیتا ،ابو نصر ،فارابی .21

  .دارالمشرق ،بیروت ،الملة و نصوص اخري ،م 1336، ابو نصر ،فارابی .22
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  .دارالهالل ،بیروت ،تحقیق ابو ملحم ،آراء اهل المدینة الفاضلةو مضاء اتها ،م 133۰ ،ابو نصر ،فارابی .29

  .چاپ ششم ،انتشارات سمت ،تهران ،مقایسه اي يها استیس ،1979 ،عبدالعلی ،قوام .29

  .داراالندلس ،یروت، بمروج الذهب و معادن الجوهر ،بی تا ،مسعودي .2۰
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 نوجوه معنایی واژه سعی در قرآ

 *حدیثه سلیمانی

 :چكیده

؛ بیگانه نیست ها آنلبته این معنا چندان هم از معناي لغوي ا .ي دارندا ژهیورفته در قرآن معنایی ر تمام واژگان به کا

راستی این کلمه در میان آیات قرآن حامل . است «سعی»ه اژها، و واژهیكی از این . قرابت معنایی وجود دارد ها آنمیان و 

است که در این مقاله به  یسؤاالتاز جمله  ها نی؟ اشود یمبه چه اعمال و کارهایی این واژه اطالق  ؟چه بار معنایی است

 .آن پاسخ داده خواهد شد

یی را پیش روي او ها راه ،ي براي خویش در روي زمین قرار دادا فهیخلاز آن روز که حضرت حق  :مسئلهطرح 

ي این  جهینتدر عاقبت نیز  ونهاد تا او با اختیار خویش هدفی را بر گزیند و در راه رسیدن به این هدف تالش نماید 

 .زحمات خویش را ببیند

ز ا. ..و باید سعی نمود . براي این کار، نیاز به سعی و تالش فراوان استمثالً که  میخور یمبارها به این مطلب بر  

نظر قرآن را به این  ستیبا یماست که  يا مسئلهبنابراین، این  .می بشري داریزندگطرفی قرآن کریم را به عنوان قانون 

  ؟ه این یگانه کتاب هدایت بشریت تا چه اندازه به این مطلب پرداخته استک مفهوم بررسی کرد،

تا د به دنبال سعی و تالش برو ستیبا ی، ماز طرفی جامعه امروزه ما به خصوص نسل جوان ما براي زندگی خویش

 .بتواند از بیهودگی و سردرگمی خارج شود و بتواند فرد شایسته و مفیدي براي کشور و نیز براي زندگی خویش باشد

 .عامل و انگیزه باشد «سعی»ین مسائل از جمله اموري است که براي تحقیق قرآنی ذیل وجوه واژه ا

و ن که با کمك آیات و نظر برخی از مفسرا باشد یمدر قرآن  «سعی»ه معنایی واژه هدف در این مقاله بررسی وجو

 .ردیپذ یماین کار صورت  ،و نیز تحلیلی يا کتابخانهبه روش  ،لغویان

در درجه اول براي خودشان ن سود و منفعت آ؛ و سعی با عاقبت و آینده افراد ارتباط تنگاتنگ دارد: گفت میخواه 

داوند با الطاف ، خراه خیر و صالح در پیش گیرند و نهایت مجاهدت و تالش را از خود نشان دهندکه اگر  باشد یم

در مرتبه بعد این کار به نفع جامعه و اقتصاد کشور و نیز ؛ و خواهد آمد ها آني زیباي بهشتی به یاري ها و پاداشدنیوي 

 . بلكه تمام مسائل کشور خواهد بودو باال رفتن فرهنگ 

همراه با سرعت در  تواند یمموع سعی یك معناي اصلی دارد که تالش براي رسیدن به هدف است که این و در مج

 .باشد... به طور مداوم عمل کردن و ا کار ی
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 .جوه معنایی، ورآنق سعی، :کلید واژه

  .یدانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبای*

 

 «سعی»آرای لغویان ذیل واژه 

 :میشو یمبراي این بحث ابتدا نظر لغویان را جویا 

، فراهیدي)« .سعی یعنی هر عملی اعم از خیر یا شر و نیز سعی یعنی کسب»: دیگو یمابن احمد در این باره ل خلی

 .(2۵2، ص 2، ج 193۵

یا شر و اکثر استعمال آن در  ریدر خ کنند یماستعمال  در کارسعی را در باره جدیت » :دیگو یمراغب اصفهانی 

 .(911، ص 1، ج 1912 ،راغب اصفهانی)« افعال پسندیده است

عی بلیغ به منتهاي نهایت است ، ساز جهد است و جهد يا مرتبهسعی »: در التحقیق واژه سعی چنین معنا شده است

مگر سعی که برایش در دنیا  دهد ینمو این معنا در موارد مختلف متفاوت است و براي انسان در آخرت چیزي سود 

، مصطفوي). «تكمیل کرده باشد را آنبوده تا اینكه فطرت اصیل او را سالم نگه داشته و تقویت کند و با سعادت اکتسابی 

 (199، ص ۰، ج 196۵ ،قرآن الكریملتحقیق فی کلمات الا

وشش؛ در قرآن مجید به معناي تند رفتن و دویدن و به ، کتند رفتنسعی یعنی »: قاموس قرآن نیز آورده است

 (263، ص 9، ج 1971قرشی،. )«معناي تالش و کوشش به کار رفته است

 .واه در امر خیر و خواه در امر شر؛ خدهد یمکوشش است که انسان انجام و در لغت همان تالش  «سعی»بنابراین 

 کاربردهای قرآنی واژه سعی 

 . اسمی و فعلی بكار رفته است يها صورتحدود سی بار در آیات قرآنی به  «سعی»مشتقات ماده 

 :«سعی در قرآن بر چهار وجه باشد»: دیگو یم «سعی»تفلیسی از علماي وجوه و نظایر در باره وجوه 

 «مشیًا»یعنی « سَعْیًا یَأْتِینَكَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ» دیفرما یم 26۵سعی به معناي رفتن بود چنانكه خداوند در سوره بقره آیه . 1

در سوره جمعه ؛ و یعنی المشی«  الْمَنَام فىِ  أَرَى یإِن ییَابُن قَالَ السَّعْىَ مَعَهُ بَلَغَ فَلَمَّا» دیفرما یم 1۵2صافات آیه  در سورهو 

 .«فامشوا الی الصلوة المفروضة»یعنی «  اهلل ذِکْرِ  إِلىَ فَاسْعَوْاْ» دیفرما یم 3آیه 

 سَعْیُهُم کَانَ فَأُوْلَئكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَهَا لهََا  سَعَى وَ االَْخِرَةَ أَرَادَ مَنْ وَ» دیفرما یم 13در سوره إسراء آیه  ؛کار کردن. 2

 .« لَشَتىم سَعْیَك إِنَّ»ل سوره لی 9در آیه ؛ و «مَّشْكُورًا سَعْیُكمُ کاَنَ»سوره انسان  22و در آیه « مَّشْكُورًا
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 مِنْ جَاءَ وَ» 2۵و در سوره یس آیه «  یَسْعَى الْمَدِینَةِ أَقْصَا مِّنْ رَجُلٌ جَاءَ وَ» 2۵ه در سوره قصص آیه ، کویدند. 9

 .«یعدوا»سعی یعنی ی«  یَسْعَى رَجُلٌ الْمَدِینَةِ أَقْصَا

. «جهدوا»یعنی «  أَلِیم رِّجْزٍ مِّن عَذَابٌ لهَُمْ أُوْلَئكَ مُعَاجِزِینَ ءَایَاتِنَا فىِ سَعَوْ الَّذِینَ وَ» ۰در سوره سبأ آیه  ؛کوشیدن. 9

 (.19۵و  123، صص 1973،وجوه قرآن)

ا ی، راه رفتنق از سرعت دویدن یا راه رفت مطلر اما کمت تر عیسرسعی یعنی راه رفت کمی »در لغتنامه قرآن آمده 

 (2۰3، ص 1939،عادل سبزواري. )«اقدام کردن به ضرر یا به شرّ

اینكه سعی از طرف انسان متفاوت است؛ هم در جهت حق است و هم  شود یمنتیجه ت امّا آنچه که از بررسی آیا

 .در جهت باطل

 :اقسام سعی

 :واژه سعی در حالت کلی دو وجه معنایی داردبا توجه به آیات قرآن 

 .سعی در جهت باطل. 2ق سعی در جهت ح

 سعی در جهت حق 

 االَْخِرَةَ أَرَادَ مَنْ وَ»: دیفرما یمسوره إسراء  13به عنوان مثال آیه . باشند یمآیات بی شماري از قرآن مؤیّد بر این معنا 

به درگاه الهی و ن ر اینجا یكی از شروط بار یافتد. «مَّشْكُورً سَعْیُهُم کَانَ فَأُوْلَئكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَهَا لهََا  سَعَى وَ

کسی که آخرت را بطلبد و سعی و کوشش ». باشد یمدر درجه اعالي آن  ن هم، آسعادتمندي در آخرت سعی و تالش

نابراین ب. دتالش او مورد قبول الهی خواهد بوین سعی و ، ار حالی که ایمان داشته باشد، دخود را در این راه به کار بندد

به حیات ابدي ق که تعل يا ارادهن هم ، آاراده انسان: اول: شرط است یبراي رسیدن به سعادت جاویدان سه امر اساس

عالی پشت  يا هیروحمتی واال و ، همادي تعلق نگیرد صرفاً يها هدفپایدار و  يها نعمتگیرد و به لذات زود گذر و 

این اراده به صورت ضعیف و ناتوان در  :دوم. بند آن باشد که او را از پذیرفتن هر گونه رنگ تعلق و وابستگی آزاد سازد

و آخرین سعی و تالش خود را در  واداردمحیط فكر و اندیشه و روح نباشد بلكه تمام ذرات و جود انسان را به حرکت 

 .ایمانی ثابت و استوار ،توأم با ایمان باشد ها نیاهمه  :سوم. این به کار بندد

سعی  دیگو یمولی در مورد عاشقان آخرت  میده یمر قرا ها آنجهنم را براي  دیگو یمدر مورد دنیا پرستان  (آیات)

 (67، ص 12ج ش،  1979 ،مكارم شیرازي. )رمشكور خواهد بود یعنی تشكر و قدر دانی پروردگا ها آن و تالش

ن هم سعی و تالش فراوان تا به ، آر کنار ایمان خویش باید سعی نماید، دخواهد یمپس کسی که آخرت را 

 .سعادت برسد و به مطلوب خویش دست یابد
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حضرت  ؛او و فرزندش( ع) میابراهحضرت هاجر زمانی که  ؛(ع)م که همسر حضرت ابراهی میخوان یمدر تاریخ 

ر این د. داز شدت تشنگی نزدیك بود از دست برون آن دواسماعیل را در سرزمین بی آب و علف مكه رها نمود و 

بنابراین براي . کام او و فرزندش را نوازش کرد ،آورد تا آب گواراي زمزما ضرت هاجر آنقدر سعی به ج، حهنگام

 .مضاعف نیاز است و تالشرسیدن به مطلوب سعی 

 شود یمقبول  ها آنطاعت ه طاعات و ترک معاصی همراه با تصدیق یگانگی خداوند و اقرار به انبیاء است کانجام »

، ج ش 1972طبرسی،. )«شود یمو از سیّئات برتر و بیشتر  شود یماضافه  ها آنیعنی آنكه حسنات »ر شكوم« و گفته شده

 (627، ص 6

الص ، خسعی یعنی انجام آنچه به آن امر شده و ترک آنچه از آن نهی شده» دیگو یماهل سنت  از مفسران ؛شوکانی

 (2۰3، ص 9، ج ق 1919شوکانی،. )«براي خداوند و پیروي از قانون شرع بدون هوي و هوس

ا داش عظیم الهی را براي خویش ، پو هدف صحیحی که دارندت همین تالشگران هستند که با سعی و خلوص نی

 کُفْرَانَ فَلَا مُؤْمِنٌ هُوَ وَ الصَّالِحَاتِ مِنَ یَعْمَلْ فَمَن»سوره انبیاء وصفشان آمده که  39ند که در آیه یها همان ها نآ. اند کرده

 .رود ینممحفوظ است و از بین  ها آنس سعی پ. دآوردن یمدارند و عمل صالح به جا ن یماا. « کَتِبُون لَهُ إِنَّا وَ لِسَعْیِهِ

لبته ا( 22/انسان. )«مَّشْكُورًا سَعْیُكمُ کاَنَ وَ جَزَاءًم لَك کاَنَ هَذَا إِنَّ» دهد یمرا مخاطب قرار  ها آنتا آنجا که خداوند 

 ها نآ. تبهشتی آمده اس يها نعمتو ادامه سخن از ت که این وعده الهی اس رساند یمسیاق این آیه و توجه به آیات قبل 

و از نهایت رحمت  رندیگ یمورد لطف الهی قرار ، مو در پی کسب رضاي الهی باشند دهند یمکه اعمال نیكو انجام 

 . شوند یم برخوردارحضرت حق تعالی 

بهشتی و  يها باغمؤمنان که نتیجه تالش و سعی خویش را خواهند دید و حالوت بهشت و  يها یژگیواین است 

. نوري خواهد بود ها آنهمراه ؛ و و سعادتمند خواهند بود برد یمدنیا را از یادشان  يها یسخت، باالتر از آن رضوان الهی

ن بَی نُورُهُم  یَسْعَى الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ تَرَى یَوْمَ» دیفرما یمنجا که آ. تهمین مطلب اسد سوره حدی 12موضوع آیه 

 «الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَالِكَا فِیهَ خَالِدِینَ الْأَنهَْارُ تحَْتهَِا مِن تجَْرِى جَنَّاتٌ الْیَوْمَ بُشْرَئكُمُ بِأَیْمَانِهِم وَ أَیْدِیهِمْ

کرده براي این بود که »ن عی و دویدس« اگر از تابیدن نور تعبیر به»: دیفرما یمعالمه طباطبایی در باره تفسیر این آیه 

در حالی که  ،شتابند یم، تهیه دیده ها آن يبرااشاره کرده باشد به اینكه چنین کسانی به سوي درجاتی از بهشت که خدا 

ا جایی که دیگر ، تگردد یمروشن  ها آن يبراهر لحظه و یكی پس از دیگري درجات و جهات سعادت و مقامات قرب 

 (1۰۰، ص 13، ج 1917طباطبایی،. )«نورشان به حد تمام کمال برسد

جلوگیري از تكرار از آوردن آن خود داري  يبراکه ت سوره تحریم نیز آمده اس 3و مشابه این مضمون در آیه 

 .میکن یم
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که با  ندیها آنپس در اینجا سعی به همان معنی تالش آن نورهاي مؤمنان است که همراه با آنان خواهد بود و 

: دیفرما یمسوره غاشیه چنین  1۵-3که در این باره آیه . برند یممشاهده تالش خویش خرسند بوده و در آرامش به سر 

برین  يها بهشتاین پاداش سعی و مجاهدت اهل ایمان است که در « عَالِیَةٍ جَنَّةٍ فىِ*رَاضِیَةٌ لِّسَعْیهَِا*نَّاعِمَةٌ یَوْمَئذٍ وُجُوهٌ»

 .راضی است ها آنو خداوند نیز از سعی  رندیگ یمجاي 

 سعی در جهت باطل

 مثالً. آیات زیادي تكرار شده است در زینا معنین ا. تامّا نوعی دیگر از سعی و تالش در جهت ناحق و باطل اس

ه بسیاري از مردم ک« صُنْعًا یحُْسِنُونَ أَنهَُّمْ یحَْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیَا الحَْیَوةِ فىِ سَعْیهُُمْ ضَلَّ الَّذِینَ»سوره کهف آمده  1۵9در آیه 

م عیهس« اسناد ضالل به». دهند یمبهترین را انجام  کنند یمو گمان  شوند یمدر سعی خودشان در زندگی دنیایی گمراه 

 192، ص 1۰ج  ،ی تا، ببن عاشورا« .گمراه شدند شان یسعمجاز عقلی است یعنی کسانی که در »

آیه در وصف عمل زیانكاران است و اشاره به اینكه زیان کاران که سرمایه عمر خویش را در کاري که به فرمان »

گم شده یعنی اعمالشان فانی و  ها آننان در همین حیات دنیا سعی و کوشش ، آاند نمودهعقل و دستور شرع نبوده تلف 

 .در پی نخواهد داشت يا جهینتو هر چه سعی کنند ( 39، ص 3، ج 1961بانوي اصفهانی،. )«مثمر ثمر نخواهد بود

گفت در  نیرالمؤمنیامبن الكوّاء به ا: امام بن ربعی گفت»: هدر ذیل این آیه نقل شده ک( ع)البته روایتی از امام علی 

بدعت  نشانیدکافر شدند و در  پروردگارشاناهل کتابند که به  ها نآ: رمود، فباره این آیه و آیه قبل آن به من خبر بده

 (.9۰2، ص 2، ج ق 193۵عیاشی،. )«شود یمگذاشتند پس اعمالشان تباه 

 يها نشانهکه سعی در انكار حقانیت آیات و  هستند یکسان، شود یم شانیگمراهصرف  ها آناین افراد که سعی 

 ءَایَتِنَا فىِ سَعَوْاْ الَّذِینَ وَ» دیفرما یم ها آنخداوند درباره . مثل روز روشن است ها آنر حالی که حقانیت ، دکنند یمالهی 

و با عذاب دردناک  دهد یمرا  ها آنخداوند نیز سزاي اعمال ناشایست ( ۰1/حج)«  الجَْحِیم أَصْحَابُ أُوْلَئكَ مُعَاجِزِینَ

 .کند یمپذیرایی  ها آنجهنم از 

و در یك کالم محارب و مفسد در زمینند و از خدا  اندازند یمکشتار راه و  کنند یمکه در روي زمین فساد  ها آن

 99یه آ: ز جمله، ااین معنا در آیاتی از قرآن آمده. تدر دنیا و عذاب در آخرت اس يراي چنین افرادي خوار، بترسند ینم

 .الْفَسَاد یحُِبُّ لَا اللَّهُ وَل النَّسْ وَ الْحَرْثَ یُهْلِكَ وَ فِیهَا لِیُفْسِدَ الْأَرْضِ فىِ  سَعَى  تَوَلىَ إِذَا وَ :سوره بقره 2۵۰سوره مائده و آیه 

که تمام کوشش و سعی خویش را در انكار و رد آیات حق و  ها آننتیجه سعی نادرست و ناشایست  شود یماین 

 .رندیگ یمفساد در زمین به خدمت 
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گرچه . «إنَّ سَعیَكُم لَشَتَّی» دیفرما یمکه  باشد یمسوره لیل آمده به معناي لغوي آن  9آنچه در آیه  رسد یمبه نظر 

بر داشت  ها آنمعانی دیگري که از د هرچن ،ناظر به همان معناي لغوي استش دید اجمالی به تمام کاربردها، کمابی

 .باشد یمنیز به این معنا نزدیك  شود یم

. سعی شما مختلف است. سعی شما در دوران حیات شما متفاوت است»: سدینو یمشیخ طوسی در تفسیر این آیه 

 .(969، ص 1۵، ج بی تا ،طوسی)« سعی مؤمن خالف سعی کافر است

و کافر نیز  کند یمش ، با ایمان خویش به توحید و معاد در راه رسیدن به کمال مطلق و سعادت خویش تالو مؤمن

 . کند یمتالش  اش یخواه هدر رسیدن به دنیا و در زیاد

و تنها و  بست یمهد و تالش خویش را در نجات و سعادت خویش به کار و چه خوب بود که اگر بشر همه ج 

 بود ودر آن صورت نتیجه اعمال او همه نور  قطعاًکه  کرد یمتنها براي حضرت حق و رضاي او کوشش و عمل 

 .رحمت

 ذیل واژه سعی در قرآن هآی نیتر یمحور

 يها هیآ، که شاه بیت آیه مرتبط به آن میابی یمدر  ،بنگریماگر بخواهیم از نگاه دیگر به این واژه در میان آیات قرآن 

 سَعْیَهُ أَنَّ وَ* سَعَى مَا إِلَّا لِلْانسَانِ لَّیْسَ أَن وَ»د باش یمن سوره نجم است که در ضمن تلنگري نیز براي هر انسا 9۵و  93

به اینكه اسالم دین زندگی است  کند یمدر دنیاست و آیه داللت ت منظور از سعی در اینجا عمل و حرک«  یُرَى سَوْفَ

به موجب آن معامله  ها آنو با  نگرد یمدر دنیا  ها آنکه خداوند به بندگانش از میان اعمال  دارد یمزیرا به صراحت بیان 

 (139، ص 7ق، ج  1929، مغنیه. )دکن یم

سعی است که انسان آنچه ق مطل این. سودي به حالشان ندارد... روت و ، ثسب، نلهیقبمل افراد است و ، عو مالک

 . دیخواهد دسعی کرده را 

به معنی تالش و کوشش به کار  غالباًسعی در اصل به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله دویدن نرسیده ولی »

. ریا ش باشد ریخواه کار ، خدهد یمرا که به هنگام تالش و کوشش در کارها انسان حرکات سریعی انجام ، چرود یم

، تالشی است که از او حاصل شده است دیفرما یملكه ، بهره انسان کاري است که انجام دادهب: دیفرما ینمالب اینكه ج

به مقصد نرسد که اگر نیتش خیر باشد خدا پاداش خیر به  اناًیاحشاره به اینكه مهم تالش و کوشش است هر چند انسان ا

و آیا خبر ندارد که سعی و کوشش او به ! ه فقط کارهاي انجام شده، نهاست ارادهو  ها تینرا که او خریدار ، چدهد یاو م

 (۰۰، ص 22، ج ش 1979،مكارم شیرازي. )«شود یمزودي دیده 

 .ندیب یماعمال خویش را  جهینتو ( 9۰/نازعات )« ...ر یومَ یَتَذکَّ»د و در روز قیامت به سعی او پاسخ داده خواهد ش

 با مفاهیم همسو «سعی»ارتباط 
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نیز به این معنا یا  «جهد»همسو چون  ییها واژهالبته . باشد یمپس سعی در اکثر آیات همان اهتمام به انجام امور 

داراي سبب نزول خاصی بوده و اشاره به  ها آندر آیات فراوانی تكرار شده است هر چند اکثر  باشند کهقریب به آن می 

. به اهمیت تالش و سعی در راه هدف و خواسته را پی برد تواند یم ها آنجهاد با دشمنان خارجی دارند امّا از فحواي 

 وَ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِیلِ فىِ المُْجَاهِدُونَ وَ الضرََّرِ أُوْلىِ غَیرُْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْقَاعِدُونَ یَسْتَوِى لَّا: )سوره نساء که 3۰ هیمانند آ

 الْمُجَاهِدِینَ اللَّهُ فَضَّلَ وَ یالحُْسْن اللَّهُ وَعَدَ کالًُّ وَ دَرَجَةً الْقَاعِدِینَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ المُْجَاهِدِینَ اللَّهُ فَضَّلَم أَنفُسِهِ

 (عَظِیمًا أَجْرًا الْقَاعِدِینَ عَلىَ

سبب نزول و مورد خاص آیه شمول آن را از »ه طبق قاعدا که هر چند این آیه به سبب نزول خاصی اشاره دارد امّ

س جهاد امري مقدس و مجاهد شایسته ، پها جانجهاد با اموال و با  آن هممفهوم آیه تشویق به جهاد است ،«برد ینمبین 

 دارند ورتري ، بشان نشسته و دستی بر آتش ندارندیها که در خانه ییها آنکه بر طبق آیه بر  باشد یمتقدیر و تمجید 

 .خداوند به آنان اجر عظیمی خواهد داد

 ایمان روح و نموده، جهاد به تشویق و تحریك را مؤمنین خواهد مى شریفه آیه این :دیفرما یمعالمه در باره آیه 

 (96، ص ۰، ج 1917، طباطبایی. )دکن کرده بیدار فضیلت و خیر در گیرى سبقت براى را آنان

 با اند، بازنشسته جهاد از( معلولیّت و بیمارى مثل) ضرر و عذر بدون که مؤمنانى :در تفسیر نور ذیل آیه آمده

 .نیستند یكسان کنند، مى جهاد خدا راه در خویش يها جان و اموال با که مجاهدانى

 همه خداوند. است داده برترى اى درجه به( جنگ از) وانشستگان بر را جانشان و اموال با جهادگران خداوند،

. تاس داده برترى بزرگى پاداش با وانشستگان، بر را مجاهدان خداوند ولى است، داده تر نیك( پاداش) ى وعده را مؤمنان

 (96۵، ص 2، ج 1939، قرائتی)

 .بخشد یم و اعتبارارزش  ها آنو به  کند یمجهاد گر اشاره  مؤمنانو چقدر زیبا به مقام این 

 الَّذِینَ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فىِ أَنفُسِهِمْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ: )دیفرما یمسوره انفال  72یا آیه  

 إِنِ وَا یهَُاجِرُو  حَتىَ ءٍ  شىَ مِّن وَلَیَتهِِم مِّن لَكمُ مَا یهَُاجِرُواْ لَمْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَض بَعْ أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ أُوْلَئكَ نَصَرُواْ وَّ ءَاوَواْ

راه خدا آنهایی که در ( بَصِیر تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَق مِّیثَا بَیْنهَُم وَ بَیْنَكُمْم قَوْ  عَلىَ إِلَّا النَّصْرُ فَعَلَیْكُمُ الدِّینِ فىِ اسْتَنصَرُوکُمْ

اي به احدي ظلم  ی مزد نخواهند ماند و خداوند به اعمال و کردار همه آگاه است و اندک ذره، بجهاد کنند و ایمان آورند

 .کند ینم

 و شده، وارد مانیا نورانى به محیط کفر تاریك محیط از آنان که( مؤمنان)»: کند یممصطفوي آیه را چنین تفسیر  

 «.اند کرده پیدا گرایش یاله دستورهاى و احكام و آسمانى کتاب و رسالت عوالم و مادّه ماوراى عالم و توحید به مراحل

 .باطنى وقلبی  به جهت کند مى پیدا ارتباط مرحله این و
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 يبه سو و آمده، بیرون خود خارجى زندگى محیط از عمل مقام در روحى، گرایش و باطنى ایمان تحقّق از پس

ع مان بى تا کرده، انتخاب مساعدى و امن محلّ خود، عائله و خود زندگى ادامه براى و نموده، هجرت دینى و سالم محیط

 .باشد موفّق خود دینى و یاله برنامه ياجرا براى

ه ب هجرت لحاظ این از و انسانست، روحى پیشرفت و معنوى رشد از مانع نیتر بزرگ آلوده و تاریك محیط آرى

 .است شده شمرده کبیره معاصى از و ممنوع الكفر دار

 مقصود، هدف راه در خدمات و فعّالیّت به رسد مى نوبت روحى، نظر از امن محلّ و االیمان دار در استقرار از پس

 رهیدا دادن توسعه و متعال، پروردگار رضاى و قرب مقام يبه سو سیر و ،یاله الزم وظایف دادن انجام هدف چون و

 جانى و مالى نیروى صرف از مهاجر مؤمن شخص که شود مى الزم شرع و عقل داللت يبه اقتضا: است حقیقت و حقّ

 (2۰، ص 1۵، ج 193۵، مصطفوي. )دنكن خوددارى گونه چیه

م در دنیا و هم در آخرت و این از ه. دکن یم شان ياریدا نیز ، خندینما یمپس آنان که براي خدا سعی و تالش 

از تو »عامیانه اشاره کرد  المثل ضرببه این  توان یمکه  باشد یمنتایج بسیار عالی سعی و مجاهدت در راه حق و خدا 

 .بداند که خداوند نیز به او توجه خواهد کرد نیقیو یعنی انسان در هر کاري باید تالش نماید . «ز خدا برکت، احرکت

 اللَّهِ دُونِ مِن یَتَّخِذُواْ لَمْ وَ مِنكُمْ جَاهَدُواْ الَّذِینَ اللَّهُ یَعْلَمِ لَمَّا وَ تُترَْکُواْ أَن حَسِبْتُمْ أَمْ: )دیفرما یمسوره توبه  16یا آیه 

 (  تَعْمَلُون بِمَار خَبِی اللَّهُ وَ وَلِیجَةً الْمُؤْمِنِینَ لَا وَ رَسُولِهِ لَا وَ

 با تنها اینكه آن و کند، مى گوشزد مسلمانان به را مطلب دو فوق جمله»: آیه در تفسیر نمونه چنین تفسیر شده  

 آزمون مردم آزمایش، وسیله دو با بلكه شود، نمى روشن اشخاص شخصیت و یابد، نمى سامان کارها ایمان اظهار

 :«شوند مى

 و منافقان با همكارى و رابطه گونه هر ترک دوم و پرستى بت و شرک آثار محو براى و خدا، راه در جهاد نخست

 (912، ص 7، ج 1979، مكارم شیرازي. )ار داخلى دشمنان دومى و راند مى بیرون را خارجى دشمنان اولى که دشمنان،

 از کنند یم جهاد که کسانى نكرد پیدا تحقق خارج در الهى معلوم هنوز و دیشو یم رها شما که دیکن یم گمان آیا»

« .دیکن یم عمل به آنچه است آگاه خداوند آنكه حال و پناهگاه را مؤمنین و خدا رسول و خدا از غیر رندیگ ینم و شما

 (13۵، ص 6، ج 1973، طیب)

همه چیز که . دکوششی دریغ ننمایچ تالش وسعی نماید و در هدف خویش از هی ستیبا یمپس در هر حال انسان 

 . و به زودي به آنان پاسخ خواهد داد شود یمبط ، ضعالم نزد خداونددر 
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در بیشتر این موارد ت؛ و آمده اس ...و ( کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْكَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا)ن سوره فرقا ۰2آیه ر و یا د

اشد و خواه در خواه این جهاد در برابر دشمن خارجی ب. مراد اوستمسیر حق و سعی صحیحی  در جهتجهاد و سعی 

 .برابر دشمن درون و چه در زمینه مادي باشد و یا در زمینه معنوي

 نتیجه گیری 

فردي  اگر این سعی براي دنیا باشد و چنین. باشد یم اش یزندگبنابراین، سعی نهایت کوشش انسان در مسیر  

اگر ؛ و عذاب براي او نخواهد بودخت در اشتباه و گمراهی است و عاقبتی جز ، سگمان برد که این آخرین حد است

ا بهشتی زیبا و پهناور پاداش داده خواهد شد و سعی او ، بسعی او براي آخرت و سراي ابدي و سعادت جاودانی باشد

؛ و ارتباط تنگاتنگ دارد ها آنو این سعی با عاقبت و آینده  ندیب یمحاصل سعی خویش را ك هر ی؛ و مشكور خواهد بود

و اگر راه خیر و صالح در پیش گیرند و نهایت مجاهدت و تالش را از خود  باشد یمراي خودشان سود و منفعت آن ب

 .خواهد آمد ها آنزیباي بهشتی به یاري  يها پاداشو داوند با الطاف دنیوي ، خنشان دهند

همراه با سرعت در  تواند یمو در مجموع سعی یك معناي اصلی دارد که تالش براي رسیدن به هدف است که این 

این سنت الهی است که به هر انسان مختار که راه و هدف خویش را برگزیده . باشد... به طور مداوم عمل کردن و ا کار ی

تا  رساند یمراه نادرست را برگزیده باشند امّا خداوند به آنان مدد  يا عدهبله ممكن است . در راهش کمك نماید، باشد

سوره  2۵مان طور که در آیه ه. باشد ینمر چند هدف همه افراد مرضی حضرت حق ؛ هبه اهداف خویش دست یابند

 :دیفرما یمعالمه در باره این آیه . «کلًّا نُمِدُ هؤالء و هؤالء من عطاء ربِك و ما کانَ عطَاءُ ربِّك محظُورًا»: دیفرما یم اسرا

 تفاوت، هیچ بدون شود، مى افاضه ها آن يبرا خدا يعطا از و داشته قرار الهى تربیت تحت گروه در دو این از یك هر

 و کند مى شكرگزارى را اش یسع هم خدا و نموده مصرف آخرت طلب در را اللَّه نعمت دسته دو این از یكى اینكه جز

 .آخرت و نموده مصرف عاجل دنیاى طلب در را آن دیگرى

 «َكرَبِّ عَطاءِ مِنْ»: فرمود و خواند پروردگار يعطا از را دو هر به مدد اگر و

 پروردگار يعطا از کنند مى استفاده ها آن از خود عمل در که آنچه تمامى در گروه دو هر گفتیم که بود این براى 

 خداى تنها بلكه دیگر، مخلوقى نه و دارند دخالت ها آن وجود در آنان خود نه آرى نیست، آنان خود از و برخوردارند،

سعی  و( 9۵1، 7، ج 1979، طباطبایی)ت اس او عطاى از ها آن همه پس است، ها آن کننده ایجاد و مالك که است سبحان

 .شود ینمهیچ گروهی تباه 

انسان تالشگر نه تنها شخص مفید و موثري براي خود و خانواده خود خواهد بود بلكه این اعمال صحیح او به 

عامل  ،دهد ینمچه بسا یك انسان بیكار که از خود هیچ سعی و کوششی بروز . حال جامعه او نیز موثر خواهد افتاد

پس . هستیم يخود شاهد چنین افراد اطرافدر محیط هر یك از ما . بسیاري از کارهاي ناشایست در جامعه خواهد بود
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الش ، تسعی دریغ نكنیم و هر یك از ما اگر به اندازه وسع و توان خودش زندگی خویش از هیچ تال که دربر ماست 

 .پس یا علی. بود خواهدکنیم کشور و جامعه از بسیاري از گناهان و مسائل سو و فساد در امان 

 منابع 

 قرآن کریم 

 .بی جا، بی نا ،لتحریر و التنویرا ،عاشور، بی تاابن  .1

 .هضت زنان مسلمانن: خزن العرفان در تفسیر قرآن، تهرانم ،ش 1961 ،یده نصرت امینس ،بانوي اصفهانی .2

ؤسسه انتشارات و م: انشگاه تهراند ،هرانت ،به اهتمام مهدي محقق  1733 ،بوالفضل جبیش بن ابراهیم ،تفلیسی .9

 .چاپ

اپ چ ،ار العلم الشامیهد: بیروت-مشقد ،لمفردات فی غریب القرآنا ،1912 ،سین بن محمدح ،راغب اصفهانی .9

 .اول

 .دار الكلم الطیب-ار ابن کثیرد: بیروت-مشقد ،تح القدیرف ق، 1919 ،حمد بن علیم ،شوکانی .۰

به جامعه فتر انتشارات اسالمی وابسته د: مق ،لمیزان فی تفسیر القرآنا ،ش 1979 ،حمد حسینم ،طباطبایی .6

 .اپ پنجمچ ،مدرسین حوزه علمیه

 .اپ سومچ ،انتشارات ناصر خسرو: هرانت ،فی تفسیر القرآن البیان مجمع ،ش 1972 ،ضل بن حسنف ،طبرسی .7

 .ی چاب ،ار احیاء التراث العربید: یروتب ،لتبیان فی تفسیر القرآنا ،حمد بن حسن، بی تام ،طوسی .3

 .نتشارات اسالما: هرانت ،القرآنش، اطیب البیان فی تفسیر  1973 ،طیب .3

 .شر ثالثن: هرانت ،غتنامه قرآن کریمل ،1939 ،حمودم ،عادل سبزواري .1۵

 .ی چاب ،اپخانه علمیهچ: هرانت ،تاب التفسیرک ،ق 193۵ ،حمد بن مسعودم ،عیاشی .11

 .اپ دومچ ،نتشارات هجرتا: مق ،تاب العینک ،193۵ ،لیل بن احمدخ ،فراهیدي  .12

 .از قرآن هایی درسرکز فرهنگی م: فسیر نور، تهرانت ،1939 ،حسنم ،قرائتی .19

 .اپ ششمچ ،دار الكتب االسالمیه :هرانت ،اموس قرآنق ،1971 ،لی اکبرع ،قرشی .19

تابفروشی محمد حسن ک: هرانت ،فسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفینت ،ش 1996 ،ال فتح اهللم ،کاشانی .1۰

 .علمی

 .نگاه ترجمه و نشر کتابب: هرانت ،کلمات القرآن کریملتحقیق فی ا ش، 196۵ ،سنح ،مصطفوي .16

 .رکز نشر کتابم: فسیر روشن، تهرانت ،193۵ ،ــــــــــــــ .17

 .ار الكتب االسالمیهد: هرانت ،فسیر الكاشفت ق، 1929 ،حمد جوادم ،مغنیه .13

 .اپ اول، چار الكتب االسالمیهد: هران، تفسیر نمونه، تش 1979، اصر، نمكارم شیرازي
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 ثمعیارهای اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدی

 ی برای اجرای عدالت اقتصادیا هیپا

  1 زهرا شعوري میالنی

  2 و دکتر موسی پیري

 : چكیده

و  تر قیدقی به سمت شناخت هرچه ابی راهیكی از وظایف عمده اندیشمندان متعهد به اسالم در شرایط کنونی 

تحقق هرچه بهتر معیارهاي اقتصاد سالم جز از طریق مطالعه و  .تبه معیارهاي اقتصاد سالم و مواجه با آن اس تر روشن

 .میسر نیست (معلیهم السال)استخراج این معیارها از قرآن و احادیث معصومین 

ن و حدیث با این صورت اسالمی مبتنی بر دو اصل اساسی اسالم یعنی قرآ ،هدف از بیان معیارهاي اقتصادي

با پذیرش اصول  ها جامعهتا  ،برداشتن گامی است براي رسیدن به هدف اصلی دین و تجدید حیات آن در جامعه انسانی

 . سعادتمند گردند ،قسط قرآنی و عمل بر طبق آن اصول

راه  تواند ینم ،ي که از عدالت محروم باشدا جامعهو د به عدالت اجتماعی دست یازی توان ینمبدون اقتصاد سالم 

قوانینی در مورد امور مالی و داد و  ،نابراین از آنجا که اسالم دین عدالت اجتماعی استب .سعادت و رستگاري را بپیماید

 .ستد مقرر داشته تا از هرگونه ظلم و بی عدالتی جلوگیري کند و هر کس را به حق کامل خود برساند

ي براي اجراي ا هیپااد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث به عنوان هدف اصلی تقریر این مقاله، معرفی معیارهاي اقتص

ي است که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و ا جامعهجامعه سالم قرآنی و توحیدي،  .تعدالت اقتصادي اس

هم توزیع و الگوهاي مصرف برخوردار باشد و قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهكارهاي علمی، ساده و در

به درک درستی از  توان یمي را از یك جهت ارایه داده که بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزا آن هرگز نه ا دهیتن

صیل، پویا و ، ایك اقتصاد سالم. آن را توجیه، تحلیل و تفسیر کرد توان یممفاهیم و معیارها و راهكارهاي آن رسید و نه 

 . ي پس از آن را نیز در برگیردها نسلن حال باشد، بلكه باید آینده و حتی همیشه ناظر به زما تواند ینمشكوفا 

 .ممعیار اقتصاد، اقتصاد سال ،اقتصاد :کلید واژه

 .ندانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 1

 .دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی. 2



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

851 

 

  :مقدمه

 يها برنامهکه دین اسالم دین سیاست و حكومت بوده و یكی از  مینیب یمبا نگاهی کوتاه به تاریخ تمدن اسالمی 

به تشكیل  ،پیغمبر اسالم از آغاز هجرت به مدینه و قبول رهبري و زمامداري. مهم و وسیعش برنامه اقتصادي بوده است

و غنایم جمع آوري و به مصرف  ءیفپرداخت، که بودجه آن از طریق زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه و  المال تیب

، 19۰3بی آزار شیرازي، ) دیرس یمخسارت و کمبودها و بیمه افراد ناتوان و مستعد  نیتأمجامعه اسالمی و  يها يازمندین

 (.12ص 

قوانین شرعی است که از طریق وحی تعالیم الهی توسط آخرین منظور از نظام اقتصادي اسالمی مجموعه احكام و 

میانه روي و تجاوز نكردن از حد و راه « قَصَد»ز کلمه اقتصاد در لغت ا. به ما رسیده است( ص)پیامبر حضرت محمد 

سی در مقصود از قید اسالمی کلیه قواعد اسا؛ و استل آسان است و مقتصد به معناي معتدل و اقتصاد به معناي اعتدا

  .(21، ص 19۰3بی آزار شیرازي، ) شود یمحیات اقتصادي است که به عدالت اجتماعی مربوط 

 :اقتصاد اسالمی

حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است، همان طوري که از شرایط اولیه یك  ،یكی از اصول اولیه اقتصاد سالم

جامعه باید بنیه . به ذات و بی عیب و غیر قائم به غیراقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم . اجتماع سالم اقتصاد سالم است

اسالمی بدون اقتصاد سالم  يها هدفاز نظر اسالم . اقتصادي سالمی داشته باشد، مبتال به کم خونی اقتصادي نباشد

این هدف هنگامی میسر . که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد خواهد یماسالم . است نیتأمغیرقابل 

است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد، واال نیازمندي مالزم است با 

 .نباشد در کاراسارت و بردگی، ولو آنكه اسم بردگی 

اِحتَج الی مَن شِئتَ تَكُن اَسیرَهُ، اِستغنِ عَمَّن شِئتَ تَكُن نَظیرهُ، احسِن الی مَن شِئتَ »: دیفرما یم السالم هیعلعلی 

که را مورد نیكی ر که گردي با او برابر خواهی شد؛ و هر که شوي اسیر او خواهی بود؛ بی نیاز هر محتاج ه «تَكُن اَمیرَهُ

 .و احسان خود قرار دهی فرمانرواي او خواهی شد

هالت و حماقت است که آدمی ارزش سالمت بنیه اقتصادي را در نیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یكی از چقدر ج

، و این جهت ناشی از همه جانبه بودن ردیگ یماسالم همواره روش وسط و معتدل را پیش . شرایط حیات ملی است

و  کند ینمارزش سالمت بنیه اقتصادي را درک  اساساًیكی  :خورد یمدو روش افراطی و تفریطی به چشم . اسالم است

اینكه اسالم  نیدر ع. کند یمطرفدار فقر است و دیگري که به ارزش اقتصادي پی برده است دیگر همه چیز را فراموش 

عالی تر از  ،، به همین دلیل که هدفداند یمعالی خود  يها هدف نیتأمطرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله 

؛ اما در اقتصاد جدید این گونه داند یم، مصلحت را راه داند ینمخود ثروت است راه درآمد را تمایالت و تقاضا 

خالصه این که اسالم طرفدار تقویت بنیه اقتصادي است اما . وجود ندارد به خصوص اقتصاد سرمایه داري ها تیمحدود
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اسالمی بدون اقتصاد  يها هدفبلكه به عنوان این که  ،یا تنها هدف است ،نه به عنوان اینكه اقتصاد خود هدف است

به  لذا، داند یمسالم و نیروي مستقل اقتصادي میسر نیست؛ اما اسالم اقتصاد را یك رکن از ارکان حمایت اجتماعی 

 .(21صص ، 197۵مطهري، ) زند ینمخاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه 

 :مال و ثروت -1 

بشر را برآورد  یضروري یا تجمل ،ثروت یا مال عبارت است از هر چیزي که یكی از حوائج طبیعی یا اعتباري

 .(9۰ص ، 197۵، مطهري)

به تعبیر قرآن مال، . باس و مسكن به آن نیازمند است، لمال یكی از ضروریات زندگی است که انسان براي تهیه غذا

اَلمالُ وَ البَنونَ زینَهُ »نیز زینت زندگی دنیوي است ؛ و (۰: نساء)« اهللُ لَكُم قیاماً اَلَتی جَعَلَ». تقوام و ستون زندگی اس

 « الحَیوهِ الدُّنیا

براي رفع نیازها و احتیاجات، انفاق و کمك به همنوعان، و کسی  يا لهیوساز نظر اسالم مال وسیله است نه هدف، 

که از نظر اسالم پیروي کند و از راه مشروع مال و ثروت به دست آورد و آن را در راه صحیح و مشروع مصرف نماید، 

 .(21، ص 19۰3 ،بی آزار شیرازي)د مورد پسند خدا و مردم خواهد بو

خداوند بنده پرهیزکار ثروتمند مهربان را  «اهللَ تَعالی یُحِبُّ العَبدَ التَّقِیَّ الغَنِیَّ الحَفِیَّ اِنَّ»: ندیفرما یم( ص)پیامبر اکرم 

 .(166 ، ص193۵فرید تنكابنی، )دوست دارد 

که فقط  ییها ثروت (الف: باشد یمگاهی یك چیز و گاهی دو چیز و گاهی سه چیز  ،عامل تولید کننده ثروت

 ها آنکه طبیعت عالوه بر کار و کوشش انسان در ایجاد  ییها ثروت (ب. دخالت دارد ها آنطبیعت در تولید و ایجاد 

( که خود محصولی از کار طبیعت است)که از طبیعت به عالوه کار به عالوه سرمایه  ییها ثروت (ج. دخالت داشته است

 .(96ص  ،(197۵ ،مطهري) دیآ یمبه وجود 

پیامبر . شود یممال و ثروت آثار مثبت و منفی فردي و اجتماعی بسیاري دارد که از احادیث معصومین برداشت 

آرامش  ،هنگامی که انسان روزي خود را داشته باشد «اِن النّفسَ اِذا احرَزَت قُوتَها، اِستَقَرَّت»: ندیفرما یم (ص)اکرم 

آن است که ذخیره آخرت تو  یبهترین مال و دارای« ا اورَثَكَ ذُخراً، ماِنَّ خَیرَ المالِ»: ندیفرما یم( ع)ونیز امام علی . ابدی یم

ص ، ص1936، آرام)است  ها شهوتمال مایه « المالُ مادّهُ الشَّهَوات»: ندیفرما یم( ع)از آثار منفی مال، امام علی ؛ و گردد

212). 

 :کار و کوشش -2

است و از این رو اسالم به کار و کوشش اهمیت فراوان داده و فرموده عنصر اساسی در طلب روزي ش کار و کوش

 .(93: نجم)د انسان چیزي جز آنچه براي آن تالش کرده است ندار «وَاِن لَیسَ لِالِنسانِ اِلّا ما سَعی» :است
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کار کنید زیرا هر کسی آنچه را براي آن ساخته شده بدست  «اِعمَلُوا فَكُلٌ مُیَسِّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ»: ندیفرما یمپیامبر 

از دسترنج خود بخورید  «کُلوا مِن کَدِّ ایدیكُم»: ندیفرما یمدر حدیثی دیگر ؛ و (۰96، ص 193۵، فرید تنكابنی) آورد یم

ارزاق مردم را تضمین  ،گرچه خداوند در نظام حكیمانه آفرینش: اند فرمودهامام حسن عسگري (. 22۵ ، ص1936آرام، )

د ولی مبادا اندیشه ضمانت خداوند رزاق، مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه کار و کوشش باز دار ،کرده است

 و در زندگی سر بار مردمند کنند یمفرومایگانی که از قبول مسئولیت و انجام کار شانه خالی (. 93۵ ، ص1977فلسفی،)

 ،، مورد بدبینی اسالم و منفور جوامع بشري هستند و سرانجامکنند یمزحمت دیگران ارتزاق از محصول  ها انگلو مانند 

اگر کار مشقت بار : ندیفرما یم( ع)امام علی . دهد یمآنان را به راه فساد اخالق و تباهی سوق  ،کاري و تن پروري یب

اگر به  ،که سعی و عمل هر فردي شود یماز این چند حدیث به خوبی استفاده . کاري پیوسته مایه تباهی است یاست ب

به معیشت دیگران کمك کند، آن  درآمدشاین منظور باشد که زندگی خود و عائله خویش را بهبود بخشد و از مازاد 

مقدس و مرضی خداوند است و اگر کار به منظور گردآوري مال و به دست آوردن قدرت و تفوق باشد،  ،کار در اسالم

این موضوع . آن را شیطانی و مخالف راه خداوند خوانده است( ص)بلكه رسول اکرم  ،نه تنها ممدوح و پسندیده نیست

 (. 963 ، ص1977فلسفی،)دان امروز است اقتصاد سالم مورد توجه و بحث دانشمنس پس از چهارده قرن به عنوان اسا

 :مالكیت -9

بیانگر مشروعیت  ،است اجتماعی، اعتباري، و قراردادي، میان یك شخص یا گروه یا یك شی يا رابطهمالكیت 

این مشروعیت نسبی و متغیر، در . است در آنتصرفات مالك در ملك خویش، و جلوگیري او از تصرف دیگران 

  :باشد یمانواع مالكیت در اسالم سه نوع . (19، ص 1973بهشتی، )مختلف اجتماعی متفاوت است  يها نظام

، مالكیت عمومی که براي همه مردم است، مانند آب 2. مالكیت شخصی و خصوصی که زیربناي آن کار است 1

واریز  المال تیبکه به صندوق  ییها اتیمال، دریاها، زکات، خراج و ها جنگلبایر،  يها نیزممالكیت دولتی مانند  9. اکخ

  .(93، ص 19۰3، يرازیآزار شبی ) شود یم

 :نحوه مالكیت در اسالم -9-1

این اساس خدا خالق جهان شناخته ر ب. ردیپذ یمرا نیز  در آنمنطق فطرت براي پدید آورنده یك شی حق تصرف  

 يدیگر مالكیت خدا بر سراسر عالم امري است منطبق بر منطق فطر ریتعب، زیرا او هستی بخش جهان است و به شود یم

هلل مُلكُ »د باش یم هاست آنطبق آیات قران خداوند مالك اصلی زمین و آسمان و آنچه در ؛ و (16، ص 1973بهشتی، )

خود آفریده و مواهب و و خداوند انسان را به عنوان خلیفه و جانشین ( 12۵: مائده)« السَّمواتِ وَ االَرضِ وَ مافیهِنَّ

شروط بر اینكه انتفاع و بهر م. دطبیعت را به ودیعت به وي سپرده تا از آن بهره برداري کند و احتیاجات خود را برآور

برداري وي مطابق با مصالح اجتماعی بوده به کسی زیانی وارد نیاورد و باید بداند در برابر آن مسئولیت دارد و به زودي 

 .ردیگ یمر مورد محاسبه قرا



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

853 

 

قبالً یا به دست آوردن چیزي که ت زحیا 1: مالك خصوص چیزي شود تواند یمنسان از سه راه ، ااز نظر اسالم

انتقال مال مانند خرید و فروش، بخشش و  يها راهاز  2. مالك و متصرف آن نبوده و متعلق به ملت و دولت است یکس

 .جانشینی شخصی از شخص دیگر در ملكیت مانند ارث 9. غیره

  :کنترل ثروت و مالكیت در اسالم -9-2

اسالم از طرفی با اعطا مالكیت به انسان و اجازه نقل و انتقال آن به دیگري و همچنین ادامه آن در میان فرزندانش 

براي کار و تولید هرچه بیشتر در اجتماع زیاد گردانیده و از سوي دیگر قوانینی براي کنترل از راه ارث، نشاط وي را 

، این قوانین دینما یمبه خوبی از تمرکز و سایر مقاصد رژیم سرمایه داري جلوگیري ه ثروت و مالكیت مقرر داشته ک

 : کنترل کننده عبارتند از

بایر و بورس  يها نیزمریاها و ، دها جنگل، تكاثر و تمرکز ثروت تصاحب و تصرف معادن يها راهیكی از  -1

را به نام انفال زیر نظر حاکم عادل شرع قرار  ها آنرا از مالكیت فردي درآورده و  ها آنکه اسالم  هاست آنبازي به روي 

 . جامعه برسد يها يازمندینداده تابه مصرف 

که بر روي آن  شود یممالك زمین  یدر صورتزیربناي مالكیت شخصی و خصوصی را کار قرار داده، و انسان  -2

 .کار کند

اسالم خصلت بورژوازي را محكوم ساخته و مسلمان حق ندارد مازاد مخارج روزانه خود و خانواده را در  -9

ع نیز تعلق دارد و باید آن را در جریان کسب و تجارت و بلكه باید بداند که این مال به اجتما. راکد بگذارد يا گوشه

گردد و از این رو قرآن براي کسانی که به تجمع مال و ثروت و کنز و  مند بهرهتولید بیشتر بگذارد تا اجتماع نیز از آن 

ال یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اهللِ فَبَشِّرهُم  الفِضَّهَ وَ وَ الَّذینَ یَكنِزونَ الذَّهَبَ وَ». مجازات شدید مقرر فرموده است پردازند یمطال 

به عذابی دردناک  ورزند یمدر راه خدا دریغ  ها آنو از انفاق  کنند یمسانی را که طال و نقره انباشت ک« بِعَذَابٍ اَلِیمٍ

 .(99: توبه. )بشارت ده

خروج از اعتدال در مصرف از سوي دیگر نه تنها انباشتن ثروت بلكه از صرف آن در موارد غیر ضروري و  -9

ه التُسرِفُوا اِنَّ شرَبُوا وَا کُلُوا وَ خُذُوا زینَتَكُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ وَ !یا بنی آدَمَ». تمواد زینتی، غذایی و پوشیدنی نهی کرده اس

و بخورید و بیاشامید ولی  دیریبر گخود را  يها نتیزبه هنگام رفتن به مساجد  !اي فرزندان آدم «الیُحِبُّ المُسرِفیِنَ

 .(9۵ص ، 19۰3، بی آزار شیرازي( )91: اعراف)د روي نكنید که خداوند مسرفین را دوست ندار افزوناسراف و 

، چون اجتماع در آنچه آدمی دارد شریك بزرگ او شود یممحدود « شمول»و « واقعیت»مالكیت آدمی از دو لحاظ 

یا حق دیگران چیزي  يتجاوز از حد میانه و سوء استفاده از نعمت یا روز بنابراین اسراف و شاد خواري جز حد. است

آیات و احادیث متعدد،  بنا برنیست، یعنی همان خوردن و پوشیدن چیزي و ساکن شدن در جایی که حق او نیست، پس 
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که قرآن کریم  مییگو ینمبه همین جهت . فردي خواهد بود –اجتماعی یا اجتماعی  –مالكیت در اسالم مالكیت فردي 

التُوتُوا السُّفَهاءَ  و» :کند یمیاد ( کم)و با واژه خطاب جمع  آورد یماموال را به حسب مالک اموال همگان به شمار 

(. ۰: نساء)ه موالی را که خدا براي شما قرار دادا« الّتی جَعَلَ لَكُم»(. ۰: نساء)د ندهی خردان یبخود را به  يها مال «اموالَكُم

چنین است ؛ و دو آیه اخیر بافتی اقتصادي اجتماعی دارد(. 23: نساء)اموال خود را به باطل نخورید « ...التاکُلُوا اَموالَكُم»

این موضوع، با مالحظه ؛ و همه داللت دارد بر شریك بودن فقیران در اموال ثروتمندان ؛ وآنچه در احادیث آمده است

د کن یم؛ و عملی کردن آن ضرورت پیدا شود یممستقل بخشیده است تاکید این امر که اسالم به اجتماع هویتی 

 (. 16۵، صص 1936آرام،)

 :بودجه دولت -9

اقتصادي غافل نبوده، مردم را هرچه از  يها ارزشاز اثر  دهد یممعنوي  يها ارزشاسالم با آن همه اهمیتی که به 

که  خواهد ینماز همین جهت خوش نداشته و . کند ینمفكر مشكالت زمینی باالتر برد، برتر از طاقت بشري آنان تكلیف 

 دیس)ت قرار داده اس اش یمالمال فقط بین توانگران دست به دست بگردد و این قانونی از قوانین نظري خود در سیاست 

در متون اسالمی نیز فقرا و محرومین کسانی هستند که از عهده . (139 ، ص1973رجمه گرامی و خسروشاهی، ، تقطب

فقر  يها جلوهسالم از یك طرف براي حل مشكل ا. دنیآ یبرنممخارج سال خود که تحت مسئولیت و تكفل آنان هستند 

اثباتی و دستوري مختلفی  يها راهفقر  يها جلوهدر اسالم براي محو . و طرف دیگر حكومت را داند یممردم را مسئول 

و دیگر فقیري در جامعه اسالمی باقی  کند یمحل  يا شهیرمشكالت فقر را به صورت  ها آنمطرح شده است که اجراي 

 يها نیزمگرفتن درآمد  (6فئی و انفال  (۰گرفتن کفارات  (9مالیات  (9خمس  (2 زکات( 1 :مانند ییها راهنخواهد ماند 

 .(1۵۵، صص 1973علوي، )گرفتن اموال مجهول المالك و مسروقه و متروکه و پیدا شده  (7موات 

که قرآن انسان  يا هیآبه طوري که در  شود یمازجمله ضروریات دین است و از عبادات مهم محسوب  :زکات -1

و نماز به پا دارید و زکات  «ءآتُوا الزَّکَوهَ وَفَاَقِیمُوا الصَّلوهَ ». ترا به نماز دعوت کرده آن را با زکات مقرون ساخته اس

، قساوت بخل، پستی، ،از آنجا که زکات موجب تطهیر و تزکیه نفس از پول پرستی و خود خواهی؛ و (73: حج)د بپردازی

است آن را زکات؛ و از آنجا که پرداخت آن دلیل بر صدق و راستی و وفاداري به ایمان است آن را  و حد و آزمع ط

( زکات)ه از اموالشان صدق «تُطَهِّرهُم وَ تُزَکّیهِم بِهَا خُذ مِن اَموَالِهِم صَدَقَهً،»: دیفرما یم يا هیآقرآن در . نامند یمصدقه 

الزَّکَوهُ »: دیفرما یمپیامبر در حدیثی ؛ و (1۵9: توبه) یرا به پاکی و وارستگی برسان ها آندریافت کن تا اینكه به وسیله آن 

 (. 31ص ، 19۰3، يرازیآزار شبی . )زکات پل اسالم است« قِنطَرَهُ االِسالم

 وَ»: شود یمیكی از فروع دین و عبادات، خمس یا مالیات بیست درصد است، که در قرآن به شش سهم تقسیم  -2

ن کُنتُم ءَآمَنتُم ، اِابنَ السَّبیِلِ المَساکیِنِ وَ الیَتَامَی وَ اعلَمُوا انَّمَا غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَاَنَّ اهلل خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُربَی وَ

بدانید هر غنیمتی که به دست شما « ی کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌاهللُ عَلَ مَا اَنزَلنَا عَلَی عَبدِنَا یَومَ الفُرقَانِ یَومَ التَقَی الجَمعَانِ وَ بِاهللِ وَ
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 بی آزار( )91: انفال)ت اس ماندگان مستمندان و در راه ،بیست درصد آن براي خدا و پیامبر و نزدیكان و یتیمان رسد یم

 .(1۵6، ص 19۰3، شیرازي

 اَصلَحُوا ذَاتَ بَینِكُم وَ الرّسُولِ فَاتَّقُوا اهللَ وَ االَنفَالُ لِلهِ وَیَسئَلُونَكَ عَنِ االَنفَالِ قُلِ »: دیفرما یمن درباره انفال آقر -9

انفال از آن خدا و فرستاده اوست، بنابراین تقوا : بگو پرسند یمز تو راجع به انفال ا« رَسُولَهُ اِن کُنتُم مُومِنیِنَ اَطیِعُوا اهللَ وَ

 بی( )2: انفال)د کنید اگر ایمان داری يبردار فرمانداشته باشید و میان خود با یكدیگر سازش کنید و از خدا و پیامبرش 

 .(96، ص 19۰3، شیرازيآزار 

 :پس انداز و سرمایه گذاري -۰

سرمایه گذاري مجزا و مظهر رشد و شكوفایی اقتصاد و توسعه است امروزه انباشت و جریان مداوم پس انداز و 

در رابطه با . (11، ص 1976، موسویان)ت طوري که تالزم میان پیشرفت و سرمایه گذاري بر هیچ انسانی پوشیده نیس

و ارزش سرمایه  تیبر اهمتاکید  ها در آنسرمایه گذاري، به دلیل اهمیت موضوع به نقل برخی از آیات و روایات  مسئله

اَنشَاَکُم مِنَ  هُوَ» :دیفرما یمشاید بهترین تعبیر در این مورد همان کالم خداوند متعال باشد که . میپرداز یمگذاري شده 

 (.61: هود)ت خداوند شما را از خاک آفرید و بر عمارت و آباد ساختن زمین برگماش« استَعمَرَکُم فیِهَا االَرضِ وَ

عمران و آبادانی زمین به عنوان یك مسئولیت از انسان خواسته شده و روشن است که پیش طبق این آیه شریفه 

احادیث فراوانی نیز در نكوهش راکد گذاشتن مال و ثروت و تشویق و ترغیب . شرط هر آبادانی سرمایه گذاري است

 :عبارتند از اه آنرسیده که برخی از ( ع)ر و ائمه اطها( ص)مردم به سرمایه گذاري از طرف پیامبر 

باد که مالت را  بر تو« استِغناءٌ عَنِ اللَّئیمِ عَلَیكَ بِاِصالحِ المالِ فَاِنَّ فیهِ مُنَبَّهَهٌ لِلكَریمِ وَ»: ندیفرما یم( ع)ق امام صاد

که با این کار به سخاوت و کرامت نزدیك و از خود لئیم بی نیاز ( با سرمایه گذاري رشد و نمو دهی)اصالح کنی 

تمام ( سرمایه گذاري)بهره گیري از مال « وَ استِثمارُ المالِ تَمام المُرُوَّهِ»: ندیفرما یمدر حدیثی ( ع)ن امام حس؛ و يشو یم

 .(23، صص 1976، موسویان)ت درجه جوان مردي اس

 :نظام مشارکت یا بدون بهره -6

است که مربوط به موضع اسالم در اقتصاد  يا مسئلهحال دشوارترین  نیدر عو  نیتر مهمحذف بهره از اقتصاد 

اقتصادي دارد که انزجار خود را  –اهمیت این مطلب ناشی از آن است که داللت بر یك فلسفه ممتاز اجتماعی . باشد یم

در این است که حذف ربا نه  مسئلهدشواري . کند یماز هر شكل استثمار اجتماعی از روابط نامتعادل و غیرعادالنه اعالم 

در حقیقت حذف ربا یك وسیله . از بازسازي سیستم مالی، بلكه بیانگر باز آفرینی کل سیستم اقتصادي است يا نشانهتنها 

با حذف . سازد یمیك اقتصاد اسالمی و عاري از استثمار را ممكن  يها شرطکه در عمل، تشخیص پیش  يا لهیوساست، 

که از  ییها آناقتصادي قابل قبولی بود که به بی عدالتی اجتماعی به ویژه  يها استیسل گزینش به دنبا ستیبا یمربا 
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به بیان دیگر هدف اسالم از تحریم ربا این نیست که نرخ بهره به . دامن نزند -اند برخاستهدرآمد و ثروت  يها ينابرابر

پول و سرمایه مخالف بوده و معتقد  يریکارگ بهاز  يا وهیشحداقل ممكن یا به صفر برسد، بلكه اسالم از اساس با چنین 

بود که با عدالت اجتماعی و اخالقی مطلوب  ها هیسرماو  اندازها پس يریکارگ بهروش دیگري براي  یدر پاست باید 

 .اسالمی سازگار باشد؛ که آن روش همانا نظام مشارکت است

، زارعه، مضاربه، مانند شرکت، ماشكال مختلفی از عقود مالیتولیدي و تجاري  يها تیفعالاسالم به منظور تسهیل  

مشارکت صاحب یا صاحبان سرمایه با عامل  ها آنساقات، و جعاله را معرفی و امضا نموده که خصیصه اصلی در همه م

 .(36، ص 1976، موسویان)د باش یمکارفرما  –یا عوامل اقتصادي 

، خرید و فروش را حالل و ربا را حرام اند دانستهکه خرید و فروش را حرام و ربا را حالل  ها يماداسالم برعكس 

  .(27۰: بقره)ت خداوند خرید و فروش را حالل و ربا را حرام کرده اس« اَحَلَّ اهللُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»گردانده و فرموده 

خدا ربا و ربا خوار « هُم یَعلَموُنَ شاهِدَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ آکِلَهُ وَ هللُ الرِّبا وَلَعَنَ ا»: ندیفرما یم( ص)در حدیثی پیامبر اکرم و 

رام بودن ربا با قرآن و سنت و اجماع مسلمین ثابت گشته، و از ح. درا با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کن

 .رباي قرضی -2 در معاملهربا -1: و آن به دو گونه است شود یمگناهان بسیار بزرگ محسوب 

رباي قرضی به این صورت است که  -2رباي در معامله عبارت از مبادله دو کاالي مثل هم با دریافت اضافی  -1

 شخصی مالی را

دادن به دیگري قرض دهد به شرط اینكه با مقداري زیادتر به وي بازگرداند، خواه به طور صریح شرط کند یا  

هنگامی که آیات قرآن . (139، صص 19۰3، يرازیآزار شبی . )تاین نوع ربا شدیداً حرام اس. قرض بر مبناي آن باشد

را مطرح کردند که چه فرقی میان سود و ربا و  سؤالدرباره دستور تحریم ربا در جامعه اسالم نازل شد، ربا خواران این 

این بدان جهت است که گفتند خرید و فروش مانند ربا « البَیعُ مِثلُ الرِّبَا قالُوا اِنَّماذلِكَ بِاَنَّهُم »سود خرید و فروش است؟ 

، زیرا دیده یمرا انجام  ازیمورد ندر بیع شما حقیقتاً یك خدمت . ولی ربا و بیع با یكدیگر فرق دارند(. 27۰:بقره)ت اس

در ربا هیچ گونه کار مفیدي . ، اما ربا این گونه نیستبیع عبارت از توزیع کاال یعنی رسانیدن کاال از تولید به مصرف

است که به خودي خود  يا لهیوسپول . ردیگ یمکه پول را از شما  دهد یم، بلكه کار مفید را کسی انجام دیده ینمانجام 

تا (. 27۰:بقره)« الرِّبَاحَرَّمَ  اَحَلَّ اهللُ البَیعَ وَ» هیاز آ. شود ینمتوزیع و رساندن آن به دست اشخاص هیچ خدمتی محسوب 

فهمیم، و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادي، نوعی ظلم است و هیچ گونه  می فروشنده را الزحمه حقحد سود معقول 

 (. 61، ص 1973بهشتی،)د تفاوتی با ربا ندار

 :تجارت -7 
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تجارت از نظر لغت به معناي نقل اشیا از محلی به محل دیگر است، و در اصطالح به داد و ستد و مبادالتی که طی 

مختلف پرداختند ناچارند  يها نهیزمپس از اینكه به تولید ثروت و کاال در  ها انسان. شود یمگفته  ردیگ یمقراردادي انجام 

در  يا عدهکنند، از این رو  و ستدخود این کاالهاي گوناگون را در میان خود مبادله وداد  يها يازمندینسایر ع براي رف

هنگامی که انسان به لحاظ احتیاجات شخصی . (13۵، ص 19۰3، يرازیآزار شبی )د جامعه کار کسب تجارت پرداختن

خود . ن معامله تجارت است، آکند یم، این بیع است؛ اما وقتی به قصد سود خواهی معامله کند یمخود خرید و فروش 

در قرآن به بیع و . کند یمبیع و تجارت از اعمال و مسائلی است که انسان را شدیداً به سوي دنیا کشانده و جذب آن 

خداوند بعضی از مردان . را خداوند متعال گاهی ملهی نامیده است ها نیاتجارت بعضاً عنوان لهو داده شده است، یعنی 

لَابَیعٌ عَن  رِجالٌ لَّاتُلهیِهِم تِجَارَهٌ وَ» :دیفرما یم ها آنو در وصف  دینما یمو درود خود را نثار آنان  کند یمالهی را ستایش 

آنان  يا معاملهمردانی که نه تجارت و نه « الَابصَارُ یَوماً تَتَقَلَّبُ فیِهِ القُلُوبُ وَایِتَاءِ الزَّکَوهِ یَخَافُونَ  اِقَامِ الصَّلَوه وَ اهللِ وَ ذِکرِ

زیر و  ها و چشم ها ل، ددر آنکه  ترسند یماز روزي  ها آن؛ کند ینمرا از یاد خدا و برپا داشتن نماز و اداي زکات غافل 

در مدینه مشغول خواندن خطبه ( ص)ر که هنگامی که پیغمب دیا دهیشندر سوره مبارکه جمعه ؛ و (97:نور)د رومی شو

هنگامی که ورود کاروان به شهر . نماز روز جمعه بودند، کاروانی وارد مدینه شد که مایحتاج عمومی مردم را آورده بود

ما با پیامبر را نگاه کردم دیدم که  بر خود، زمانی گذشت تا که دور و کند یمعبداهلل انصاري نقل  ابر بن، جاعالم شد

ر در روز جمعه و نماز جمعه و هنگام خطبه پیغمب. از مردم پر بود کامالًمسجد  که یرحال، ددوازده نفر بیشتر نیستیم

 اِذا رَاَو تِجَارَهً اَو لَهوَا انّفَض وا اِلَیهَا وَ وَ»: ین اتفاق افتاد و آیه شریفه نازل شد، اکه شنیدن آن مانند نماز واجب است،(ص)

تجارت یا سرگرمی و لهوي  ها آنهنگامی که « الرّازِقینَ اهللُ خَیرُ مِنَ التِّجَارَهِ وَ مِنَ الَّهوِ وَ اهللِ خَیرٌ عِندَ قُل مَا تَرکُوکَ قَائِماً

از نچه نزد خداست بهتر آ: ، بگوکنند یمو تو را ایستاده به حال خود رها  روند یمو به سوي آن  شوند یمرا ببینند پراکنده 

و در فقه هم  ندیگو یماست که بزرگان  يا جمله(. 11:جمعه)ت تجارت است، و خداوند بهترین روزي دهندگان اس

که سود  کند یماساس واصل اول در بیع و تجارت بر غبن است، یعنی خریدار سعی « بِنَاءُ البَیعِ عَلی المُغابَنه»: داریم که

ر د. داز ناحیه خریدار بیشتر به سوي خود بكش کند یمبیشتر از طرف فروشنده به سوي خود بكشد و فروشنده سعی 

تندي وجود  يها خطاباهی ، گفرمودند یمبه اهل بازار ( ع)ن یرالمؤمنیامو ( ص)برخوردها و جمالتی که پیغمبر مكرم 

الفاجِرُ  فاجِرٌ وَ التّاجِرُ»: تندي وجود داشت مانند يها خطابست؛ اما گاه مالیمی هم ه يها خطابدارد، البته در کنار آن 

. بازرگانان نابكارند و نابكاران در آتشند اال آن کسی که حق بگیرد و حق بدهد« اَعطَی الحَقَّ مَن اَخَذَ الحَقَّ وَ فی النّار اِلّا

 انصاري،). در آداب تجارت و مستحبات تجارت است بازار نهاد اقتصادي و قوام جامعه است مضافاً روایات فراوان

 (.236صص  ،1933

 :عدالت اقتصادي -3
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ازجمله ارزش اقتصادي را  ها ارزشدر نظر اسالم عدالت عبارت از یك مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه 

مساوات، غرایز را آزاد اسالم پس از این . دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد

 .(۰6 ، ص1973، سید قطب)د عالی زندگی معاوضه نكند به کار پرداز يها هدفگذاشته که در حدودي که با 

متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادي  يها خواستهعدالت اقتصادي زمانی مطرح است که  مسئلهتعریف 

ر متعارض اقتصادي در هر جامعه ب يها خواستهسازگاري میان . متفاوت را فراهم سازد يها خواستهامكان سازگاري میان 

عدالت اقتصادي و تقسیم منصفانه  مسئلهاساس آن ر اساس قوانین عمومی و قراردادهاي اجتماعی در حوزه اقتصادي و ب

قوق بایسته مربوط به افراد عدالت اقتصادي در چارچوب ح مسئلهاساس نگرش اسالمی ر ب. و عادالنه را مطرح ساخت

و همچنین تعیین  -انتقال اموال –و تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادالت  شود یمو اموال مطرح 

هدف عمده پیامبران . حق خود مال در چارچوب موازین اسالمی موضوع بحث عدالت اقتصادي در جامعه اسالمی است

بیان احكام و دستورهاي دینی و تعلیم و تزکیه براي اقامه عدل و قسط در میان مردم بوده و در  ،(ع)م و امامان معصو

 .به این مهم اشاره شده و اهمیت آن مورد تاکید واقع شده است( ع)ت آیات فراوانی از قرآن و روایات اهل بی

ه راستی ما پیامبران خود را با دالیل ب« زَانَ لِیَقُومُ النَّاسُ بِالقِسطِالمیِ مَعَهُم الكِتَابَ وَ اَنزَلنَا اَرسَلنا بِالبَیِّناتِ وَ لَقَد»

یا در . (2۰: حدید)د کتاب و ترازو را فرو فرستادیم تا مردم به اقامه قسط و عدل برخیزن ها آنبا  آشكار روانه کردیم و

د که به عدل و احسان رفتار کنی دهد یمه راستی که خداوند دستور ب« اِنَّ اهلل یَامُربِالعَدلِ وَاالِحسَان»: دیفرما یمدیگر  يا هیآ

به من دستور داده شده که در میان شما به : دیفرما یماز قول پیامبر گرامی اسالم  1۰در سوره شوري آیه ؛ و (3۵:نحل)

  .عدل رفتار کنم

عمده این روابط به . نپرداخته است در اقتصاد اسالمی به برخی از روابط حقیقی تاکید شده که اقتصاد متعارف به آن

به روابط اثباتی زیر اشاره  توان یمر این زمینه د. تاقتصادي مرتبط اس يها دهیپدروابط میان متغیرهاي کیفی و ارزشی و 

 :کرد

: ندیفرما یم( ص)پیامبر اکرم . انجامد یمپایین تر کاالها  يها متیقاجراي عدالت در جامعه به رفع فقر و  -1

غِالء  عَالمَه غَضَب اهلل عَن خَلقِه جُور سُلطَانِهِم وَ رَخَصَ اسَعارِهِم وَ عَالمَه رَضِی اهلل فِی خَلقِه عَدلَ سُلطَانِهِم وَ»

ست و در برابر نشانه غضب خداوند جور  ها متیقنشانه رضایت خداوند از مردم عدل سلطان و پایین بودن « اَسعارِهِم

 .است ها متیقسلطان و باال بودن 

؛ و دانستند یمعدالت را مایه حیات و زندگی جامعه و اساس حكومت و عامل سامان یابی مردم ( ع)حضرت علی 

لكه آن را قسمت کرده است و حق هر صاحب ، بخداوند هیچ گونه مالی را رها نگذاشته: ندیفرما یمنیز ( ع)ق امام صاد

اگر میان مردم به عدالت رفتار شود همه ... مردم يقشرهاان و همه خواص و عوام و فقیران و بینوای. حقی را داده است

 .(ماند ینمو فقیري و مسكینی و نیازمندي باقی )د شون یمبی نیاز 
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التَاکُلُوا اَموَالَكُم بَینَكُم »ت یه قران مصداق این مطلب اسآ. شود یمخوردن مال به باطل به هالکت جامعه منتهی  -2

ال یكدیگر را به ناحق نخورید، مگر آنكه تجارتی از م« التَقتُلُوا اَنفُسَكُم تَكُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنكُم وَاَن  بِالبَاطِلِ الّا

 .(23 :نساء)د و یكدیگر را نكشی( و سودي ببرید)د روي رضایت و رغبت کنی

منجر  ها حكومتو سقوط  ها انسانگرفتن مالیات از مردم بدون عمران و آبادي زمین به تخریب بالد و هالکت  -9

 .شود یم

اساس حق سنجیده ر نكته مهم در تحقق عدالت اقتصادي در جامعه اسالمی این است که عدالت در این سیستم ب

ر حق یك امر واقعی و تكوینی است و ب. ق به معنی ثبوت و در برابر باطل است که بی پایه و اساس استح. شود یم

 .نونی نیستاساس سلیقه یا تصویب قا

 (ع)اصالح نظام اقتصادی از دیدگاه امام علی 

که اکثر مردم قادر نیستند پاداش شایسته خود را براي سخت  اند شدهناعادالنه توزیع  يا اندازهمواهب مادي به 

و قوه ابتكار، سخت کوشی و  اند شدهنتیجتاً بی تفاوت و منفعل . کوشی، خالقیت و مشارکتشان در تولید به دست آورند

رسمی، و  يها استیساوالً فقدان واقع گرایی در  ،این امر است عامل منشأدو . به شدت صدمه دیده است شان ییکارا

نظر رجمه ، تپراچ. ع. م)هم در نواحی روستایی وهم نواحی شهري  ،قلیل يا عدهثانیاً تمرکز ثروت و قدرت در دست 

به عدالت اجتماعی  توان ینمکه بدون نظام اقتصادي سالم  دانست یمنیك ( ع)امام علی . (1۰3، ص 1939، و علوي پور

از سوي دیگر فلسفه . راه سعادت و رستگاري را بپیماید تواند ینمکه از عدالت محروم باشد،  يا جامعهدست یازید و 

رشد و شكوفایی استعدادهاي انسانی و هدایت  يها نهیزماجراي عدالت و فراهم آوردن ( ع)پذیرش حكومت توسط امام 

 .هرچه بهتر آدمیان بود، بنابراین ناگزیر از اصالح نظام اقتصادي و ساختار اجتماعی بود

گوناگون و به طور نامشروع از خزانه  يها شكلبود که در زمان عثمان به  ییها ثروتاولین اقدام بازگرداندن  -1

 .معین درآمده بود يا عدهدولت خارج شده و در تملك 

 ها آنسعی نمود در روان مدیران و فرماندهان و زمامداران خود نور حك کند که راز بقاي دولت ( ع)امام علی  -2

 .رونق اقتصادي و سازماندهی و بهبودي معیشت مردم است

عی نمود به زمامداران بفهماند که یكی از عوامل تخریب اقتصاد و بد شدن وضعیت معیشتی س( ع)امام علی  -9

ما اَفَاَ اهللُ عَلی رَسُولِه مِن » :که دارد یمدر این مورد بیان  يا هیآمردم آزمندي و زراندوزي حاکمان جامعه است و قرآن 

آنچه « ی التَكُونَ دوُلَه بَینَ االَغنِیاءِ مِنكُم، کَابنَ السَّبیِل المَساکیِنَ وَ الیَتامَی وَ لِذِي القُربَی وَ للرَّسُول وَ اَهلِ القُرَي، فَلِلّه وَ

ز آن خداست و فرستاده خدا و خویشان او و یتیمان و بینوایان و در ، ابه پیامبر خود بازگردانید ها يآبادز مردم ، اخداوند
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میان توانگران و شما دست به دست  و( فتد و در انحصار آنان درآیدبه دست توانگران ا)راه ماندگان تا چنان نشود که 

  .(7: حشر. )..گردد

اصالح نظام اقتصادي کشور این است که دولت در کنار خود به پرورش  يها راهیكی از ( ع) یبه اعتقاد امام عل -9

به امتیازات اقتصادي ویژه  ها آنو رابطه با  مردان دولتبه خاطر نزدیكی به  يا عدهاقتصادي نپردازد، یعنی نباید  يها انگل

 .دست یابند و از این طریق سیستم سالم کشور را بیمار کنند

اصالح نظام سیاسی بر اصالح نظام اقتصادي مقدم است، زیرا اگر نظام سیاسی فاسد ( ع)در اندیشه امام علی  -۰

 .شود یمظام اقتصادي نیز فاسد ، نباشد

 .داند یماساسی دولت را برنامه ریزي اقتصادي  يها تیمسئولیكی از ( ع)امام علی  -6

 .بخش خصوصی مجزاي از دولت نیست( ع) یدر اندیشه امام عل -7

اید پیش از همه اقشار کم درآمد جامعه مورد توجه ، بمعتقدند در اصالح نظام اقتصادي کشور( ع) یحضرت عل -3

 .(93۰، صص 1973، دژاکام)د واقع شون

 : نتیجه گیری

مسائلی است که قرآن کریم بدان پرداخته  نیتر مهمقرآنی در کنار اصول دین و امور عبادي از  يها آموزهاقتصاد در 

. اقتصادي بیشتر مورد توجه بوده است ههمواره در کنار نماز مسئله زکات و انفاق به عنوان دو مسئل ،به همین دلیل. است

باشد، باید عواملی را ه افراد جامع يبراي اینكه جامعه اسالمی در زمینه اقتصاد اسالمی پیشرفت کند و پاسخگوي نیازها

بیان شده است که بعضی از ( ع)که در این راه نقش دارند اجرا نماید؛ این عوامل در قرآن مجید و احادیث معصومین 

ظام مشارکت یا بدون بهره، ، نار و کوشش، مالكیت، بودجه دولت، پس انداز و سرمایه گذاري، کن مال و ثروتچو ها آن

باید به این امر بیشتر توجه داشت که ؛ و دالت اقتصادي براي داشتن اقتصادي سالم باید مورد توجه قرار گیرد، عتجارت

و بد جلوه دادن تعالیم اقتصادي دین، تجزیه کردن  یكی از عوامل تحریف و تغییر کلمات معارف و احكام الهی

 . دیگر است يها بخشبدون در نظر گرفتن  ها آناز  كیهر مختلف دین از یكدیگر و نگریستن به  يها بخش

 

 :منابع

 . قرآن -1

 . دفتر تاریخ و مطالعات اسالمی: تهران. حمد، مشتید. (193۵. )البالغه نهج -2

 . نشر فرهنگ اسالمی: تهران. فرید تنكابنی، مرتضی. (193۰). نهج الفصاحه -9
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 . بان هدایت نور :مشهد. به حارث همدانی نیرالمؤمنیامرح نامه ش: فروغ حكمت. (1939). انصاري، محمدعلی -9

 .نشر فرهنگ اسالمی :تهران. اقتصاد اسالمی. (1973. )دبهشتی، محم -۰

 .لیل ماد: قم. احمد آرام، ترجمه 9ااحیاه ج . (1936. )حكیمی، محمدرضا -6

: تهران. تحریر مسائل اقتصادي، ترجمه عبدالكریم بی آزارشیرازي -رساله نوین. (19۰3. )وح اهلل، رخمینی -7

 .انجام کتاب

انشگاه د: قم. سحاق علوي، ااسالم و توسعه اقتصادي، ترجمه محمد نقی نظرپور. (1939. )محمد عمر، چپرا -3

 .مفید

، مجموعه مقاالت همایش دین و دنیا از منظر امام (ع)اصالحات در اندیشه امام علی . (1973. )یدژاکام، عل -3

 . انشگاه علوم پزشكی اصفهاند: صفهانا. (ع) یعل

: تهران. ترجمه محمدعلی گرامی، سید هادي خسروشاهی ،عدالت اجتماعی در اسالم. (1973. )بسید قط -1۵

 .کلبه شروق

 . نشر آینه آثار: تهران. تحقق عدالت اجتماعی. (1973. )علوي، محمدرضا -11

 .نشر فرهنگ اسالمی: تهران. 2جوان از نظر عقل و احساسات ج . (1973. )فلسفی، محمدتقی -12

 . صدرا: تهران. نظري به نظام اقتصادي اسالم. (197۵). مطهري، مرتضی -19

پژوهشگاه فرهنگ و : تهران. اقتصاد اسالمیپس انداز و سرمایه گذاري در . (1976. )موسویان، سید عباس -19

 .اندیشه اسالمی
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 اخالق اسالمی الزمه پیشرفت اقتصادی

 *الله صفایی

 :چكیده

هاي علمی و پژوهشی در  فعالیت( اهلله حفظ)معرفی سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري  به دنبال

گذاري ارائه الگوي توسعه اقتصادي اسالمی، رفع  از اهداف این نام. موضوع اقتصاد اسالمی رونق بیشتري یافته است

ترین  یكی از اساسی. نام بردتوان  را می... هاي الگوهاي توسعه فعلی، ترکیب علم اقتصاد با اخالق اسالمی و نارسایی

رو هستند، مبحث ترکیب کردن  توسعه به طور اخص با آن روبه اقتصاددانانبه طور اعم، و  اقتصادداناناي که  مسئله

اقتصاد اخالقی، برخی ث این مقاله بر آن است که در حیطه بح. اي از هنجارهاي اخالقی است اقتصاد با مجموعه

یی از مقاله به ها بخشدر این راستا . کل و قناعت را مورد بررسی قرار دهدموضوعات اخالقی مانند شكرگزاري، تو

. کلیاتی درباره، تعریف اقتصاد، ارتباط بین اسالم و اقتصاد، اخالق و اقتصاد، اهمیت اخالق در اقتصاد پرداخته است

به انفاق، شكرگزاري، سپس موضوعات اخالقی چون جایگاه و نقش سرمایه در اخالق، اهمیت انفاق و سفارش دیگران 

 .   ناسپاسی و قناعت و توکل و ارتباط هر یك با اقتصاد مورد مطالعه قرار داده شده است

  .اخالق، اخالق اسالمی، اقتصاد، پیشرفت، پیشرفت اقتصادي: ها کلید واژه

 .ندانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت معلم تهرا*

 

 :مقدمه

هایی از خود را به نمایش گذارده  هاي موجود در روزگار، اسالم جلوه ها و پرسش صري به تناسب نیازدر هر ع

مسائل جوامع بشري  نیتر بزرگامروزه یكی از . داده است  هایی نابی را براي معضالت فرد و جامعه ارائه است و راه حل

اقتصادي که با معیشت آدمی در دنیاي خاکی سروکار دارد، از تاریخ انسان جدایی ندارد و همواره . بحث اقتصاد است

اسالم در این باب . دهد هاي فكري و عملی آدمیان را به خود اختصاص داده و می هاي اقتصادي، بخشی از توانایی دغدغه

... بعضی از مفاهیم عالی اسالم چون توکل، قناعت، تشكر و. برداري است مند واکاوي و بهرهمطالب فراوانی دارد، که نیاز

مفاهیمی . ها گشته است هاي اشتباه، به نوعی اسیر تحریفات ذهنی انسان در گذر زمان دچار فراموشی شده و یا با ذهنیت

کاري و دست روي دست  حرکی، کسالت، بیت که سراسر خیر و برکت براي انسان بوده و هستند، به اشتباه، عامل بی

توکل که یكی از عوامل مهم تحرک و نشاط و مایه رشد اقتصادي است گاهی به اشتباه به معناي . اند گذاشتن تلقی شده

بسیاري از مطالب زیبا و کاربردي ! شود ها به خدا معنا می سلب وظیفه از خود و پشت گوش انداختن کارها و سپردن آن
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گشایند مانند تشكر و سپاسگزاري که عامل تشویق و ترغیب  ه راحتی گره از مشكالت اقتصادي جوامع میاسالم که ب

 . شوند فایده تلقی شده یا جدي گرفته نمی افراد جامعه است، کوچك و بی

رو به  ، نه تنهاکرده بودهاي بشریت ایجاد  اي که در ذهن امروز شاهد آنیم که اقتصاد غرب با آن همه ابهت و هیمنه

آنجا که تمام هدف و برنامه افزایش . نابودي گذارده بلكه زندگی اجتماعات بزرگ انسانی را نیز به چالش کشیده است

قرار دادن حقوق مردم است، اقتصاد رنگ و بوي اخالقی به  پا ریزسرمایه و رشد و توسعه بر اساس استعمار، استكبار و 

اي  و اقتصاد را با هم آمیخته و یك الگوي رفتاري در حوزه اقتصاد، به گونهما اسالم عزیز، اخالق ا. تخود ندیده اس

 . کند طراحی کرده است که چند هدف را با هم تأمین می

هاي اخالق اسالمی را در اقتصاد به تصویر بكشد، باشد که  این مقاله بر آن است تا قسمتی کوچك از جلوه

 .مپیشرفتی اقتصادي اخالقی را به نظاره بنشینی

 :اقتصاد در لغت

« یانه روي، معتدل و اعتدال، ممتوسّط و راست» یبه معن قرآن در آن مشتقات و قصد. است قصد ریشة از اقتصاد

 2۰3. اند رفته كارب

 .کن آهسته را صدایت و باش معتدل رفتن راه رد« 2۰3صَوْتِكَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْیكَ فِی اقْصِدْ وَ»

 از حتماً بود آسان و متوسّط سفرى و زودرس مالى تو خواسته گرا« 26۵لَاتَّبَعُوکَ قاصِداً سَفَراً وَ قَرِیباً عَرَضاً کانَ لَوْ»

 .کردند می پیروى تو

 و خداست به عهده میانه و راست به راه هدایت« 261أَجْمَعِینَ لَهَداکُمْ شاءَ لَوْ وَ جائِرٌ مِنْها وَ السَّبِیلِ قَصْدُ اللَّهِ عَلَى وَ»

 .کرد می تیاجباراً هدا را شما همه خواست می خدا اگر منحرفند حق از ها راه از بعضى

 اَخَذ القصدَ فَمَن االُمور فى ذِ القصدَخُ: آمده است السالم هیعلعلی  مؤمنان ریاملفظ در کالم  این عام از کاربردهاى

 .گردد سبك و کم مخارجش گیرد پیش در روى میانه هرکس باش رو میانه کارها رد262المَؤون علیه خَفَّت

                                                 

 .9۵9: ؛ مفردات3: ،ص6 قاموس،ج2۰3

 .13/لقمان2۰3

 .92/توبه26۵

 .3/نحل261

 9،99۵ ج/غررالحكم262
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 .شود شامل می را زیهر چ در تفریط و افراط بین وسط حد واژه قصد مفهوم

 :اصطالح اقتصاد در

 :پردازیم مى ها آن از تعدادي نقل به ه، کاست شده مختلفى هاى تعریف اقتصاد براى

 و کاالها تولید منظور به منابع از استفاده براى بشر که هایى روش انتخاب و رزیابى، ابررسى از است بارت، عاقتصاد

 269.گیرد مى کار به مصرف جهت ها آن توزیع و خدمات

 را ثروت کردن هزینه و توزیع ایجاد چگونگى که است لمىع: گوید مى اقتصاد تعریف در جیفنى مارشال جان

 269.دهد مى قرار بررسى مورد

 رایگان به که اش مادى نیازهاى با انسان رابطه بررسى به که است علمى اقتصاد علم که است باور این بر لودویك

 26۰.پردازد مى دارد وجود طبیعت در

جان استوارت میل، مطالعه چگونگی همانند گروهی . اند علم اقتصاد را علم ثروت دانسته برخی مانند آدام اسمیت

266.اند اي افراد را وظیفه اقتصاد شمرده هاي مبادله تنظیم تولید، مصرف و فعالیت
 

دانند که بشر به وسیله یا بدون وسیله  هایی می اقتصاددانان معاصر آمریكایی، موضوع علم اقتصاد را بررسی روش

ها بین افراد  پول، براي به کار بردن منابع کمیاب، به منظور تولید کاالها و خدمات در طی زمان، همچنین براي توزیع آن

 267.کنند ل و آینده، انتخاب میها در جامعه به منظور مصرف در زمان حا و گروه

امروز یكی از وظایف عمده علم اقتصاد گردآوري آمار و تجزیه و تحلیل، تشریح یا توضیح رابطه اقتصادي غامضی 

علم اقتصادي دانشی مبتنی . کاري و ساخت مالیاتی به صورت منطقی وجود دارد ها، بی است که میان پول، تولید، قیمت

از آنجا که مفاهیمی مانند . باشد دها و عوامل مرتبط با ثروت و رفاه در تولید، توزیع و مصرف میبر مشاهده فرایندها، نها

شود و  و تفسیري که از او داده می« انسان»گیرند به  ثروت و رفاه و دیگر مفاهیمی که در اقتصاد مورد توجه قرار می

دارد، باید ابعاد وجودي انسان را به طور کامل مورد  شود، ارتباط جایگاهی که براي او در نظام خلقت در نظر گرفته می

و تفسیر مكاتب مختلف از انسان، در آن دسته از تعاریف علم اقتصاد که رفتارهاي « شناسی انسان»نقش . توجه قرار دهد

                                                 

 .،مرکزآموزشبانكدارى29 مبانىاقتصاداسالمى،مصباحى،ص269

 .1 جیفینى، اصولعلماقتصاد،ص269

 .11 لودویك، آشنایىباعلماقتصاد،ص26۰

 .93هادوي، مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 266

 .9جاسبی، نظام اقتصادي، ص267
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: گوید در تعریف علم اقتصاد می« لودویك اچ ماي». ؛ بیشتر محسوس استاند قرار دادهبشري را موضوع مطالعه این علم 

اقتصاد علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیاي مادي مورد احتیاج و خواست او که به رایگان توسط طبیعت »

 263«.دهد شود، مورد مطالعه قرار می تأمین نمی

 :اسالم و اقتصاد

 .مستقیم و غیر مستقیم: اسالم دو پیوند با اقتصاد دارد

درباره مالكیت، مبادالت،   یك سلسله مقررات اقتصادي ماًیمستقبا اقتصاد از آن جهت است که  اسالم میمستقپیوند 

 .هایی در زمینه ثروت و غیره دارد هاي مالی یا مجازات و صدقات، وقف، مجازات ها هبهها، حجرها، ارث،  مالیات

 .کتاب الوقف دارد و ، کتاب الهبهاسالم کتاب البیع، کتاب االجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب االرث

در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین . پیوند غیرمستقیم اسالم با اقتصاد از طریق اخالق است

 263.کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدي، خیانت، رشوه اسالم مردم را توصیه می. باشند می

دهندة ابعاد گوناگون انسان هم  اند که نشان بندي کرده را در سه شاخه کلی دستهعلماي دین ابعاد گوناگون اسالم 

 .ـ ظاهر و افعال خارجی9ـ باطن و افعال درونی؛ 2ـ عقل؛ 1: در نگاهی فراگیر انسان سه بُعد دارد. هستند

است، پس باید تمامی ابعاد ها  دین باید این سه بُعد انسان را تأمین کند؛ زیرا دین براي کمال، تعالی و هدایت انسان

دار القا و ارضاي اعتقاداتی است که مربوط به بُعد عقالنی انسان است، علم  علم کالم عهده. وجودي او را پوشش دهد

این سه علم . نگرد اخالق مربوط به بُعد درونی او و علم فقه به افعال جوارحی و بُعد ظاهري و بیرونی انسان می

ها و ابعاد وجودي  دهندة سه بُعد انسان هم هستند و تمامی جنبه دهند، نشان ین اسالم را نشان میگونه که سه بُعد د همان

 .دهند انسان را پوشش می

در پژوهش حاضر، بحثی درباره اعتقادات و احكام اسالمی نیست بلكه هدف بررسی مالزمه بین اقتصاد و اخالق 

 . گزاري، توکل و قناعت ون شكراموري چ. شود است که بعد درونی انسان را شامل می

 : اسالم و پیشرفت اقتصادی

دینی که دنیا و عقبی را متعارض انگارد، علم و دین و وحی . بی شك هر دینی با توسعه و پیشرفت سازگار نیست

ستی و دینی که بشر را یكسره به خرافه پر. تواند سازگار باشد اي نمی پندارد، با هیچ گونه توسعه می را متنافرو عقل 

                                                 

 .11لودویك، اچ ماي، علم اقتصاد، ص 263

 .19دي اسالم، ص مطهري، نظري به نظام اقتصا263
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پذیري  گریزي، استبداد و ستم آسایی و مسئولیت گزینی، تن نشینی و عزلت کشی و گوشه گریزي و ریاضت ستیزي، عقل علم

هاي  اي که آدمی را به سرپیچی از آموزه کما اینكه پیشرفت و توسعه .خواند، مانع توسعه و دشمن تمدن است فرا می

27۵. گردد داستان همتواند همدست و  خواند با هیچ دینی نمی الهی می
 

 نیتأمکند و براي دسترسی به حداکثر لذت و  اي که عدالت، مساوات و مواسات را یكسره طرد و نفی می توسعه

فرو دارد و آدمی را به از خود بیگانگی کشانده، او را تا حد حیوانیت  شهوت و تحصیل ثروت همه چیز را روا می

 .تواند سازگار باشد فشرد نمی دین که با کرامت ذاتی انسان و کمال اکتسابی او پاي می، هرگز و هرگز با کاهد یم

در منظر اندیشه اسالمی، انسان داراي طبیعت و فطرت است، غرایز برایند طبیعت آدمی و حقیقت طلبی و کمال 

هاي هر دو  متعادل نیازمندي نیتأمتر است که بر  آن نظامی براي تدبیر حیات انسان شایسته. جویی برایند فطرت اوست

 .وجه هستی انسان تواناتر باشد

اند و راه کمال نهایی و سعادت  در اندیشه اسالمی دنیا و عقبی نه تنها از هم جدا نیستند، که با هم پیوند خورده

زله دو مرحله انسان و طبیعت همواره در سیر و صیروتند و دنیا و آخرت به من. گذرد ابدي آدمی از معبر حیات دنیوي می

 .از مراحل این سیرند

  خواهد که راي مثال اسالم میب. تهاي اسالمی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین اس رسیدن به هدف  از نظر اسالم

این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند . غیرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد

بردگی در   دراز نباشد، و اال نیازمندي مالزم است با اسارت و بردگی، ولو آنكه اسم  غیرمسلمان نباشد و دستش به طرف

به   هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است و اعتباري. کار نباشد

 271«.هش اقتصادي داشته باشدملتی مستقل است که ج»: به قول نهرو. هاي دیپلماسی معمولی نیست تعارف

من شئت   احتج الی من شئت تكن اسیره، استغن عمن شئت تكن نظیره، أحسن الی»: فرماید می السالم هیعلامام علی 

محتاج هر که شوي اسیر او خواهی بود، بی نیاز از هر که گردي با او برابر خواهی شد و هر که را مورد « 272تكن امیره

 .او خواهی شد  هی فرمانرواينیكی و احسان خود قرار د

ارزش سالمت و رشد . اولی برده و دومی آقاست نا خواهاگر ملتی کمك خواست و ملتی دیگر کمك داد خواه 

 .اقتصادي بسیار باالست به طوري که یكی از شرائط حیات ملی است

                                                 

 .199رشاد، علی اکبر، سهم و نقش فكر و فرهنگ دینی در توسعه، کتاب اسالم و توسعه مجموعه مقاالت، ص 27۵

 .13-13مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسالم، ص 271

 .۰39، صغررالحكم272
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، یا تنها هدف است، بلكه به اسالم طرفدار تقویت بنیه اقتصادي است اما نه به عنوان اینكه اقتصاد خود هدف است 

مستقل اقتصادي میسر نیست، اما اسالم اقتصاد را یك رکن از   هاي اسالمی بدون اقتصاد سالم و نیروي عنوان اینكه هدف

اسالم پیشرفت تكنولوژي . زند نابراین به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی، بداند اجتماعی می  ارکان حیات

 اش يوجودداند، بلكه هدف از هر پیشرفتی باید رشد و کمال انسان با تمام ابعاد  ی و مایه رشد جامعه نمیرا هدف نهای

 .باشد

هاي و مقاالت خود با بهره گیري از آیات الهی و احادیث  مجموعه سخنرانی 9در جلد ( ره)استاد شهید مطهري 

 :را به دو گروه زیر طبقه بندي و معرفی نموده است ها انسانمجموعه نیازهاي  ،(ع)ائمه اطهار 

 هاي مربوط به جسم و ابعاد مادي انسان مانند غذا، مسكن، پوشاک و نیازهاي جنسی نیازها و گرایش .1

 : هاي مربوط به روح و روان و ابعاد غیر مادي انسان، مانند نیازها و گرایش .2

خیر و فضیلت، که انسان را براي خدمت به دیگران،  نیاز به عشق و پرستش؛ نیاز به کشف حقایق؛ گرایش به

 ...سازد؛ گرایش به درک جمال و زیبایی و فداکاري و ایثار آماده می

اي از باورها و اعتقادات و  بدون شك در مقدمات تحقق پیشرفت اقتصادي و همچنین در فرایند توسعه، مجموعه

ل گیري رفتارهاي فردي آحاد جامعه و هم در شكل گیري هاي ذهنی غیر قابل رویت وجود دارد که هم در شك نگرش

بدون درک و شناخت جایگاه و ؛ لذا ها و نهادهاي اجتماعی اثر دارد قوانین جامعه و هم در تغییر و تحوالت سازمان

ها، هرگونه نظریه پردازي براي سازماندهی و مدیریت فرایند توسعه ناقص  اهمیت این باورها و اعتقادات و نگرش

هاي درونی جامعه به  دیریت توسعه و پیشرفت اسالمی باید در روند تحوالت و تغییرات محتوایی نظامم. داهد بوخو

دو گروه نیازهاي مادي و هاي جامعه، زمینة ارضا و رشد متعادل این  روي انسان ها آن راتیتأثشكلی عمل نماید که 

 .ها را فراهم سازد انسان معنوي

پیشرفت و توسعه در تفكر اسالمی ایجاد نوعی از تغییر و تحول ابعاد مختلف جامعه است که از طریق آن بتوان 

 .افراد جامعه را به دست آورد تكامل اخالقی و معنويو  رفاه مادي توأمانرشد 

 :اهمیت اخالق در اقتصاد

. است درآمده( ملكه) صورت به انسان نفس در که صفتى به معناى. است( خُلُق) یا( خُلْق) جمع، در لغت( اخالق)

 رفتار و افعال و آثار که است شده راسخ و کرده نفوذ چنان انسان جان و روح در که شود می گفته صفتى به( ملكه)

 .شود می صادر انسان از، درنگ و تأمل بدون، صفت آن با مناسب
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 براى من همانا« 279االَْخْالقِ مَكارِمَ الُِتَمِّمَ بُعِثْتُ اِنَّما»: است آمده نبوى حدیث در که بس همین اخالق اهمیت در

 بعثت از خداوند هدف وقتى گفت توان می. منک تكمیل را اخالقى فضایل و مكارم که ام شده مبعوث رسالت به این

 نهایى هدف که معناست بدین این، دباش اخالقى مكارم تكمیل، ستا که خاتم انبیاء( صلی اهلل علیه و آله )پیامبر اکرم 

 .است بوده اخالقىهاي  ارزش تكمیل نیز پیشین رسوالن ارسال از خداوند

 کمك فرهنگ جامعه صحیح جریان به سالم اقتصاد روانی. است جدانشدنی اي اخالق رابطه اقتصاد و رابطه

. آفریند می ضایعه جامعه براي دو این انفكاک. باشد پویا اقتصاد کننده کمك تواند ی، مفرهنگ صحیح جریان و رساند می

بنابراین جدایی بین اخالق . کند هاي اقتصادي نیز اصول اخالقی را رعایت می اخالق است، در فعالیت بندیپااي که  جامعه

 .و اقتصاد معنایی نخواهد داشت

داند که نتیجه این تغییرات بتواند  فرانسو پرو، توسعه اقتصادي را ترکیبی از تغییرات روحی و اجتماعی ملتی می

 279. محصول حقیقی ناشی از اقتصاد تولید خود را به طور جمعی، پیوسته و مداوم افزایش دهد

اصول معنوي و اخالقی محكم و استوار در یك جامعه سنگ بناي ثبات اجتماعی است، »: گوید داگالس نورث می

 27۰«.بخشد که این امر به نظام اقتصادي حیات می

براي نمونه . آورند توان گفت دو نظام اخالقی گوناگون، دو نوع نظام اقتصادي متفاوت را پدید می می جرئتبه 

وي به رابطه بین این دو توجه . داند داري می وبر، حاکمیت اخالق پروتستانی را سرچشمه پیدایش نظام سرمایه  ماکس

داري گرفته است، با واقعیت  حرکه خود را از روح سرمایهداري بهترین نیروي م این امر که سرمایه»: گوید کرده و می

 276«.شود تاریخی تأیید می

. دباش خود ویژه اقتصادي نظام ساز زمینه تواند می نیز کرده بیان اقتصادي هاي زمینه در اسالم که اخالقی هاي آموزه

 آشكار ما براي  دقت اندکی اب. رندیگ یدر بر م را اقتصاد هاي عرصه همه و فراوانند بسیار اسالم اخالقی هاي موزهآ

 نظام ویژه به و مطرح اقتصادي هاي نظام ارزشی نظام با و هستند فرد به منحصر ها آموزه این عمده قسمت که شود می

 جدا اسالم اقتصادي يها آموزه گریداز  اقتصاد ي زمینه در اسالم اخالقی هاي آموزه. دارند اساسی تفاوت داري سرمایه

 فعالیت به که هنگامی و شوند ساخته از درون ها آموزه این به عمل با اسالمی  ي جامعه آحاد است خواسته سالما. دنیستن

                                                 

 .21۵ ،ص16 مجلسی، بحاراالنوار،ج279

 .12ستاري، سرمایه و توسعه، ص 279

 .مدیریت توسعه اقتصادي، کتاب اسالم و توسعه مجموعه مقاالت دومین همایشبنیانیان، حسن،  :ک.ر27۰

 .1971، 69وبر، ص 276
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 کماالت راه در بزرگی هاي دم، قرسانند می و شكوفایی رشد باالي درجه به را اقتصاد اینكه بر افزون پرداختند اقتصادي

 .بردارند انسانی

هدف رشد و پیشرفت مادیات است، افزودن سرمایه و رسیدن به بیشترین سود در اکثر جوامع در نظام اقتصادي 

در نگاه اخالق اسالمی همه چیز حول محور خداوند متعال . کند هدف است اما اخالق اسالمی این اهداف را رد می

 .هر آنچه انسان را به خدا نزدیك کند سودمند است. کند حرکت می

 هدف ابزار، نه: نگاه اسالم به سرمایه

در . اي در نظام اقتصادي برخوردار است اساسی مباحث اقتصادي، از جایگاه ویژه محورمال و سرمایه به عنوان 

مال از حیث تولید، توزیع و مصرف آن معیار اساسی و : کنیم اینجا به دو نقش علمی و عینی مال در اقتصاد اشاره می

از سوي دیگر، نوع نگرش مردم به ارزش مال و . اصلی در بازشناسی مسائل اقتصادي از غیر اقتصادي است مالک

اي که  اي که سرمایه را ضد ارزش بداند با جامعه جامعه. ثروت، تأثیر به سزایی در رکود و شكوفایی اقتصادي آنان دارد

 .صادي یكسان نخواهند بودهاي اقت ، در فعالیتبرشماردآن را ارزش و کسب آن را نیكو 

. در نگاه اسالم سرمایه اگر انسان را به خدا نزدیك کند نعمت است اما اگر انسان را از خدا دور کند نقمت است

گاهی زینت زندگی . رفته استقرآن به کار  اموال در  بارها واژه. هاي انسان قائل است اسالم اهمیت بسیاري براي سرمایه

گاهی آن را وسیله آزمایش  و شود یمشده، گاه خصوصیات آن ذکر « خیر»گاهی از مال تعبیر به شود،  دنیا خوانده می

 .کند انسان معرفی می

 یاستقاللمنطق قرآن این است که مال و ثروت اگر چه منابع دنیوي و سنبل مواهب مادي به انسان است اما ارزش 

اي است براي  وسیله. بزاري براي گذران زندگی دنیوي استشود، بلكه وسیله و ا نمی یارزشمند تلقنداشته و بالذات 

براي انسان موجب ... وتمام نعمات این چنین هستند، اگر مال، ثروت، قدرت . رساندن انسان به سعادت و خوشبختی

دن، برداري از اموال و بر مسند قدرت تكیه ز شوند، اما اگر تمتع و بهره پیوستگی او به خدا باشند، باعث رشد او می

 :فرماید به طوري که می. گیرند باعث گسستگی انسان از خداوند شوند، مورد هشدار الهی قرار می

 277«خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ وَ شَیئًا اللَّهِ مِنَ أَوْلَادُهُمْ لَا وَ مْوَالُهُمْأَ عَنْهُمْ تُغْنِی لَنْ کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ»

 اصحاب ها آن! بمانند امان در خدا مجازات ز، افرزندانشان و اموال پناه در توانند نمی رگز، هشدند کافر که کسانی

 .ماند خواهند آن در جاودانه ؛ ودوزخند

                                                 

 .116/آل عمران277
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آن نظام . تواند باعث بدبختی انسان نیز بشوند تواند وسیله رشد و پیشرفت انسان شود می هایی که می همه سرمایه

سالم نه تنها ا. داست که انسان را به خدا نزدیك سازد، نه اینكه او را در راه هالکت و بدبختی قرار ده اقتصادي پیشرفته

توجهی  به شیوه کسب درآمد و بدست آوردن ثروت توجه دارد، بلكه به شیوه مصرف و خرج کردن مال و اموال نیز بی

 . نكرده است

سیر رشد و صواب که خداوند امكانش را داده است، استفاده هاي الهی در م در دیدگاه اسالم کسی که از سرمایه

اش را در حالت رکود باقی بگذارد و در مسیر رشد خود یا  اینكه انسان سرمایه. است  نكنند، ظلم و کفران نعمت کرده

 که اگر انسان به خودکشی دست بزند، ظلم بزرگی گونه همان. جامعه از آن استفاده نكند خود مورد نكوهش است

صرف مال در حرام، اتالف، . هاي زندگی هم جاري است ین قاعده در مورد مال و اموال و سرمایها. تمرتكب شده اس

 .اند تبذیر و اسراف از مصادیق ظلم هستند، زیرا نوعی نابود کردن سرمایه

ها خود با اعمال  انمگر اینكه انس. آن را پس بگیرد ها داد انسانسنت خداي تعالی این نیست که وقتی نعمتی را به 

 :ناشایست و با مصرف نعمات در راه حرام، این سرمایه و نعمت را تبدیل به نقمت کنند

 273«عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهَ أَنَّ وَ بِأَنْفُسِهِمْ مَا یغَیرُوا ٍحَتَّى قَوْم عَلَى أَنْعَمَهَا نِعْمَةً مُغَیرًان یكُ لَمْ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ»

 را خودشان ها آن آنكه ز؛ جدهد نمی غییر، تداده گروهی به که را نعمتی یچ، هخداوند که است آن به خاطر، این

 !داناست و نوا، شخداوند ؛ ودهند تغییر

 :افزایش سرمایه با انفاق

 :دهد میهاي افزایش مال و سرمایه را نیز به او نشان  گیرد بلكه راه ها را از انسان نمی خداوند متعال نه تنها سرمایه

 273«کَرِیمٌ أَجْرٌ لَهُ وَ لَهُ فَیضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ یقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ»

 برابر چندین او براي را آن خداوند تا( کند انفاق داشته ارزانی او به که اموالی از و) دهد نیكو وام خدا به که کیست

 !است پرارزشی پاداش او براي ؟ وکند

باعث کم شدن سرمایه و دارایی آنان  الحسنه قرضکنند، انفاق و بذل و بخشش و  برخالف آنچه مردم تصور می

 .  خیرات را مایه افزایش سرمایه معرفی کرده است گونه نیاشود، خداوند  می

                                                 

 .۰9/انفال273

 .11/حدید273
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 را خونت شود می عامیانه گفته اصطالح در گاهی. است انسان عروق در خون نقش همانند جامعه در اموال نقش

 سنگین جامعه در اموال گردش وقتی. یابد می افزایش ها رگ در آن غلظت که است این به خون شدن ثیفک! نكن کثیف

 و قتصادي، ااجتماعی مشكالت دچار جامعه. شود می انباشته سرمایه و مال غلط و باطل هاي راه به و شود می ثقیل و

این با کار و تالش و توسعه  خودي خود مذموم شمرده شده است، امادر قرآن کریم زراندوزي به . شد خواهد فرهنگی

اي براي تقرب انسان به خداوند  زمانی که مال و سرمایه خود هدف قرار نگیرند، بلكه وسیله. اقتصادي منافات ندارد

 . شود شوند مذمت نمی

 23۵«الْمُحْسِنِینَ یحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَحْسِنُوا وَ تَّهْلُكَةِال إِلَى بِأَیدِیكُمْ لَاتُلْقُوا وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی أَنْفِقُوا وَ»

 خداوند، که! کنید یكیو ن! نیفكنید هالکت به خود، دست به را خود ،(انفاق ترک با) و! کنید نفاق، اخدا راه در و

 .دارد می دوست را نیكوکاران

و انفاق مال بازایستد مورد عتاب و هشدار  اگر انباشت سرمایه خود هدف شود و فرد از دادن حق خدا و حق مردم

 :گیرد الهی قرار می

 231«أَلِیمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی لَاینْفِقُونَهَا وَ الْفِضَّةَ وَ الذَّهَبَ یكْنِزُونَ الَّذِینَ»

 دردناکی مجازات ه، بکنند نمی انفاق خدا راه در ، وسازند می( پنهان و ذخیره و) گنجینه را نقره و طال که کسانی

 !ده بشارت

انفاق نه . ها است هاي مادي و معنوي انسان مهم آن در رشد سرمایه ریتأث انفاق به الهی امر دالیل ترین مهم از یكی

 فطرتاًانفاق امري فطري است و انسان . دهد شود بلكه جامعه را از فقر و هالکت نجات می تنها باعث کسر ثروت نمی

و بخل عارض بر « شُح»حالت  شود اماهاي خود به دیگران ببخشد و باعث خوشحالی دیگران  دوست دارد از داشته

خواهد این فطرت  خداوند با امر به انفاق می. سازد شود و او را از حالت طبیعی و فطرت پاکش دور می وجود انسان می

 .را شكوفا سازد

 232«الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ یوقَ َمَنْ و لِأَنْفُسِكُمْ خَیرًا أَنْفِقُوا وَ أَطِیعُوا وَ اسْمَعُوا وَ اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا»

 ؛ واست بهتر شما براي که کنید انفاق و نمایید اطاعت و دهید گوش و کنید پیشه الهی تقواي توانید می تا پس

 !رستگارانند بمانند مصون خویشتن حرص و بخل از که کسانی

                                                 

 .13۰/بقره23۵

 .99/توبه231

 .16/تغابن232
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شود و  انفاق موجب طراوت مالی می. کند یپر مانفاق بسیاري از خألهاي اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی جامعه را 

اي که هر چه از آن آب برداشته شود بیشتر به جوشش در  مانند چشمه. جنب و جوش بیشتر اقتصادي را به دنبال دارد

  کند چهره فقر را از جامعه خود به نیازمندان ببخشد، دیگران را به این کار تشویق می  سرمایه اینكه انسان از مال و. آید می

 .زداید می

 :سفارش به انفاق و خیرات

در اسالم عالوه بر آنكه براي انجام اعمال خیر جایگاه واالیی تعریف شده، براي دعوت کننده به خیر نیز جایگاهی 

ترغیب و تشویق باعث انسان سازي . تشویق در مكتب اسالم اولین عنصر تربیتی استعامل . باالیی مشخص شده است

 .خواهد شد

 239:دو نوع اثر تكوینی و تشریعی شامل حال دعوت کننده به خیر خواهد شد

انسانی که دیگري را به کار خیر دعوت کند به طور تكوینی خداوند راه خیر را در زندگی او باز خواهد کرد و  -1

 . به شكل طبیعی شامل حالش خواهد شدلطف الهی 

 .دهد به لحاظ تشریعی نیز خداوند به او همان ثواب عمل کننده به خیر را می -2

 .کنید نمی تشویق مستمندان اطعام بر را یكدیگر و« 239الْمِسْكِینِ طَعَامِ عَلَى تَحَاض ونَ لَا وَ»

هایی که نه تنها خود اهل اطعام و  انسان. وزخنددهایی هستیم که اهل  در این آیه شاهد نكوهش خداوند از انسان

 . کنند انفاق به فقرا نیستند، بلكه یكدیگر را نیز به اطعام نیازمندان تشویق نمی

. دهد اطعام و انفاق مال و ثروت، نیاز به ایجاد روحیه بخشش و محبت به دیگران، در جامعه دارد این نشان می

داشتن . توانند دیگران را به خیر دعوت کنند ندارند ولی زبان گویایی دارند و میاي خود مالی براي بخشش  گاهی عده

اگر مردم انفاق کنند و . روحیه تشویق به عمل خیر انفاق و دستگیري از فقرا، خود عامل پیشرفت اقتصادي جامعه است

اي  کم در چنین جامعه کم. خواهد شدگیر  توانند، حداقل دیگران را به انفاق دعوت کنند، این روحیه همه که نمی  زمانی

کنند اما از  رو می. ..در حالی که در جوامع امروزي مردم با تغییر مُد، به تغییر ماشین و کفش و لباس و. ماند فقیر نمی

گویا حقی براي نیازمندان و فقرا . ها حكایت دارد این غفلت از عدم اهمیت موضوع در نظر آن. غافلند، اقوام نیازمند خود

 .در مال و سرمایه خود قائل نیستند

 :ایمانی قرار گرفته است ر کنار بی، داي از قرآن کریم عدم توجه به بندگان نیازمند در آیه

                                                 

 .13، سوره فجر آیه 2انصاري، محمدعلی، نرم افزار تفسیر بیان239

 .13/فجر239
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 23۰«الْمِسْكِینِ طَعَامِ عَلَى لَایحُضُّ وَ/ الْعَظِیمِ بِاللَّهِ لَایؤْمِنُ کَانَ إِنَّهُ/ فَاسْلُكُوهُ ذِرَاعًا سَبْعُونَ ذَرْعُهَا سِلْسِلَةٍ فِی ثُمَّ»

 مردم هرگز ، وآورد نمی ایمان بزرگ خداوند به هرگز او که را؛ چببندید است ذراع هفتاد که زنجیري به را او بعد

 .نمود نمی تشویق مستمندان اطعام بر را

ر هیچ مكتبی مانند د. دافراد فقیر و نیازمند جامعه دار مخصوصاًها  از توجه فراوان دین اسالم به انسان این نشان

 . گرایی و مردم باوري و کمك به هم نوع وجود ندارد انسان گونه نیااسالم 

 :شكر عامل تشویق و پویایی

 .لغت شكر به معناي تقدیر و قدردانی کردن است

 . برسد شاکرانتواند به مقام  زیربناي شكر شناخت است، تا شناخت نباشد انسان نمی

 نیازهامجموعه : ها شناخت نعمت -1

اوست که تمام نعمات را آشكار کرده و در پهنه زندگی . همه نعمات را از خدا بدانیم: شناخت ولی نعمت -2

 .گسترانیده است

برداري کند که در مسیر رشد قرار گیرد و شكر آن  اینكه چگونه باید از نعمات بهتر بهره: معرفت به مسیر نعمت -9

 .را به جا آورد

اینكه به دقت . یا گفتن الحمدهلل و مانند آن نیست، نخستین مرحله شكر اندیشه است حقیقت شكر تنها تشكر زبانى

 ...وبیندیشیم که بخشنده نعمت کیست؟ چگونه باید نعمات را مصرف کرد تا حق آن را ادا نمود؟ 

 رد قاًیدقمرحله دوم تشكر زبانی است و مرحله سوم در مقام عمل است، شكر عملى آن است که هر نعمتى را 

 .میا کردهرفتار نكنیم کفران نعمت  گونه نیاهمان هدفى که داده شده است، صرف کنیم و اگر 

 « الشكر صرف العبد جمیع ما انعمه اهلل تعالى فیما خلق الجله»: اند فرمودهکه بزرگان  گونه همان

 .باشد در جاي خودش می يزیهر چشكر مصرف کردن 

ادنى الشكر رؤیه النعمه من اهلل من غیر علة یتعلق القلب بها دون اهلل، و الرضا بما »: دیفرما یم السالم هیعلامام صادق 

 «اعطاه، و ان ال تعصیه بنعمة و تخالفه بشىء من امره و نهیه بسبب من نعمته

                                                 

 .99و  99، 92/حاقه23۰
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حداقل شكر این است که نعمت را از خدا بدانى، بى آنكه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش 

همچنین راضى بودن به نعمت او و اینكه نعمت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهى، و اوامر و نواهى او را با . کنى

 .هایش زیر پا نگذارى استفاده از نعمت

بخشد نیازى به شكر ما ندارد، و اگر دستور به شكرگزارى داده  ى که به ما مىیها بدون شك خداوند در برابر نعمت

تواند مانند شوق باعث تحریك  یچ عاملی نمیه. تگرى بر ما و یك مكتب عالى تربیتى اسآن هم موجب نعمت دی

 . بهترین عامل محرک انسان به عمل، ایجاد شوق در وجود او است. شوق زیربناي عمل است. انسان باشد

یج نباشد وقتی در جامعه قدردانی را. شكرگزاري، تشكر کردن و سپاس گزار بودن، باعث ایجاد شوق خواهد شد

برعكس زمانی که مدیر از کارمند، شاگرد از معلم، . ها براي انجام کارهاي خوب و مفید خود مشتاق نخواهند شد انسان

کنند تشكر کنند، و این تشكر را به مرحله زبانی محدود  مسافران از راننده، همه و همه در مقابل خدماتی که دریافت می

ن خود خیرخواه و متواضع باشند و در مقابل وظایف خود را در قبال آنان انجام نكنند و در عمل نیز نسبت به خادما

 .دهند، این باعث ایجاد اشتیاق عامالن به تكرار آن اعمال خواهد شد

 : فرماید خداوند در قرآن کریم می

 236«لَشَدِیدٌ عَذَابِی إِنَّ کَفَرْتُمْ لَئِنْ وَ لَأَزِیدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ»

 !است شدید جازاتم، مکنید ناسپاسی اگر ؛ وافزود خواهم شما ر، بکنید شكرگزاري اگر

هاي او را  ها و امكانات آدمی در تمام فعالیت کند توانمندي ها انسان را شكوفا می شكر نعمت در همه زمینه

بلكه فرموده است . نیمک نگفته است نعمت را اضافه می. را حذف کرده است( زیدنكمال)افزاید زیرا خداوند متعلق  می

 .است... ها و توسعه و پیشرفت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و این افزایش همان رشد سرمایه! کنیم شما را زیاد می

هاي الهی حالت سپاسگزاري، حق شناسی و قدردانی داشته باشد، سنت الهی بر  ها و انعام نعمت  اگر بشر در مقابل

داشته باشد و  يسپاسگزارالعمل  ها را افزایش بدهد، و اگر به جاي آنكه عكس ها و انعام این است که آن نعمت

است، بلكه موجب   قدرشناس باشد؛ کفران، ناسپاسی، قدرناشناسی و حق ناشناسی کند نه تنها موجب زوال آن نعمت

 .كر مایه فزونى نعمت و کفران نعمت موجب فنا استش. دپیدایش نقمت هم خواهد ش

 أَطْرَافُ إِلَیْكُمْ وَصَلَتْ إِذَا»: دیفرما یم البالغه نهجدر یكى از کلمات حكمت آمیز خود در ( السالم هیعل)امام علی 

 237«الش كْر بِقِلَّةِ أَقْصَاهَا فَلَاتُنَفِّرُوا النِّعَمِ

                                                 

 .7/ابراهیم236

 .19حكمت /البالغه نهج237
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کنید، رسد سعى کنید با شكرگزارى، بقیه را به سوى خود جلب  هاى خداوند به شما می هنگامى که مقدمات نعمت

 .نه آنكه با کمى شكرگزارى آن را از خود برانید

هاى کافى نیست، بلكه باید از کسانى که وسیله آن  تنها تشكر و سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت مطمئناً

ه را از این راه ب ها آنرا از این طریق ادا کرد، و  ها آناند نیز تشكر و سپاسگزارى نمود و حق زحمات  موهبت بوده

 .خدمات بیشتر تشویق نمود

روز قیامت، خداوند به بعضى از بندگانش : خوانیم که فرمود مى( علیهما السالم)در حدیثى از امام على بن الحسین 

چون : فرماید پروردگارا من شكر تو را بجا آوردم، خداوند مى: کند آیا از فالن شخص تشكر کردى؟ عرض مى: فرماید مى

شكرگزارترین شما « اشكرکم هلل اشكرکم للناس»: سپس امام فرمود! اي ى شكر مرا هم ادا نكردهشكر او را بجا نیاورد

 .آورند هستند که از همه بیشتر شكر مردم را بجا مى ها آنبراى خدا 

 :و عدم پیشرفت یماندگ عقبناسپاسی عامل 

 233«کُلَّ خَوَّانٍ کَفُور انَّ اللَّهَ یدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یحِبُّ»

 !ناسپاسی را دوست ندارد کار انتیخکند؛ خداوند هیچ  اند دفاع می خداوند از کسانی که ایمان آورده

خوّان »و ناسپاس  کار انتیخیك اجتماع این است افراد جامعه  یماندگ عقبترین عوامل  شاید بتوان گفت از مهم

شوند این تكبر خود مانع تشكر خواهد شد و این خود، موجب  نفسانیت و تكبر میها گرفتار  اهی انسانگ. دباشن« کفور

 .شود فرد و اجتماع می یماندگ عقب

 233«الْبَوَارِ دَارَ قَوْمَهُمْ أَحَل وا وَ کُفْرًا اللَّهِ نِعْمَتَ بَدَّلُوا الَّذِینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ»

 ؟کشاندند نابودي و نیستی سراي به را خود قوم ، وکردند تبدیل کفران به را خدا نعمت که را کسانی ندیدي آیا

اینكه بنی اسرائیل گرفتار غضب و خشم الهی و فقر و مسكنت شدند، یكی از دالیل آن این بود که نسبت به آیات 

 :الهی ناسپاس بودند

 23۵«...اللَّهِ بِآیاتِ یكْفُرُونَ کَانُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ بَاءُوا وَ الْمَسْكَنَةُ وَ الذِّلَّةُ عَلَیهِمُ ضُرِبَتْ... »

                                                 

 .93/حج233

 .23/ابراهیم233

 .61/بقره23۵
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، الهی آیات به نسبت آنان که را؛ چشدند ییخدا خشم گرفتار باز ؛ وشد زده ها آن پیشانی ر، بفقر و ذلت( مهر)»

 «...ورزیدند می فرک

 .کردند ناسپاسی میدهد که به طور مستمر و مداوم  فعل استمراري است نشان می« کانوا یكفرون»

در دنیا جزا داده خواهد  ، وماند به آخرت نمی ها آنطبق احادیث رسیده و آیات قرآن یكی از اموري که عقوبت 

اگر کسی از دیگري خوبی و احسان ببیند اما با ناسپاسی و جفا پاسخ دهد، امكان ندارد که در . شد کفرانِ احسان است

عامل . گیر انسان خواهد شد نت الهی این است که کفران احسان در همین دنیا دامندنیا نتیجه عملش را نبیند، زیرا س

 .کفران نعمت و ظلم دو عامل بزرگ عواقب شوم فردي و در نتیجه اجتماع است. دیگر ظلم است

 231«مُفْسِدِینَ الْأَرْضِ فِی لَاتَعْثَوْا وَ أَشْیاءَهُمْ النَّاسَ لَاتَبْخَسُوا وَ»

 !فساد نكنید زمین در ، ونگذارید کم را مردم حق و

یكی . و سپس توزیع دقیق وابسته است صحیح و درست مقدار زیادي به تولید ه، بنباشد یا باشد مولد اقتصاد اینكه

 که آید می میان به عواملی. دهد رخ می توزیع و تولید بین در مرحله شود تولیدکنندگان می ریگ بانیگر معموالً که از آفاتی

 .دارد کند و تولیدکنندگان را از تالش و کوشش بیشتر باز می می ایجاد را تولید در انگیزگی بی

محصول، در تالش است تا  داشت و کاشت ز، ادهد می  به خرج را خود کوشش و کار سال ابتداي از کشاورز مثالً

او را از آن خود  زحمات نتیجه... داللی وبا  راحتی ه، بتوزیع کنندگان بعضی اما. گردد نصیبش ودي، سپس از برداشت

تولیدکنندگان و  سود بیشتري نصیب خود کنند، حق با هر عملی که بتوانند... طور حق کارگر، صنعتگر و همین. کنند می

 .این عمل نیز نوعی ناسپاسی و عدم تشكر عملی است. کنند کارگران پایمال می

 بهاي. نگیرد تعلق ها آن و خدمات و هر آنچه حق مردم است به کاال واقعی بهاي که نكنید فرماید کاري فوق می آیه

 . بدارید پاس را حق. بپردازید را مردم خدمات و ار، کتولید واقعی

اي تاجران  232«اال من اتقی اهلل! الفجار انتم التجار معشر یا» :(صلی اهلل علیه و آله)حدیث هشدار دهنده پیامبر اکرم 

 . شما همه فاجرید مگر اینكه از خدا پروا کنید

 هر به...  و روغ، دحق، داللی ندادن با ای، کنند می کم را کاال یمت، قهاي گوناگون شیوه با که است کسانی به خطاب

 .ناشناسی استاین کارها همه ناسپاسی و حق . کنند نمی ادا را. ..و گر نعت، صشاورز، ککارگر کامل حق اي بهانه

                                                 

 .139/شعرا231

 .93۵، 2مجمع البیان، ج232
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 بیان قرآن آیه در زیبایی به ه؛ کشد خواهد ایجاد... و جتماعی، ااقتصادي فساد آن دنبال به فتدیب اتفاق این وقتی

 این. نشود ادا مردم حقوق وزن و کیل در که است آن اقتصادي عدالتی بی و نابسامانی پیامدهاي و عوارض از. است شده

 .  است گرفته قرار توجه مورد وفور به دینی متون در ه، کاست ارض در فساد عدم پرداخت حق و حقوق مردم عامل

 :امل بی نیازیع ،قناعت

 از مختلفی تعابیر با الهی اولیاي رهنمودهاي در. است انسانی پسندیده صفات و اخالقی مهم هاي فضیلت زا ،قناعت

 فقیر باز باشد داشته اختیار در را دنیا امكانات همه هرچند حریص که است شده تأکید و آمده میان به سخن قناعت

 شوند نمی سیر بدهند ها آن به را دنیا تمام گرا ،ثروتند تحصیل دنبال به زندگی لحظات تمام در که آنان و ریصح ،است

 .نیستند برخوردار آسایش و آرامش از زندگی در اي لحظه نتیجه در و

 مال فراوانى در را آن مردم مّاا ،ام  نهاده قناعت در را توانگرى من: کرد وحى السالم هیعل داوود به متعال خداوند

 239.ابندی ینم را آن رو این از. جویند مى

 : فرمایند می السالم هیعل علی

 .«است کرده عنایت او به را قناعت نعمت متعال خداوند که دارد کسی را زندگی نیتر خوش»

 239.قناعت، ثروتى است تمام نشدنى. القَناعَةُ مالٌ ال ینفَدُ: فرماید می و آلهپیامبر خدا صلى اهلل علیه 

 ،افراط خاطر به اغلب. است زندگی در بشر افراد مهم هاي خواست از یكی مالی بیشتر امكانات و ثروت داشتن

 کنند می گمان و نمایند می آن تحصیل صرف را شان زندگی لحظات تمام که شوند می ثروت و مال فریفته چنان آن اي دهع

 به انسان اگر. دارند آدمی نفس در ریشه دارایی و فقر که آن از افلغ ؛یافت خواهند دست نیازي بی به روش این با که

 او وجود در آز و حرص و کند غفلت امر این از اگر لیو ،شود می نیاز بی و قانع داشتن کم عین در بپردازد نفس تهذیب

 23۰.شود نمی نیاز یب ،باشد ثروتمند قدر ره ،بدواند ریشه

 .فما وَجَدتُ إلّا بالقَناعَه، علَیكُم بالقَناعَةِ تَستَغنُوا  طَلَبتُ الغِنى: فرماید می باره این در السالم هیعل امام علی

 236.«شوید نیاز بی ات ،به قناعت باد شمابر . ندیدم قناعت در جز را آن ،را طلب کردم نیازي بی»

                                                 

 .میزان الحكمه، قناعه239

 .میزان الحكمه، قناعه239

 23 ،ش1931 سیدنژاد،میرصادق،گلبرگ،اردیبهشت23۰

 .میزان الحكمة، قناعه236
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 هاي ویژگی مناسب و شایسته زندگی براي آن بر حاکم ارزشی نظام و فرهنگ نوع به توجه با اي جامعه هر در

 زندگی عنوان به زندگی از اي ونهگ ،جوامع اغلب رد ،مادي يها ینیب جهان حاکمیت سبب به. شود می ذکر مخصوصی

 و نیتر صالح اسالمی بینش در ولی. باشد برخوردار بیشتري دارایی و مالی امكانات از که شود می یاد موفق و خوب

 هاي فضیلت و الهی هاي ارزش از برخورداري آن رد ،دارایی گرفتن قرار محور جاي به که است آن زندگی ترین مطلوب

 اولیاي رهنمودهاي در اساس این بر. دهد تشكیل اخالقی شایسته اوصاف را زندگی اساس و شود دانسته مهم انسانی

 کمتر هم اسالمی جوامع در حتی الهی هاي ارزش از شدن دور اثر بر امروزه متأسفانه که خوریم برمی هایی ویژگی به الهی

 اکتفا قناعت به آن در که است زندگی آن زندگی نیتر پاک»: فرمایند می السالم هیعل علی مثال عنوان هب ؛خورد می چشم به

 .«شود

 باشد برخوردار مالی توانایی و مادي امكانات از اي اندازه به که است آن زندگی در انسان خوشبختی هاي نشانه از

 از زیادي هاي توصیه ناگوار شامدیپ این از ماندن امان در منظور به. کند دراز دیگران سوي به دست که نشود مجبور که

 خودداري و کاري یب و سستی از پرهیز به سفارش ها آن جمله از که است شده عرضه بشر افراد براي الهی رهبران ناحیه

 ترین مهم از یكی زمینه این در. است زندگی براي دقیق برنامه داشتن ضرورت و زندگی در پاش و ریخت و اسراف از

 او قسمت خداوند که روزي از مقدار آن به کس هر»: فرمایند می السالم هیعل علی. است قناعت اصل رعایت رهنمودها

 .«شود می نیاز بی است مردم دست در آنچه زا ،کند قناعت است داده قرار

 نتیجه در انسان گاهی. است ثروت به مناسب نگرش داشتنن ،انسان اعتقادات و دین تهدید عوامل ترین مهم از

 آن به تا گذارد می پا زیر را انسانی و اخالقی هاي ارزش و الهی احكام تمام تیح ،دنیا مال برق و زرق به شدن فریفته

 شود می تبذیر و اسراف دچار است آورده دست به چه آن مصرف در مناسب برنامه نداشتن اثر بر هم گاهی و یابد دست

 در مه ،اسالم الهی تعالیم مجموعه در. رساند می ضرر جامعه افراد سایر و خود به کرده تجاوز الهی حدود از نتیجه در و

 در السالم هیعل علی. است شده وضع مقرراتی و احكام آن مصرف نحوه در هم و مال آوردن دست به هاي شیوه زمینه

 مال از کم مقدار به دینتان ماندن سالم منظور به»: کنند می توصیه خود پیروان به آن با برخورد چگونگی و دنیا مال باره

 .«سازد می قانع دنیا مال از اندکی را ایمان با انسان یراز ؛باشید قانع دنیا

 انسان خواري و بردگی موجب طمع که همچنان ،است انسانی استقالل و روحی و فكري آزادي باعث قناعت

 :فرمایند می السالم هیعل نیرالمؤمنیام. است

 او مانند( آزادگی و شخصیت در) تا گردان نیاز بی هرکسی از را خود( قناعت با)« 237نَظیرَهُ تَكُن شئتَ عَمَّن اِستَغنِ»

 .يدگر

                                                 

 .32 ،ص2 جامعالسعادات،ج237
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 تصمیم خود کارهایش تمام رد ،باشد نداشته دیگران به یچشمداشت و باشد قانع دارد آنچه به انسان وقتی بنابراین

 .شود برده و بنده و نیازمند دیگران نمی و کند می رفتار آزادانه و گیرد می

 به با را خود راحتی و آسایش که کنند می سعی مردم بیشتر. روان انسان است آرامش و خاطر آسایش باعث قناعت

 گرانن ،آورند دست به را ها آن هک ،نشدند موفق هرگاه و سازند فراهم زندگی تجمالت و مقام کسب و مال آوردن دست

 لكهب ،گردد نمی انسان راحتی و آسایش موجب تنها نه یادشده امور که صورتی رد ؛دانند می بدبخت را خود و شده

 و ناعتق ،است انسانی روح و جسم راحتی و آسایش موجب آنچه. باشد می آسایش سلب و ناراحتی موجب بیشتر

 :فرمایند می( السالم هیعل)امیرالمؤمنین . است دنیا مادي امور به توجهی بی

 انتَظَمَ فَقَدِ الكَفافِ بُلغَهِ عَلی اقتَصَرَ مَنِ و ؛بِالقُوتِ الرِّضی مِنَ لِلفَاقَهِ أذهَبُ مالَ ال و ،القَناعَهِ مِنَ أغنَی کَنزَ ال و»

 233«التَّعَبِ مَطِیَّهُ و ،النَّصَبِ مِفتاحُ الرَّغبَهُ و ؛الدَّعَهِ خفض تَبَوَّأ و ،الرَّاحَهَ

 و نیست روزي به دادن رضایت از تر برنده بین زا ،فقرزدایی در مالی هیچ و ،قناعت از تر نیازکننده بی گنجی هیچ

 کلید دنیاپرستی که حالی رد ،گردد خاطر آسوده و ،یابد دست آسایش به باشد مند بهره دنیا از کفایت اندازه به که کسی

 است گرفتاري و رنج مرکب و ،دشواري

 . أجشَعُهُم لِلنِّعَمِ  أکفَرُهُم ، وأقنَعُهُم الناسِ أشكَرُ: فرماید می السالم هیعل على امام

 .ها آن ترین  ریص، حها نعمت از آنان ترین ناسپاس و هاست آن ترین  انع، قمردم شاکرترین

 تحرکی یا ضدّ ذلت؟قناعت بی 

شاید درباره قناعت این شبهه ایجاد شود که اگر انسان به آنچه دارد قانع باشد به دنبال کسب و کار و رشد و 

 .نیست این اما قناعت. پیشرفت نرود و به اندکی از مایحتاج زندگی بسنده کند

 مراعات را اعتدال حالت اش خانواده و خود براي آن کردن خرج و مال کردن مصرف در انسان قناعت آن است که

 اعلی و عالی مرتبه دو داراي ناعتق. دنمای کتفا، ااست او نیاز حدّ در که زندگی وسایل از ضرورت مقدار به و نموده

 اصفهانی راغب. است آن کمتر از به ضایت، ردوّم مرتبه و کفاف و ضرورت حد به بودن اضی، رنخست رتبه، ماست

 233.نیاز و ضرورت حدّ در زندگی وسایل از ناچیزي مقدار به نمودن اکتفا از عبارتست قناعت: گوید می

 در زندگی وسایل از مقداري وقتی انسان که نیست این ندارد و معنایش انسان کوشش و کار با منافاتی هیچ قناعت

این است که  بلكه نكند حالل مال آوردن بدست براي کوششی و تالش هیچ یگر، دآورد بدست را اش ابتدایی نیاز حدّ

                                                 

 .971نهج البالغه، ترجمه دشتی، حكمت 233

 .«قنع» مفرداتراغب،واژه233
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براي کسب مال بیشتر حرص نداشته باشد و به مال و ثروت دیگران چشم ندوزد و دست دهنده نیز داشته باشد و بتواند 

 .و به راحتی آنچه را بیش از حد نیاز اوست به دیگران ببخشد و انفاق کند یآزردگبدون 

 9۵۵الطلب عن العزوف و المكتسب فى االجمال القناعه ثمره: فرماید می( السالم هیعل)امام علی 

 .مردم سوى کردن دراز دست از يدار شتنیخو و است کار و کسب در روى یانه، مقناعت میوه

 ر، دکند می زنده انسان در را تعاون و ایثار روحیه و بازداشته دنیا مال به افراطی دلبستگی از را انسان که گونه  همان

 تجربه را مختلفی حاالت اش زندگی در انسان. دارد بازمی دیگران پیش دراز کردن دست و دریوزگی از نیز مواردي

 بعُد در که دهد رخ تحولی است ممكن دیگر زمان در و یابد می بهبود اش اقتصادي وضع تالش و کار اثر در گاه کند می

 اثر در خود که زندگی وسایل ثروت و مال مقدار همین به گوید می انسان به قناعت وحیه، رشود شكست دچار اقتصادي

، آورده بدست تالش و کار اثر در چه آن به که کسی. کن کتفا، ااي آورده دست، بات روزي شبانه کار با و کوشش و تالش

 کرد خواهد دراز آنان سوي به نیاز دست نتیجه در و داشت خواهد دیگران مال به طمع چشم خواه نا واه، خنباشد اضیر

 .شد خواهد او خواري و ذلّت موجب خود این و

 و میل که مؤمن براي است زشت هچ« 9۵1تذلّه رغبةٌ له تكون بالمؤمنان اقبح ما»: فرمود( السالم هیعل)ق صاد امام

 که رغبتی و میل از مقصود»د گوی می روایت این توضیح در مجلسی مرحوم دنک ذلیل و خوار را او که باشد او در رغبتی

 بدست تالش و کار اثر در و دارد خود چه هر آن انسان که است آن ،ددگر می انسان خواري و ذلّت سبب و شده نكوهش

 9۵2«کند دراز مردم سوي به دست ،هدنكر اکتفا ،است آورده

ترین مشكالت اقتصادي جوامع است دور  گري که از بزرگ این سفارشات اولیاء دین انسان را از ذلت تكدي

 .سازد می

 باشد دریا همه قناعت که نشوي کریمان جوي تشنة

 9۵9باشد ثریا به همّت سر زمین به قناعت پاي را مرد

 :توکل موتور محرکه زندگی

                                                 

 .، باب القناعه7شرحغررالحكمودررالكلمج9۵۵

 .933 تحفالعقول،ص9۵1

 .2۰3 ،ص1۵ مرأةالعقول،ج9۵2

 .991 ،ص۰ کلیاتدیوانمرحومشهریار،ج9۵9
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توکل این است که انسان مطابق وظیفه خود . آورد توکل موتور محرکه زندگی انسان است که او را به حرکت می

 .  بندد کند و به او امید می عمل کرده و نتیجه را به خدا واگذار می

. استکند نگرانی از نتایج کار  شود و سستی در کار ایجاد می آنچه باعث اضطراب انسان در زندگی می معموالً

. کند اما توکل همه این اشكاالت را رفع می. شود گیري جدي باعث سستی انسان می ضعف خودباوري و عدم تصمیم

سپارد،  کند و نتیجه را به خدا می انسان شروع می. یابد فرایند تصمیم گیري به وسیله توکل در وجود انسان استحكام می

ن به خدا توکل دارد، خود در میان نیست، هر چه هست عنایات وقتی انسا. از نتیجه آینده نگرانی نخواهد داشت

 9۵9.کند توکل ضعف و یأس را از انسان دور می. خداست و جاي شك و سستی و ترس نخواهد بود

دهد و از آن نتیجه مفید نگیرد، پریشان، ناامید،  انسان غیر موحد که در زندگی توکل ندارد، اگر کاري را انجام می

داند حال که اسباب را  شود، اما انسان متوکل حتی اگر از کار نتیجه نگیرد، ناامید نخواهد شد زیرا می می زده دلافسرده و 

 ریتأثاو پذیرفته است که نتیجه . جمع کرده اما نتیجه دلخواهش را نیافته است، به خواست و حكمت خدا بوده است

شود و دوباره  ي در او ایجاد خواهد شد و ناامید نمیحالت رضایت و خرسند نیبنابرااسباب، به قدرت و علم خداست، 

 . تالش خواهد کرد

 .و دیگري تحرک و پویایی يتمندیرضاتوکل دو نتیجه عمده دارد یكی 

با این خصوصیت که مفهوم توکل مبتنی بر اعتقاد به حاکمیت خداوند در تمام اجزاي . توکل از ثمرات توحید است

خداوند آفریدگاري . از توکل، باور و اعتقاد به حاکمیت مطلقه خداوند در هستی استنی اولین پیش. هستی و وجود است

 مَنْ یهْدِي»9۵6« »یقْدِرُ وَ عِبَادِهِ مِنْ یشَاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ یبْسُطُ»ست ا« 9۵۰یرِیدُ لِمَا فَعَّالٌ»است که در صحنه خلقت خویش 

امكان . در وجود هست به اذن اوست يتأثرو  ریتأثاگر . الحیُ القیوم و حاضر و ناظر بر خلق خویش است9۵7ا« یشَ

انسان موحد استقاللی براي غیر خدا قائل . ، موثري در وجود نیست جز اوفتدیبندارد برگی از درخت بدون اذن او 

هاي آفرینش از خود  اي از پدیده هیچ پدیده. سوزاند به اذن اوست آتش می. کند به اذن اوست آب رفع عطش می. نیست

 . اي به طور استقاللی قابل تكیه کردن و امید بستن نیست پس هیچ پدیده. اثري ندارد

                                                 

 .19و 1انصاري، محمدعلی، تفسیر سوره انفال، جلسه 9۵9

 .16/بروج9۵۰

 .62/عنكبوت9۵6

 .2۰/یونس9۵7
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 .«ستا بس برایش خدا همان ،ندک توکّل خدا بر رکسه« 9۵3حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یتَوَکَّلْ مَنْ وَ»

به . بهترین تفسیر براي توکل در قرآن این است که انسان سهم تالش خود را به جا آورد اما تكیه به اسباب ننماید

اگر خدا نخواهد هیچ . به دست خداوند استطبیب مراجعه کند اما شافی را خدا بداند، اثرگذاري دارو و طبیب 

 .کشت و کار کشاورز به امید خداوند است، اگر خدا نخواهد هیچ گیاهی نخواهد رویید. روید محصولی نمی

 9۵3«مُسْتَقِیمٍ اطٍصِرَ عَلَى رَبِّی إِنَّ بِنَاصِیتِهَا آخِذٌ هُوَ إِلَّا دَابَّةٍ مِنْ مَا رَبِّكُمْ وَ رَبِّی اللَّهِ عَلَىت تَوَکَّلْ إِنِّی»

دارد،  تسلط آن بر او اینكه مگر نیست اي جنبنده یچه. ما کرده وکل، تشماست و من پروردگار هک« اهلل» ر، بمن

 .است راست راه بر من پروردگار

 :دهد بخشد و حكمت کافی را در کار او قرار می کسی که به خدا توکل کند خداوند عزت به او می

 و قدرتمند خداوند( گردد؛ می پیروز) کند، توکل خدا بر هرکس« 91۵حَكِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَى یتَوَکَّلْ وَ مَنْ»

 .است حكیم

 !از تو حرکت از خدا برکت

 :بندی جمع

 از آن غیرمستقیم پیوند و احكام طریق از اسالم مستقیم پیوند. دارد اقتصاد با غیرمستقیم و مستقیم پیوند دو اسالم

 . است اخالق طریق

 داشته سالمی اقتصادي بنیه باید جامعه. است ثروت نمو و رشد قابلیت و یات، حسالم اقتصاد اولیه اصول از یكی

 او رشد باعث شود خدا به او پیوستگی موجب انسان براي سرمایه و مال اگر. نیست هدف خود سرمایه انباشت ما، اباشد

 اسالم. بشود نیز انسان بدبختی باعث تواند ی، مشود انسان پیشرفت و رشد وسیله تواند می که هایی اما سرمایه. گردد می

 دلبسته انسان ا، تکند می انفاق به دارد و در مقابل امر از زراندوزي و انباشت سرمایه باز می رشدیافته اقتصادي ارائه براي

هاي مادي و معنوي انسان  مهم آن در رشد سرمایه ریتأث انفاق به الهی امر دالیل ترین مهم از كیی، نباشد ثروت و مال

 .دهد شود بلكه جامعه را از فقر نجات می انفاق نه تنها باعث کسر ثروت نمی. است

                                                 

 .9/طالق9۵3

 .۰6/هود9۵3

 .93/انفال91۵



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

883 

 

 کردن انفاق زیرا داند می انفاق هیپا هم را آن و قرار داده توجه مورد را یتیمان اطعام مانند خیر به کردن سفارش قرآن

شود و مردم را از غفلت  کردن به انفاق خود عامل انفاق می دارد و تشویق جامعه در بخشش روحیه کردن ایجاد به نیاز

 .دارد نسبت به نیازمندان بازمی

 شكوفا را انسان ها زمینه همه در نعمت شكر. است مردم ترغیب و تشویق عامل بهترین گزاري سپاس و تشكر

 عوامل ترین مهم یكی از گفت بتوان شاید. افزاید می را او هاي فعالیت تمام در  آدمی امكانات و ها توانمندي کند می

 پاسخ جفا و ناسپاسی با اما ببیند احسان و خوبی دیگري از کسی اگر. است مردم ناسپاسی اجتماع یك یماندگ عقب

 انسان گیر دامن دنیا همین در احسان کفران و ظلم که است این الهی سنت یرا، زبیند می را عملش نتیجه دنیا ر، ددهد

 تالش کارمندان و کارگران. هستیم جهان در و آسمانی الهاي، بها یماندگ عقب شاهد که است گونه ین، اشد خواهد

 را آن تالش ثمره و تیجه، نشود می کسر ها آن حقوق و حق از بلكه گیرند نمی قرار سپاس و تشكر مورد تنها نه اما کنند می

 . شاهدیم غرب اقتصاد فروپاشی در را آن نتیجه که است نعمتی کفران و ظلم نیتر بزرگ ین، اکنند می برداشت مستكبران

 منافاتی هیچ ناعت، قکند می امر قناعت به را و، اانسان درونی حرص و خودخواهی حس کردن محدود براي قرآن

 را اش ابتدایی نیاز حدّ در زندگی وسایل از مقداري وقتی انسان که نیست این معنایش و ندارد انسان کوشش و کار با

 بیشتر مال کسب براي که است این بلكه نكند حالل مال آوردن بدست براي کوششی و تالش هیچ یگر، دآورد بدست

 پیش دراز کردن دست و دریوزگی از را انسان قناعت. ندوزد چشم دیگران ثروت و مال به و باشد نداشته حرص

 . دارد بازمی دیگران

 زندگی محرکه موتور توکل. کند می دعوت توکل به را انسان ها داشته به رضایت و قناعت به امر کنار در اسالم

 مطابق انسان که است این توکل. پویایی و تحرک دیگري در زندگی و يتمندیرضا یكی دارد عمده نتیجه دو توکل. است

 و ریشانی، پناامیدي و یاس بردن بین زا. دبند می امید او به و کند می واگذار خدا به را نتیجه و کرده عمل خود وظیفه

 . است توکل ثمرات از اضطراب

 هاي سرمایه رشد که مادي هاي و پیشرفت سرمایه رشد تنها نه شود عجین اخالقی هاي آموزه با ما اقتصاد اگر

 .بود خواهیم شاهد را معنوي
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 معدالت اقتصادی از منظر دین مبین اسال

 2 و عبدالرزاق نعمتی   1 کاوه فیضی

 9 يا قلعهو علی رضا 

 :چكیده

اقتصادي موضوعی است که بیش از هر چیز در ادیان الهی و به خصوص دین لزوم توجه به عدالت و عدالت 

فلسفه وجود چنین . اسالم بدان پرداخته شده است که وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه دلیل بر این مدعاست

 مصلحانه است که بود ها انساناجتماعی به خاطر نفع طلبی بیش از حد، تعداد محدودي از  مفهومی، عدم تعادل توازن

تحقق عدالت، یكی از این  یی باشند، که آرزويها حلرا بر آن داشته تا جهت رفع این عدم تعادل، به دنبال راه 

ي خاص به این مهم ا گونهبه  كیهر یی متفاوتی که دارند، ها ینیبمكاتب مختلف با توجه به جهان . راهكارهاست

بنابراین ما در این مقاله ابتدا به . ي از دیگران ارائه نموده استتر جامعاي و در این میان اسالم راهكاره اند پرداخته

 و در ادامه معیارهاي عدالت اقتصادي، میا پرداختهي عدالت در آیین مقّدس اسالم به طور کلی ها یژگیوبررسی مفهوم و 

پس از برشمردن موانع ایجاد  جایگاه و اهمیت عدالت در اقتصاد اسالمی، دیدگاه اسالم در مورد عدالت اقتصادي و

 .میپرداز یمو در آخر به جمع بندي و نتیجه گیري  میکن یمعدالت اقتصادي، راهكارهاي تحقق عدالت را بیان 

  .معدالت، عدالت اقتصادي، دین اسال :واژگان کلیدی

 .هدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومی. 1

 .همدیریت آموزشی دانشگاه ارومیدانشجوي کارشناسی ارشد . 2

 .هعضو هیئت علمی دانشگاه ارومی. 9

 

 مقدمه -1

سن ذاتی عدالت از روز اول خلقت براي بشر قابل حچرا که  ،طول عمر عدالت، به میزان طول عمر آفرینش انسان است

ها  در زندگی انسانیكی از آرزوهاي بشر در طول تاریخ، تحقق مفهوم اصیل و شیرین عدالت  به همین سبب ،درک بود

 ي همهویژه دین اسالم، بر تحقق عدالت در   نخبگان فكري، صاحبان اندیشه و ادیان الهی به ههم. و جامعه بوده است

هاي تحقق  ها، و راه گاه بین نخبگان و مكاتب فكري در مفهوم عدالت، روش  امّا هیچ ،ابعاد زندگی تأکید فراوان دارند

 هبودند که دربار یسازان شهیاندمنابع موجود،افالطون و ارسطو از نخستین  اساس بر. آن، توافقی حاصل نشده است
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عدالت را آن « مُثُل» ي هینظر هیپافالطون بر ا. دهاي تحقق آن در جامعه، آثاري از خود بر جاي گذاشتن عدالت، و راه

وي برابري میان طبقات گوناگون . آن طبقه مشغول باشد هکار و وظیف  اي قرار دارد به داند که هرکس در هر طبقه می

ارسطو، شاگرد افالطون، عدالت  .شمرد یمامّا در هر طبقه، برابري میان افراد آن طبقه را عادالنه  ،داند جامعه را الزم نمی

 (.1973مرامی، ) ددان را رفتاري برابر با افراد برابر، و رفتاري نابرابر با افراد نابرابر می

الت ایده آلی نیست که فقط در شهر خدا جامه عمل بپوشد، به همین جهت بعد از تحوالت فكري مهمی که در عد

حتی جوامع  يا جامعهعینی تحول یافت که در هر  يها شاخصدوران رنسانس در غرب شكل گرفت مفهوم عدالت به 

 يها هینظر. غیر مذهبی قابل پیگیري شده و تفسیرهاي عدالت به تفسیرهاي مكانیكی و فیزیكی تغییر ماهیت داده است

قسمت اعظم بخش هنجاري علم اقتصاد را  توانند یممدرن عدالت بیش از همه اقتصادي هستند تا فلسفی و لذا منطقاً 

عیوضلو، ) موضوع اقتصاد هنجاري موضوع عدالت اقتصادي است نیزترینگا بحثو  نیتریا هیپاامروزه . تشكیل دهند

1936.) 

 مفهوم عدالت  -۸

ها در  انسان ي همهبسیار مهم آن است که  ي مسئلهامّا  ،تساوي فرق دارد ي واژهعدالت، با مفهوم  ي واژهمفهوم 

مندي از امكانات طبیعی خدادادي  گاه افرادي در بهره هاي الهی باید داراي شرایط مساوي باشند و هر مندي از نعمت بهره

گرچه بعد از تقسیم . بود ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد هایی استفاده کنند که دیگران از آن جامعه، از فرصت

مند شود، این امر خالف  ها بیشتر بهره هی به دلیل استعداد و تالش زیادتر، از نعمتمساوي، اگر گرو نحو بهها  فرصت

 (.1939یوسفی،) عدالت نیست

واژه عدالت، مترادف زیادي دارد که در فرهنگ اسالمی از جمله قرآن و احادیث به کار گرفته شده است، هر چند  

استاد . دارد مانند قسط، قصد، وسط، میزان و انصاف ییها تتفاوبا همدیگر  ها آنعلمی، مفهوم هر یك از  يها دقتبا 

اند و به نقش مهم تفسیر  هاي فراوان در باره مفهوم و معناي عدالت بحث کرده هاي خود، به مناسبت شهید در نوشته

از میان  یشان نیز همانند دیگر صاحب نظران، احتماالتی را در مفهوم عدل روا داشته وا. دان صحیح آن نیز توجه داده

معانی گوناگون، چهار معنا و مورد استعمال را به تفصیل مورد بحث قرار داده و بر این باورند تا مفهوم عدل روشن 

چهار معنی و یا چهار موردِ استعمال براي این  :نویسند در این باره می. نشود هر کوشش دیگري مصون از اشتباه نیست

 :اند کلمه آورده

یعنی هر چیزي در آن به قدر  ،متعادل باشد یك اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند، باید ...الف ـ موزون بودن 

. ماند جهان، موزون و متعادل است، اگر موزون و متعادل نبود، برپا نمی... وجود داشته باشد ( نه به قدر مساوي)الزم 

همان طور « وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ»: در قرآن کریم آمده است. نظم و حساب و جریان معین و مشخصی نداشت

در هر چیز، از هر چیز، از هر . اند، مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است که مفسران گفته
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همانا آسمان و  «بِالْعَدْلِ قامَت السَّماوات وَ األَرْض» در حدیث نبوي آمده است. اي به قدر الزم استفاده شده است ماده

 .تناسبی است نه ظلم نقطه مقابلِ عدل، به این معنا، بی. زمین با عدل برپاست

 :نویسد آفرین است، می معناي دوم، که در پاسخ بسیاري از اشكاالت نقش ي شهید مطهري در باره

، منظور این فالنی عادل است :گویند گاهی که می. ب ـ معناي دوم عدل، تساوي و نفی هر گونه تبعیض است

این تعریف نیازمند به توضیح است، . شود، بنابراین، عدل یعنی مساوات است که هیچ گونه تفاوتی میان افراد قائل نمی

کند که هیچ گونه استحقاقی رعایت نگردد و به همه چیز و همه کس به یك  اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می

جمله . اگر اعطاي بالسویه عدل باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. چشم نظر شود، این عدالت، عین ظلم است

از چنین نظري پیدا شده است و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی « ظلم بالسویه عدل است»عامیانه معروف 

مساواتی را و کند این چنین  عدل ایجاب می. هاي متساوي، البته معناي درستی است رعایت تساوي در زمینه استحقاق

. داین چنین مساوات،از لوازم عدل است ولی در این صورت بازگشت این معنا، به معناي سومی است که ذکر خواهد ش

 :استاد، در قانون گذاري باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از عناي سوم عدالت که از نظرم

ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز  و ؛حق، حق او را ج ـ رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي

معناي حقیقی عدالتِ اجتماعی بشري؛ یعنی عدالتی که در قانون بشري باید رعایت شود و . و تصرف در حقوق دیگران

؛ یعنی افراد بشر نسبت ها تیاولوحقوق و . 1: این عدالت متكی بر دو چیز است... افراد بشر باید آن را محترم بشمارند 

کند؛  کنند؛ مثالً کسی که با کار خود محصولی تولید می به یكدیگر و مقایسه با یكدیگر، نوعی حقوق و اولویت پیدا می

خصوصیت ذاتی . 2... کند و منشأ این اولویت کار و فعالیت اوست  نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا می طبعاً

نامیم  را اندیشه اعتباري می ها آننوعی اندیشه، که  د الزاماًبشر؛ انسان طوري آفریده شده است که در کارهاي خو

کند و نقطه مقابلش را، که ظلم نامیده  این است مفهوم عدالت بشري که وجدان هر فرد آن را تأیید می…کند استخدام می

 :گوید مولوي در اشعار معروف خود می. سازد شود، محكوم می می

 ل چه بود وضع اندر موضعشظلم چه بود در نا موضعش         عد

شود،از  معناي چهارم عدالت، که الیق ذات پروردگار است و به عنوان یك صفت کمال براي ذات احدیت اثبات می

و رحمت به آنچه امكان  در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه ها استحقاقرعایت  دـ: نظر استاد شهید عبارت است از

عدل الهی در نظام تكوین طبق این نظریه؛ یعنی هر موجودي، هر درجه از وجود و کمال  ...وجود یا کمال وجود دارد 

کند و ظلم؛ یعنی منع فیض و امساک جود از وجودي که استحقاق  وجود که استحقاق و امكان آن را دارد، دریافت می

 (.1939 ،رحمانی) دارد

  اقتصادی عدالت معیارهای -۹
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 و روایات آیات و به مراجعه مستقیم، راه ياقتصاد عدالت زمینه در یاصل شریعت يمعیارها و قواعد تبییني برا

 بر .هستند اسالم مبانی شریعت و اصول به مقید عام طور به که است یاسالم متفكران نظرات از استفاده غیرمستقیم راه

 با تطبیق قابل ياقتصاد عدالت يمعیارهاعنوان  به زیر یمعیارهای شد، اشاره که طریق دو هر از استفاده با و مبنا این

 :شود می فمعر اسالم شریعت چارچوب

 یعموم های ثروت و منابع از برابر یبرخوردار حق :اول معیار .۹-۰

. است مردم همه يبرا که است آن ها ثروت از يبردار بهره در محوري اصل یطباطبای عالمه مرحوم تفسیر به

 در یاسالم اقدامات ي کهطور به قانون ياجرا و قانونی يمساو امكانات ایجاد یمعن به را عدالت ،يمطهر شهید مرحوم

 امكانات ایجاد و قانون در قسمت کند می اضافه يو ،است کردهی معرف يمساو ییك است، قسمت دو در زمینه این

 تقسیم مورد این دری اساس مسائل از ییك .همه يبرا مساوي امكانات ایجاد زمینه در دوم، وه همی برای یقانون يمساو

 اولیه سرمایه این تصاحب در اختالف واقع در است، چه اجتماع افراد به تنسب یطبیع اولیه مواد و امكانات عادالنه

 مورد، این در. بود خواهد ها تبعیض از يبسیار ریشه مورد این در تبعیض و شود می یاجتماع يبعد اختالفات موجب

برسانند  فعلیت به را آن تا برسد ها آن به دارند اجتماع یا زمین در بالقوه را که یسهم و بهره مردم همه اینكه ییعن عدالت

 قسمة»: دانسته است جامعه افراد میان در عمومی منافع و خیرات عادالنه تقسیم را عدالت اقسام از ییك نیز یفاراب

 و) تاس جامعه مشترک اهل میان که یخیرات و ها خوبی تقسیم) «جمیعهم علی المدینه الهل التی المشترکه الخیرات

 (.ها آن میان( باشد می ها آن همه به متعلق

نمود  اشاره (ع) یعل امام از معروف روایت این به توان می جمله آن از که دارند وجود يزیاد روایات زمینه این در

 به بود خودم یشخص ملك از اموال این اگر) «اهلل مال المال وان فكیف بینهم لسویت لی المال کان لو» :فرمایند میکه 

 (.است مردم همه به مربوط خدا و مال ،ها این اینكه به رسد چه تا ،کردم می تقسیم یكسان طور

 (یطبیع عدل(تولید در مشارکت میزان اساس بر یبر سهم :دوم معیار. ۹-۸

 عبارت به .دبرگرد خودش به یبایست کس هر تالش محصول :که است شده حمایت اصل این از یاسالم دیدگاه از

آیه  به استناد با يجعفر یمحمدتق عالمه مرحوم. 911شود نمی ضایع او پاداش دهد انجام نیكو رکا کس هر اسالم در دیگر

 فساد زمین يرو در و نكنید شارز یب را مردمی اشیای و) «مفسدین االرض فی التعثوا و اشیائهم الناس تبخسوا ال و»

 به باید فقط و فقط آمده وجود به گروه یا فرد یك وسیله به که را هایی ارزشو  مفید تالش و کار» :فرماید می (نكنید

 ازی فاراب. «نشود گذاشته دیگران حساب به هرگز و شود منظور ها آن آورندگان وجود یا به آورنده وجود به خود حساب

 به کس هر که است آن یعدل طبیع»: است گفته و کرده یاد «يقرارداد عدل»برابر  در« یطبیع عدل» نعنوا به اصل این

                                                 

  (9۵کهف، )ال نضیع اجر احسن عمالًانا ... -911
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 مورد در بلكه دانسته صادق کاال مورد در را یطبیع عدل تنها نه يو. «مزد بگیرد است داده انجام که يکار مقدار اندازه

 عدل دهد انجام يبیشتر تالش و کار دانش کسب يبرا یکس اگر جهت همین به .است ساخته مطرح را آن نیز خدمت

 این در يمطهر شهید مرحوم. کند دریافت دارد يکمتر دانش که یبه کس نسبت يبیشتر درآمد که کند می اقتضا یطبیع

که  این نه باشد ها آن بهره و حق با متناسب باید شود می تحمیل مردم به که یزحمت و رنج و تكالیف» :نویسد می زمینه

 به متعلق يچیز استفاده و بهره که یکس هر یعنی)« الغرم علیه الغنم له من» ، را بهره و حق ییك و باشد مكلف ییك

 ءیش يرو کهي کار مقدار به انسان»: است فرموده دیگر يجا در و ؛(اوست با هم چیز آن مخارج و خسارت اوست

 هاي دیدگاه بین يظاهر مشابهت چه اگر که رسد می نظر به يضرور مطلب این ذکرت. «است آن مالك داده صورت

 طور همزمان به ياقتصاد عدالت دیگر ابعاد به یاسالم اقتصاد نگرش اما گردد می مشاهده آزاد اقتصاد و اقتصاد اسالم

 هرگونه که رسد مینظر  به الزم نكته این به مجدد تأکید همه این با .گردد می روشن يبعد هاي قسمت در که دارد توجه

 اسالمی موازین و شرایط که يبلكه عملكرد بازار نیست، یاسالم دیدگاه تأیید مورد آزاد بازار عملكرد از حاصل يعاید

 امیسنو از مردم بین سلیقه و ذوق و استعدادها تفاوت اسالم شریعت اساس بر .گردد می یتلق عادالنه است حاکم آن در

 :کرد استناد توان می زیر دالیل به زمینه این در .گردد می یمعیشت و ياقتصاد فعالیت بهتر جریان و موجب است آفرینش

 بدست آنچه از مردان نكنید آرزو دارند، (استعداد در تفاوت مانند حكمت به) ردیگ یبعض بر یبعض که را هایی برتري

 رحمت آنان آیا: فرماید میهمچنین در این آیه که  .912دارند می بر بهره آورند می بدست آنچه از نیز زنان و آورند می

 به دیگری برخ بر را یبرخ و تقسیم کردیم را معاش و يروز آنان میان دنیا یزندگ در ما ؟کنند می تقسیم را پروردگارت

 بین بحكمته خالف اذا» اند فرموده( ع) یعل حضرت و ؛919کنند استفاده یكدیگر خدمات از تا دادیم يبرتر درجات

 هاي خواسته و ها همت بین خود حكمت به خداوند «الخلق لمعایش قوامًا ذلك جعل و حاالتهم سائر و اراتهم و ممتهه

 .گردانید مردم معاش و زندگانی یبرپای وسیله را ها تفاوتاین  و قرارداد تفاوت حاالتشان سایر و مردم

 و سلیقه ذوق و يفكر و یبدن توان از افراد همه اگر زیرا .است جامعه قوام وسیله مردم يفرد هاي تفاوت بنابراین،

 از .پاشد می از هم یاجتماع نظام و شود نمی انجام کارها سایر برآیند، مشابه يکارها صدد در و باشند برخوردار مشابه

 طور به و مال خداست مال، که آنجا از و شود سپرده آن اهل به يکار هر انجام که است آن جامعه قوام شرایط دیگر

 بنا کند استفاده آن از نحو به بهترین گیرد تعلق کس هر به مال این است شایسته ،گیرد می قرار ها انسان اختیار در امانی

 فعالیت محصول و است آزاد ياقتصاد فعالیت مشروع مالكیت حقوق چهارچوب در یاسالم دیدگاه شد،از گفته آنچه بر

 قیمت در اولیه اصل بر بنا یاسالم حكومتو  یابد می تحقق یاسالم بازار در امر این. گردد می باز او خود به کس هر

                                                 

 )92  ء ،نسا( اکتسبن مما للنساء و اکتسبوا مما نصیب للرجال بعض، علی بعضكم به اهلل فضّل ما تتمنوا ال و - 912

 بعضًا لیتخد بعضهم درجات بعض فوق بعضهم رفعنا و الدنیا الحیاة فی معیشتهم بینهم قسمنا نحن ربك، رحمة یقسمون اهم - 919

 (92،  فزخر )سخریًا
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 زمینه این در یاسالم برنامه .ندارد درآمد اختالف جهت کاهش قیمت تعیین يبرا اي برنامه و نداشته یدخالت يگذار

 هانداز به یاسالم اقتصاد نظام در بازار نهاد .باشد می یاسالم در بازار حق بر مبتنی اکتساب و انصاف روحیه تقویت

 یویژگ از یحاک مسلمین يشهرها در یاسالم يبازارها مورد در یشواهد تاریخ و دارد سابقه یاسالم تمدن قدمت

 .دارد آن بودن یرقابت

 (یدرآمد توازن و یکارای) نآ قوام موضع در اموال گرفتن قرار :سوم معیار. ۹-۹

 جهت همین به آن است، شایسته و بایسته موضع در چیز هر گرفتن قرار شد اشاره که همچنان عدالت مطلق يمعنا

 معیار عنوان به را اقتصاد و اجتماع وضع بایسته ياقتصاد و یاجتماع عدالت قواعد تعیین در معموالً عدالت پردازان نظریه

 مكتب هر هدف نشانگر و است ياقتصاد مكتب به کامالً وابسته که تاس يامر ياقتصاد بایسته وضع .اند دانسته عدالت

 در عدالت ساختن مند قاعده و تبیین ياقتصاد مكاتب تفاوت حسب جهت بر همین به .است جامعه در آن تحقق نتیجه و

 طور وهمان است جامعه و یاجتماع نظام یکل مصالح به یاصل توجه عدالت سوم معیار در .یابد میی مختلف تعابیر اقتصاد

 در مورد است صادق افراد مورد در (موضعه فی ء الشی وضع و حقه، حقه يذ کل اعطاء) عدالت مطلق که تعاریف

 حوزه این در تحلیلی و بحث هر یاسالم اقتصاد دیدگاه از .باشد يجار باید نیز جامعه اقتصاد و یعموم مصالح و جامعه

 اشیاء بر یانسان مالكیت یاسالم نگرش اساس بر .بود خواهد «اموال»به  اسالم یحقوق نگرش چهارچوب در شود انجام

 از حدود این اینكه يبرا است، کرده تعیین خداوند که است يحدود چهارچوب در بلكه نیست، مطلق خودش اموال و

 آن و نمود تعریف یاجتماع و يفرد ي حوزه دو هر در توان می را یمشخص معیار شود رعایت یمصالح اجتماع لحاظ

 را فراهم (جامعه اجزاي از یكی عنوان به فرد و) جامعه ياستوار و قوام موجبات یبایست ها ثروت و اموال که این است

 (.1936عیوضلو،) سازد

 یاسالم و عدالت اقتصاد 4- 

مصداق دیگر آن است؛ بنابراین،  يعدالت فرد چنانكهشود؛  یاز مصادیق عدالت شمرده م یعدالت اقتصادي یك

موارد آن  ي همهکه بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر  يا گونه هب عدالت یضرورت دارد مفهوم و چیست

عدالت  ،وجود نداشته باشد یهر کجا حق. مستقیم دارد ي رابطهماهیت عدالت با حق . فشرده تبیین شود طور بهباشد، 

عدالت  یبنابراین در چیست ؛گیرد یعدالت هم شكل م ،که حق مطرح است يدر هر مورد چنانكه ؛هم موضوع ندارد

بر . بینانه داشت واقع يداورعدالت  ي درباره توان ینم« حق»دقیق  یعنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیاب

رابطه حق و  -1: ضرورت دارد ذیلی اساس هاز نظر اسالم، تبیین سه نكت يجهت تفسیر عدالت اقتصاد ،همین اساس

 .متقابل بین حاکمیت و ملت يحقوق اقتصاد -9 حق؛ یشناخت تحلیل -2 عدالت؛

ها را به  توان آن ی، تجارت ضرورت دارد و مي، صیّادي، دامداريتولید کاال و خدمات همانند کشاورز يها فعّالیت

درآمد از طریق ربا و انحصار و احتكار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت  یصورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ول
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انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششی که در چارچوب قوانین موضوعه  ياقتصاد يها که فعّالیت کند یمحكم  یکلّ

، هرکس متناسب با طبیعت یهمچنین به حكم عدالت توزیع. سبب درآمد شود تواند ینمباشد  یخارج از چارچوب قانون

که کاالها و  یرا انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورت يا شغل و حرفه دیبا یمخویش  یو استعداد ذات

در مبادله الزم  یتواند با دیگران مبادله کند؛ ول یاش، افزایش داشته باشد م یخدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرف

 .در طرف مبادله رعایت شود ياست تساو

 حقّ و عدالت هرابط. 4-۰

و ملت  ،ملت را دیبا یمحاکمیت . ستا ها ساز عدالت بین آن رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه

 (ع) یامام عل. شكل گیرد یسازند تا عدالت اجتماع یعمل یباید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماع یمتقابالً م

آرد، حق میان آنان بزرگ  يحق رعیت را به جا یارد و والذرا بگ یحق وال ،پس چون رعیت: فرماید یم باره نیادر 

، زمینه یامنیت مل نیتأمتعلیم و تربیت مردم، . 919عدالت برجا قرار گیرد يها دین پدیدار و نشانه يها مقدار بشود، و راه

پذیر، بخشی از حقوق   آسیب يقشرهامین حداقل معیشت براي أمبارزه با فقر و ت یاجتماع - يتوسعه اقتصاد يساز

گوناگون  يها و تبعیت از سیاست يپذیر  قانون یمالیات يکه درآمدها  چنان ؛رود یه شمار مب یاسالم هملت در جامع

 .است از حقوق حاکمیت ی، نظامی، سیاسی، اجتماعي، اقتصادیفرهنگگوناگون  يها حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه

 حق یشناخت تحلیل.  4-۸

به  توان یماین حقوق را  .حقوق متقابل حاکمیت و ملت است -اشاره شد  چنانكه -عدالت از نظر اسالم  يمبنا

 .دکرعام و خاص تقسیم 

 حقّ عام.  4-۸-۰

 یحیات و افزایش رفاه به عمران و آبادان ي ادامههمگان حق دارند جهت . اند يعام مساو حقّبرابر افراد جامعه در 

 این حقّ ي هیپابر . 91۰را دارد یحق عمران و استفاده از منابع طبیع یهر انسان:دیفرما یمخداوند  ،بر همین اساس. بپردازند

حاصل تالش  يبرا یمالكیت خصوص ،ي جهینتشود و در  یمنابع طبیع يتواند وارد میدان کار مفید بر رو یعام هرکس م

کار  هب یانسان ي جامعهگوناگون  يها يتأمین نیازمندجهت هرکس حق دارد استعداد خود را در  چنانكه ؛دکنخود کسب 

 .زحمت و کوشش خود را به مالكیت خود درآورد ي ثمرهسرانجام گیرد و 

                                                 

نهج البالغه، )فاذا أدت الرعیة إلی الوالی حقه وادي الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالِمُ العدل -919

 (216خطبه 

 (61 ،هود) ... هو انشأکم من االرض و أستعمرکم فیها ... -91۰
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 قّ خاصح. 4-۸-۸

دستمزد بر بر از قبیل احیا، حیازت و  يکار مفید اقتصاد اساس بر یطبیع يها ثروتبر  یمالكیت خصوص ییپیدا

که نه توان کار کردن  يافراد يکه نیاز برا  چنان ؛پذیرد یانجام م دیگران ياساس کار جهت تولید کاال یا خدمات برا

 .المال شود این نوع مالكیت از بیت ییتواند منشأ پیدا یجهت رفع نیاز خود م يا دارند و نه مال اندوخته

 ،بر همین اساس .یستو تكلیف ن تیمسئولبدون  یعام و خاص این است که هیچ حقّ اساسی در تحلیل حقّ هنكت

 : فرمود (ع) یامام عل

 يبرا که آنحقی نیست، مگر  یکس ي عهده بههست و  یهم حقّ اش عهده به که آننیست، مگر  یکس يبرا یحقّ

 يبردار بهره ، مثالً حقّیر مورد حقوق همگاند. دنیستن جدا گریكدیاز  و حق تیمسئول ،بنابراین. 916او ذینفع هم هست

و وارد نكردن خسارت به حق  تیمسئولولی این حق همراه با  ؛افراد جامعه ثابت استاز هر یك  يبرا یاز منابع طبیع

ال یمنع ماء  بین اهل البادیة انه یو قض». به این واقعیت تصریح شده استذیل در حدیث  چنانكه است؛عام دیگران 

که از  ندفرمود يداورصحرانشینان چنین  ي درباره (ص) رپیامب «الضرر و ال ضرار فی االسالم: لیمنع به فضل کالء و قال

زیرا از نظر اسالم تحمل ضرر و خسارت وارد کردن  کرد؛ يمراتع جلوگیر يشود تا بتوان از زیاد ینم يجلوگیر يزیاد

ها  زیرا آن ؛ندکن يمستقیم از مراتع اطراف چاه جلوگیر توانستند ینمگویا صاحبان چاه آب  .به دیگران مشروعیت ندارد

رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این  این از ؛بر همگان مباح بوده است ها آنمباح عام بودند و استفاده از 

تا مراتع به همان حالت کنند بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده یشیده اند  مراتع چنین چاره

حق خاص نیز مالكیت  هباردر. فرمود ینه يا از چنین توطئه يجلوگیر يپیامبر برا. بماند یها باق آن يبرا شان یعیطب

شكل ذیل  يها تدیدوحمو استمرار این نوع مالكیت در چارچوب  ییپیدا. و تكلیف است تیمسئولهمراه با  یخصوص

 :گیرد یم

هر شغل و طریق ثروت از کسب آمده باشد،  دست بهرا دارد که از طریق حالل  یمال یهرکس مالكیت خصوص .1

ممنوع محرّمه، المال، و دیگر مكاسب  ، ربا، قمار، اختالس بیتيبردار رشوه، کاله ،غصب مال دیگران نیست زیجا یکسب

 .است شده

مانند خمس و زکات و دیگر  ؛براي دیگران وجود دارد یمعلوم حقّ ،در ثروت کسب شده از طریق حالل .2

قلمرو  ،شود و در نتیجه یوارد م يآزادي فرد ي حوزهبه محیط اجتماعی  ،این اصل اساس بر، یثابت اسالم يها مالیات

                                                 

 (216خطبه : نهج البالغه)الیجري الحد االجري علیه و ال یجري علیه االجري له  -916
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 نیز یبلكه به انسجام منطق ،ردیگ یمنه تنها از تناقض فاصله  یو عموم یمنفعت خصوص و ،یو اجتماع يفرد يآزاد

 .رسد یم

را دارد و در نتیجه کسب و تالش افراد، خارج از این  یعام و جمع يها یشیاند مصلحت، حق یحاکمیت اسالم. 9

شود و  یم ینظام اسالم يگیر تصمیم ي حوزه، وارد ییکارااین اصل، عنصر  اساس بر. گیرد یانجام نم ها یشیاند مصلحت

این . را استنباط کرد یتوان عقالنیت اسالم یم گفته شیپاز مجموع اصول . کند یرا ضمانت م آن  يدر نتیجه، کارآمد

 .خود است يها و منافع فرد يجهت تأمین نیازمند در يهر فرد یعقالنیت مبنا و اساس جهت تالش و سع

 متقابل بین حاکمیت و ملّت یحقوق اقتصاد. 4-۸-۹

خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد  یف اساسیوظا ه صورترا بذیل  يباید حقوق اقتصاد می یحاکمیت اسالم

 :توجه قرار دهد

، به یبخش خصوص هدر جریان تولید کاال و خدمات به وسیل یاستفاده از منابع طبیع: حفظ محیط زیست (الف

را   و شرایط استمرار آن یسالمت زیست محیط تیمسئول یحاکمیت اسالم. رعایت حفظ محیط زیست مشروط است

ناپذیر بر اساس   تجدید یبهینه از منابع طبیع هبنابراین صیانت محیط زیست و استفاد ،دارد عهده بهآینده  يها نسل يبرا

 .پذیرد نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می يقاعد

عدم امكان  يعدم رقابت در مصرف و دیگر ییك: دارد یاین نوع کاالها دو ویژگ :یعموم يتولید کاالها (ب

 یو خدمات ی، تعلیم و تربیت همگانی، دفاع از حقوق ملّی، خدمات قضاییامنیت ملّ. ها از مصرف آن يا حذف کردن عده

 ي استفادهپذیر نیستند؛ یعنی   این نوع کاالها و خدمات رقابت. آید یاز وظایف حاکمیت به شمار م یاز این قبیل، بخش

محدود، و دیگران را  يها را محدود به تعداد مصرف آن توان ینم چنانكهشود؛  یدیگران نم ي استفادهیك نفر، مانع 

 .حذف کرد

. گیرد یآن شكل م يها زیر ساخت نیتأم ي هیساجامعه در  ي توسعهفرایند  :توسعه يها تأمین زیر ساخت (ج

و مخابرات، احداث  یمواصالت يها مناسب، راه یانسان يتربیت نیرو يبرا ی، تحقیقاتی، فرهنگیتأسیس مراکز علم

سترش منابع ، گیهمگان یخارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تأمین اجتماع یصنایع سنگین که از توان بخش خصوص

 يها فرصتاطالعات از این  ها و خارج کردن آن یده سود ي ندهیآو  يگذار سرمایه يها فرصت يبرا یاطالع رسان

  .سازد یمراهم درآمدزا از وضعیت انحصاري، بستر اجتماعی اقتصادي توسعه را ف

در منشور  (ع)بر همین اساس، امام علی . را تأمین کند  آن يها طلبد که زیر ساخت یحاکمیت بر توسعه م تیمسئول
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از  یعموم يتولید کاالها .«917بالدها هحبابة خراجها و جهاد عدوّها، و استصالحِ اهلها و عمار»: فرماید یحكومت خود م

تربیت  همانند  توسعه يها ساختزیر  يصورت جهاد با دشمنان، فراهم ساز به  یقبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاع

ه عمار»صنایع سنگین، مواصالت، مخابرات، بر اساس اصل  يانداز راه، مردم« استصالح»مناسب به صورت  یانسان ينیرو

 که یگوناگون يها تیمسئولدولت جهت انجام وظایف و  يتأمین درآمدها چنانكهمورد توجه قرار گرفته است؛ « بالد

 .شود یم« خراج» يآور اصل جمع دارد، مشمول

و احساس نكردن  گریكدیآنان از  يدورسبب جامعه  يچشمگیر قشرها ي فاصلهشك ی ب :توازن درآمد جامعه (د

و وحدت  افزاید میها را  ها و کینه عقده ،این فاصله. برخوردار است ي طبقه ي لهیوسدردها و مشكالت مردم محروم به 

اگر ثروت در . است یو مشكالت اجتماع یتمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخالق ،از این گذشته. برد جامعه را از بین می

 یدیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرف يا عده ،در مقابل ،انباشته شود يا دست عده

 ي طبقه يرا برابینی و غفلت از خود   و خود بزرگ یو طمع، فخرفروش ی، خودفروشيخوار ، رشوهيدزد ي نهیزم

ه باید توجه البتّ .«913...منكُاء مِیَغنِاالَ ینَبَ هًولَدُ ونَكُا یَی لَکَ»: فرماید یقرآن م ،بر همین اساس. آورد ثروتمند فراهم می

افراد جامعه را به کارگران و کارمندان  هنیست که هم سمیالیسوسمشابه اقتصاد  ،داشت که توازن درآمد از نظر اسالم

. ل سازدفقیر و کارگر مبدّ هعموم افراد جامعه را به طبق ،و در نتیجه را از آنان سلب کند ياقتصاد يو آزاد ،دولت تبدیل

کند و به  فعالیت را از آنان سلب می ي زهیانگزیرا  ؛تر است سنگین یها از نظام طبقات گونه تعدیل ثروت براي انسان اثر این

 يگیر و جهت یعدالت اجتماع صورتدولت به  ي فهیوظانجام  ،بنابراین ؛دهد یرفاه و غنا، فقر را تعمیم م ي توسعهجاي 

 طور به. دکنبدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه عادالنه تقسیم  یاین هدف سیاس يبه سو ياقتصاد يها سیاست

به توان توسعه و رشد را  یکرد و نه م یو غیر متوازن قربان داریناپاعدالت را در جهت توسعه و رشد  توان یمنه  یکلّ

 يها سیاست کند یبلكه اعتدال و توازن ایجاب م ؛، نادیده انگاشتیتأمین عدالت و توزیع منصفانه فقر عمومصورت 

 ،باید بر آن توجه داشت یجا م در این يا نكته. دبجویپایدار  ي توسعهرا هماهنگ با  ياقتصاد - یعدالت اجتماع ياقتصاد

 يدارد که بدون اجرا یت حقوقهم بر ملّ یحاکمیت اسالم ،دارد یبر حاکمیت اسالم یت حقوقملّ چنانكه این است

با  يحاکمیت، مشارکت و همكار ياقتصاد - یمال يها پرداخت مالیات، پذیرش سیاست. ردیگ ینمها عدالت شكل  آن

مناسب خود  ياز حقوق حاکمیت بر ملت است که در جا یبخش... سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هحاکمیت در حوز

متقابل بین حاکمیت و ملت  يتطبیق و اجراي حقوق اقتصاد ،بنابراین از نظر اسالم ؛دشو یبررسبه طور گسترده  دیبا یم

است که این دیدگاه با نظریات افالطون و ارسطو روشن . دارد دنبال بهرا  يعدالت اقتصاد( یو خصوص یبخش عموم)

 (.1932،نظري) اساسی تمایز دارد طور به

                                                 

 (۰9نهج البالغه، نامه ) -917

 (7 ،حشر)قرآن کریم،  -913
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 یجایگاه و اهمیت عدالت در اقتصاد اسالم -5

افزون بر . شود، اهمیت عمل به عدالت استیفراوان یافت م و سخنان معصومان یکه در منابع اسالم ياز امور

ي ویژه در آغاز پذیرش حكومت، گویاه عدالت، سیره حضرت نیز در حكومت و ب در باب( ع) یگفتار فراوان امام عل

باب  نیا درکه به ذکر چند نمونه از سخنان ایشان . آن در اقتصاد اسالمی است ياهمیت فراوان عدالت و جایگاه واال

 :کنیمیبسنده م

عدالت،  سبب به «بالعدل تتضاعف البرکات» ،(مایه رفاه و نشاط جوامع است) تعدل سبب حیات اس «حیاةالعدل »

فی العدل االقتداءُ بسنة » ،ابدی یممردم سامان  یبه سبب عدالت، زندگ« بالعدل تَصْلَح الرعیة»، شودیها چند برابر مبرکت

ما عْمِرُتِ البالدْ بمثل ». ها استدولت يو استحكام و پایدار یاز سنت و روش اله يدر عدالت، پیرو «اهلل و ثبات الدول

 .شهرها نشد یهیچ چیز همانند عدالت سبب آبادان« العدل

 (ع) قشود؛ امام صاد یگفتار در باب اهمیت عدالت از دیگر معصومان فراوان است که به چند نمونه آن بسنده م

. تر استیابد، شیرینیکه انسان تشنه به آن دست م یعدالت از آب« العدل احلی من الماء یصیبه الظمآن»: فرمایدیم

شك تر و از مُتر، از مسك نرمعدالت از عسل شیرین «العدل احلی من الشهد و الین من الزبد و اطیب ریحاً من المسك»

 .(همان) «فرض اهلل العدل تسكیناً للقلوب»: دیفرما یم( س) اهمچنین فاطمه زهر. خوشبوتر است

ین مختصر سخنان معصومان درباره عدالت، حاوي نكات ا. دها عدالت را واجب کرآرامش دل يخداوند برا

اهمیت رفتار عادالنه در سعادت فرد و جامعه  سبب به. مند خواهیم شد ها بهره است که در ادامه بحث از آن يارزشمند

عدالت را بپا ! کسانی که ایمان آوردید يا 913«...وَّامِینَ بِالْقِسْطِیَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَ»: فرمایدیمتعال م ياست که خدا

 .دارید

، يدر آیه دیگر و ؛کردن فرمان داده استی خداوند به عمل به عدالت و نیك« 92۵...الْإِحْسَانِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ» 

أَنزَلْنَا  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ»... بر شمرده است هیال يهابرپاداشتن قسط و عدالت را هدف بعثت انبیا و نزول کتاب

ها کتاب  روشن فرستادیم و با آن يهاما رسوالن خود را با نشانه 921«...الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ

 عدالت بپا خیزند ينازل کردیم تا مردم به اجرا (حق و قوانین عادالنه ییمعیار شناسا= ) نو میزا یآسمان

 (.1939یوسفی،)

                                                 

 (19۰،نساء )قرآن کریم -913

  (3۵نحل،)قرآن کریم  -92۵

 (  2۰حدید،) قرآن کریم -921
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 یموانع عدالت اقتصاد -6

ترین  دارد که مهم يا مشكالت عدیده يق عدالت اقتصادحقوق متقابل بین حاکمیت و ملت و در نتیجه تحقّ ياجرا 

 یبررسبه اختصار آن  يگیر شكل یاجتماع يها زمینهصورت  به رانت  یرو عوامل اساس از این ؛است« رانت»ها وجود  آن

 .شود یم

 يوضعیت نابهنجار اقتصاد. 6-1

از قبیل انحصار استفاده ی مسائل. ردیگ یمسرچشمه  يهنجار در روابط اقتصادبنا يها از زمینهاغلب  يرانت اقتصاد

نرخ ارز، تخصیص  یها، چندگانگ قیمت، کنترل یحمایت يها ، سیاستیبازرگان يها ، محدودیتیاز منابع طبیع

رانت منابع . ندیآ یم ه شماربي ساز رانت اقتصاد بستر یدولتتوزیع بودجه و اعتبارات  یچگونگو  يارز يها سهمیه

 یزندگ ي توسعه ،امروز ؛ امّاگرفت یدر تولید و توزیع منابع اولیه شكل م هادر گذشته فقط در قالب انحصار یطبیع

و  یرو در کالن شهرها، خرید و فروش تراکم همان آثار رانت از این ؛داشته است یدر پمسكن را  يافزایش تقاضا يشهر

گفت سند جواز تراکم شكل  توان یمکه  يا گونه به ؛را ایجاد کرده است یمنابع طبیع يهاانحصار يفرصت نابرابر اقتصاد

 يبرا یبازرگان يها محدودیت چنانكه؛ آید می شمار بهلیه تولید یا توزیع منابع اوّ ه ياز همان انحصار یك جانب يجدید

 .است ، از رانتییها گروه يساز برخوردار واردات زمینه يبند ها و سهمیه در قالب تعرفه یخارج يواردات کاالها

 یعامل اجتماع. 6-2

 یرانت اجتماع ،ندارد يفرد يو استعدادها یذات يها با صالحیت یویژه که ارتباط يهاامتیاز یاز بعض يبرخوردار 

، روابط یاز موقعیت شغل سوءاستفاده. پذیرد یصورت م گوناگون يها به شكل یرانت اجتماع. شود یشمرده م

افراد در احراز  یبر شایستگ ی، آشناییل خاص، حاکمیت دوست، قرار گرفتن در جرگه یك گروه یا تشكّيخویشاوند

از افراد  يا عده يدر موارد برخوردار. دساز یجامعه را همواره م يها استفاده ناحق از امكانات و فرصت، راه تیمسئول

از افراد جامعه که در این روابط قرار نداشته و  يدیگر هشود تا عدّ یمسبب  ی، قانونیسیاس يها صاحب نفوذ از رانت

در تصویب  یاعمال نفوذ سیاس .شوندمند  بهره یتوجهقابل  يها از رانت ،اند نكرده يهم در جهت رانت خوار یتالش

قشر  يهستند که برا یاز مناطق از جمله رانت اجتماع یخاص در بعض یعمران يها قوانین یا تصویب طرح یبرخ

 .آورند یمپدید  یاین جریانات قرار دارند، رانت اجتماع هاز افراد جامعه که خارج از حوز يدیگر

 عامل اطّالعات. 6-9

، بازار سهام، ي، ارزیپول یبازرگان يها در مورد سیاست يبه اطالعات اقتصاد يزود هنگام و انحصار یابی دست

 هالعات زودرس در زمینبا تحصیل اطّ یگروه. استترین انواع رانت  از مهم یمنشأ یك ،یعمران يها و طرح یامور مال

، یبزرگ عمران يها جدید، طرح يها يگیر ها و تصمیم سیاست ،راتتغییرات آینده نزدیك در مورد قوانین و مقرّ
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به  یابی دست هها، زمین عملكرد شرکت یچگونگو امور مربوط به  يجامعه شهر يها و نقشه ها اصالحات در محدوده

 يها ماین نوع اقدا یاطمینان یب ،و در نتیجهشود  میرقابت ناسالم در بازار سرمایه  يگیر شكلسبب پنهان، اطالعات 

ه و د مانند خرید و فروش تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سكّغیر مولّ ياقتصاد يها الیتگونه صاحبان سرمایه را به فعّ رانت

. شود یم رشد و توسعه خارج ي چرخهجامعه از  يها از سرمایه یفراوانحجم  ،و بدین ترتیب دهد یمامالک سوق 

سرچشمه گرفته از اطالعات زود هنگام  ياقتصاد يها از رانت يجلوگیررعایت عدالت در توزیع اطّالعات، یگانه راه 

ها در بورس  دلیل زودتر از دیگران به اطالعات ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت هر بهکه  يافراد مثال، ياست؛ برا

ل قیمت تنزّ باعثشرکت،  یمناسب و نامطلوب نشان دادن وضعیت مال يها ، با اتخاذ سیاستیابند یدست ماوراق بهادار 

با افزایش یافتن  ،و پس از خرید سهام ارزان به تبلیغ در مورد وضع بسیار مطلوب آن شرکت پرداخته شوند یمسهام آن 

 دست به یالعاتاز طریق رانت اطّ يفروشند و منافع سرشار یشده را به قیمت باالتر م يقیمت سهام، سهام خریدار

است و بدون ریشه کن کردن  یباد آورده در اقتصادِ ایران از مشكالت اساس يیا درآمدها رانت یکلّ طور به. آورند یم

پذیر  ها امكان فرصت ي عادالنهو توزیع  يعدالت اقتصاد يو برقرار يو اقتصاد یبا مفاسد مال یاصول ي مبارزهآن، 

 .(1932تدبیر اقتصاد،  یمؤسسه تحقیقات) نخواهد بود

 راهكارهای تحقق عدالت -7

یكی از ابعاد عدالت اجتماعی عدالت اقتصادي است که با تحقق آن بخش عظیمی از عدالت اجتماعی تحقق 

عدالت اقتصادي عبارت است از رفاه عمومی و »در تعریف عدالت اقتصادي از دیدگاه اسالم گفته شده است . یابد می

درصدد ترسیم مكتب اقتصادي اسالم « قتصادناا»شهید صدر در کتاب  ». ها و درآمدها ایجاد تعادل و توازن در ثروت

داند و مجموعه دستورات و قوانین اقتصادي را در راستاي  است و عدالت اجتماعی را از ارکان مكتب اقتصادي اسالم می

هاي اقتصادي اسالم را براي تحقق عدالت در  مكانیزم. نماید حق و مكلف به اداي حق ترسیم می این هدف و تعیین ذي

 ـ توازن اجتماعی2ـ تأمین اجتماعی؛ 1: کند و اصل تبیین میسایه د

  تأمین اجتماعی .7-۰

دولت این وظیفه را . بنابراین اصل، اسالم دولت را مكلف به تأمین کامل وسایل زندگی عموم افراد کرده است

امكان شرکت مردم را در در مرتبه نخست، دولت با تأسیس واحدهاي اقتصادي، . دهد معموالً طی دو مرحله انجام می

کند؛ در مرتبه دوم، اگر دولت نتواند امكان کار را براي  هاي اقتصادي و کار و تالش براي اداره زندگی فراهم می فعالیت

 :از نظر شهید صدر مبدأ و منشأ ضمان اجتماعی دو چیز است. افراد فراهم کند، خود باید نیازهاي فرد را تأمین نماید
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 انی کفالت همگ .7-۰-۰

در اینجا به معنی آن است که همه افراد جامعه نسبت به . کفالت، در لغت به معنی کفیل و ضامن کسی شدن است

 .دارند که در حد امكانات خود به رفع نیازهاي ضروري هم اقدام نماید این امر وجوب کفایی دارد تیمسئولیكدیگر 

پرسیده (ع) قاز امام صاد»صحیح از سماعه آمده است  روایت در. نماید شهید صدر این اصل را از دو روایت استنباط می

اند به طوري که زکات نیز در  سخت در مضیقه( شانینید)شد گروهی داراي ثروت زیادي هستند در حالی که برادران 

اند؟  توانند در این دوران سخت سیر باشند حال آنكه برادرانشان گرسنه می ها آنآیا . کند گشایش ایجاد نمی ها آنامور 

نباید به یكدیگر ستم کنند و همدیگر را خوار نمایند و موجب محرومیت . حضرت فرمودند مسلمانان با یكدیگر برادرند

ر د. «نیازمندان یاري رساننددیگري شوند، مسلمانان باید در این راه تالش کنند و با یكدیگر تعاون داشته باشند و به 

مؤمنی که شخصاً بتواند احتیاج مؤمنی را بر طرف نماید و نكند، یا »: نقل شده است (ع) روایت دوم از امام صادق

هاي  زده و دست سیاه و دیدگان حیرت  دیگري قادر به این عمل باشد، او مانع گردد، خداوند در قیامت او را با چهره

انگیزاند آن گاه به او خطاب خواهد شد این است آنكه به خدا و رسول خدا خیانت کرده  میبسته دست به گردن بر 

شهید صدر بر اساس این دو روایت، موضوع حكم و منشأ حكم  .«شود او را به آتش برند است بعد دستور داده می

کفالت همگانی حاجات ضروري و شود که موضوع  از روایات استفاده می»فرماید  دارند و می کفالت عمومی را معلوم می

زیرا تارک . آید نیازهاي شدید افراد است و نه مطلق نیازها، همچنین از روایات وجوب کفایی کفالت همگانی بدست می

با  ها انسانآن عقوبت اخروي دارد، همین طور علت و منشأ حكم، اخوت اسالمی است یعنی به دلیل رابطه برادري که 

از نظر شهید صدر اسالم این واجب کفایی را بدون ». رفع نیازهاي ضروري یكدیگر اقدام نمایندیكدیگر دارند باید به 

ضمانت اجرا نگذارده است و نظارت دولت و همچنین دخالت دولت را در رابطه با اداي این فریضه کفایی به عنوان 

 .«ضامن اجرا قرار داده است

 ه منابع ثروت ـ اصل ضمان دولت بر ادای حق جامعه نسبت ب7-۰-۸

دولت نسبت به نیازمندان رفع نیازهاي ضروري آنان است و در حد کفاف نیاز نیازمندان  تیمسئولاصل اول  بنا بر

را باید بر طرف نماید، اما بر اساس این اصل دولت وظیفه دارد تهیه وسایل و لوازم زندگی افراد جامعه را در حد کفالت 

شهید صدر این اصل را نیز از مضمون  .فراهم نماید و متناسب با شرایط روزگار سطح زندگی مرفهی را ایجاد نماید

ات ذیل آی ازهمچنین ایشان . دولت تأکید دارند تیمسئولآورد و معتقد است نصوص شرعی بر این  روایات بدست می

 هُلَّال وَ اءُشَن یَی مَلَعَ هُلَسُرُ طُلِسَیُ اهللَ نَّكِلَ وَ ابٍکَرِ الَ وَ یلٍن خَمِ یهِلَم عَفتُوجَا اَمَم فَنهُمِ هِولِسُی رَلَعَ هُاللَّ اءَفَا اَمَ وَ»شریفه 

 ابنِ وَ ینِاکِسَالمَ ی وَامَتَالیَ ی وَربَي القُذِلِ وَ ولِسُلرَّلِ وَ فلِلَّهِي رَالقُ هلِن اَمِ هِولِسُی رَلَعَ هُاللَّ اءَفَاَا مَّ*  یرٌدِقَ ءٍیِشَ لِّی کُلَعَ
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تضمین حق مشترک  به خاطر« ء فی»آورد که عمومی بودن  بدست می ،922«...منكُمِ اءِیَغنِاالَ ینَبَ هًولَدُ ونَكُیَ ی الَکِ یلِبِالسَّ

براي تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن . باشد هاي طبیعی و عدم انحصار آن در ید اقلیتی از اغنیا می جامعه در سرمایه

 .زمندان برساندرا به مصرف نیا« ءیف»هاي طبیعی دولت وظیفه دارد  از ثروت سهمشانبه ق صاحبان ح

 توازن اجتماعی .7-۸

توازن به معنی برابري و همسنگی است؛ توازن اجتماعی به معنی برابري و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی 

نخست آنكه بین افراد . کند هید صدر با پذیرش دو مطلب، مفهوم توازن را تشریح میش. تبراي همه افراد جامعه اس

گردد؛ دوم آنكه کار  به صورت تكوینی و طبیعی وجود دارد که منشأ تفاوت افراد در سطح زندگی می ییها تفاوتجامعه 

گیرد که مقصود از توازن اجتماعی بین افراد  مبناي مالكیت و حقوق مالكانه است و با توجه به این دو واقعیت نتیجه می

هاي فردي افراد پس از  ین معنا که به دلیل تفاوتبد. جامعه برابري در سطح معیشت است و نه برابري در سطح درآمد

هاي شدید طبقاتی مخالف  ولی اسالم ضمن پذیرش این تفاوت با بروز اختالف. گردد کار میزان دارایی افراد متفاوت می

در ؛ لذا نیازي برساند است و وظیفه حاکم اسالمی است که سطح زندگی افراد جامعه را مافوق کفاف یعنی به حد بی

هاي  آل شهید صدر تفاوت اقتصادي افراد تفاوت در درجه است نه تفاوت در سطح زندگی، بر خالف تفاوت معه ایدهجا

بنابراین شهید راه تحقق عدالت اجتماعی را عالوه بر تأمین اجتماعی، ایجاد توازن،  .شدید طبقاتی در رژیم سرمایه داري

ا عنوان نمودن اصل توازن به مقوله توسعه نظر دارد و معتقد است الزم به ذکر است که شهید صدر ب. داند اجتماعی می

این فقط مربوط به . باید در وضعیت معیشت افراد جامعه توسعه ایجاد کند و فنونکه دولت به مثابه پیشرفت علوم 

ازن و تعادل را باشد، بلكه دولت وظیفه دارد در مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی افراد نیز تو مسائل مادي افراد نمی

شهید صدر معتقد است که اسالم براي تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی براي دولت اختیارات  .حاصل نماید

شهید . یابند و ابزارهاي مالی خاصی را مقرر فرموده است و احكام اقتصادي اسالم در این ساختار جایگاه خود را می

که به منظور ( زکات و خمس)هاي ثابت  وضع مالیات -1: نماید ه زمینه مطرح میصدر این اختیارات و امكانات را در س

گردد و دولت وظیفه  رفع نیازهاي ضروري و تأمین اجتماعی و همچنین توازن اجتماعی طبق شرایطی بر فرد واجب می

رف در مصالح جهت مص( هاي خاصی که در اختیار حاکم است ثروت) ءیف قرار دادنـ 2 .اخذ و مصرف آن را دارد

کند، قوانینی نظیر حرمت کنز، ربا و  ـ وضع قوانین خاصی که به توازن اجتماعی کمك می 9.  عمومی و توازن اجتماعی

 را نیز از« الفراغ منطقه»اختیارات دولت در  ـ شهید صدر 9 .احكام ارث و یا اخذ زمین از کسی که آن را رها کرده است

 .داند ایجاد توازن و تعادل میاقتصادي اسالم جهت  هاي مكانیزم

                                                 

  (6و 7حشر )قرآن کریم  -922
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اي که در اینجا حائز اهمیت است این است که براي ایجاد توازن اجتماعی، حاکم اسالمی در چه حد  نكته 

اختیارات دارد؟ شهید صدر معتقد است که قلمرو اختیارات حاکم در اموري است که اباحه آن، از پیش احراز شده باشد، 

صراحت اعالم نشده است به عنوان دستور ثانویه،  ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش به

البته افعالی که به طور قانونی و مطلق تحریم شده باشد، مانند حرمت ربا، قابل تغییر . اعالم کند االجرا واجبممنوع یا 

غییر یابد تواند توسط ولی امر ت واجب شناخته شده نظیر انفاق بر زوجه نیز نمی ها آنچنانچه کارهایی که اجراي . نیست

 (.193۰، حق خواه)زیرا این امر موجب نقض غرض شارع در اجراي احكام الهی است 

 گیری جهینت ۲-  

در فرهنگ اسالمی که اولین هدف آن در کنار توحید و یكتا پرستی فقر زدایی از جامعه بشري آن هم به عنوان یك 

اقتصادي به  يها نظامالزم را براي ایجاد رفاه اجتماعی نسبت به دیگر مكاتب و  يها اهرمباور دینی است، بیشترین 

تحقق کامل عدالت اقتصادي عالوه بر رفع نیاز نیازمندان مستلزم رفع شكاف طبقاتی و توسعه در همچنین ؛ و همراه دارد

اده شد اجرا و تطبیق حقوق و طبق آنچه شرح د سطح زندگی مردم است و این امر به عهده رهبر جامعه اسالمی است

گوناگون اقتصادي از بین  يها بخشرانت خواري در  يها نهیزمکه  طلبد یمحاکمیت و ملت و تحقق عدالت اقتصادي 

براي ایجاد عدالت اقتصادي رفع نیازهاي ضروري نیازمندان جامعه بر عموم مسلمانان و حاکم مسلمانان  برود، در ضمن

عدالت اقتصادي در اقتصاد  دیآ یماز فرمایشات و سیره معصومان علیهم السالم بر همچنان که . واجب کفایی است

که رفتار و روابط  ابدی یماسالمی جایگاهی بسیار رفیع دارد و عدالت اجتماعی و اقتصادي آن گاه در جامعه تحقق 

 .  اجتماعی و اقتصادي بر میزان حق تنظیم شده باشد

 

 :منابع

، صفحات 99، مجله نداي صادق، شماره عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر، 193۰حق خواه، منیره،  (1

 ، تهران19۵-112

 ، تهران127-1۰9، صفحات 91، مجله حكومت اسالمی، شماره ، فقه و عدالت1939رحمانی، محمد، ( 2

ارزیابی عملكرد و تحلیل  شاخص های عدالت اقتصادی ارائه شاخص های جهت، 1936عیوضلو، حسین، ( 9

، مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه جهت گیری سیاست های توسعه در راستای تحقق عدالت اجتماعی

 کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداري کمیته ي اقتصاد و تلفیق

 قرآن کریم( 9

 رکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، م12، شماره بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت، 1973مرامی، علی رضا، ( ۰

 2، جلد ، فساد مالی واقتصادی، ریشه ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله1932مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ( 6
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 ،3۰-37 صفحات، 9۰، دو فصلنامه مفید، شماره عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسالم، 1932نظري، حسن، ( 7

 قم

 ، قم7۰-39 صفحات، 97، فصلنامه کتاب نقد، شماره اقتصادیعدالت ، 1939یوسفی، احمد علی، ( 3

 ، تهران3۰-112، صفحات 17، مجله اقتصاد اسالمی، شماره عدالت اقتصادی، 1939یوسفی، احمد علی، ( 3
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 عوامل معنوی پیشرفت اقتصادی

 ثاز دیدگاه قرآن و حدی

 *فاطمه کهنسال کشكی

 :چكیده

اسالم به عنوان یك دین کامل و جامع به تمام نیازهاي فطري انسان توجه داشته و براي تمامی نیازهاي جسمی و 

 .ي کار ارائه کرده است وهیشروحی و زوایاي پیدا و پنهان زندگی بشر برنامه و 

سمتی از نواحی حیات ق تواند یمسالم مسئله اقتصاد را به عنوان جزئی از مجموع قوانین خود که تنها ، ااز جمله

و  داند یمانسانی را تنظیم کند مورد توجه قرار داده و حل مشكالت اقتصادي را در اصالح مبانی عقیدتی و اخالقی مردم 

متعدد قران کریم و به طور  اتیآاست و وجود  آوردهفراوانی به عمل  تذکراتو ه همیت زیادي داد، ابه مال و ثروت

در پیكر ا نقش مهمی رو ي زندگی است  هیپایت این موضوع در اسالم است؛ از نظر این که کلی متون دینی حاکی از اهم

 .کند یماجتماع ایفا 

صورت گرفته، سعی شده به بررسی عوامل  اتیآ یبررسو تحلیل و  ها دادهدر این مقاله که با روش گرداوري    

 .درشد و پیشرفت اقتصادي پرداخته شور معنوي د

 .اسالم، اقتصاد، قران، عوامل معنوي :ها واژهکلید 

 .نادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ي رشتهدانشجوي کارشناسی ارشد * 

 

 مقدمه

اسالم به عنوان دین جامع و کامل همواره پاسخ گوي تمامی نیازهاي فطري بشر بوده و همه چیز را براي ادامه 

 .ساخته است آمادهحیات و رفع احتیاجات مادي بشر 

ویاي این حقیقت است که مسئله اقتصاد و کسب معاش از ، گمطالعه زندگی بشر در ادوار گوناگون تاریخ

مسایلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت مهمی از حیات انسانی را  نیتر يضرورترین و  ییابتدا

 .در بر گرفته است
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ک و پوشاک و مسكن و سایر لوازم و احتیاجات زندگی که به مقتضاي زمان در سئله خورا، ماز ابتداي تاریخ بشر

مواد  ها ونیلیمبشر براي امرار معاش،  ها قرنو  ها سالقرار داشته و در طول  ها انسانتغییر و تحول بوده در متن زندگی 

شده  مند بهرهاز این خوان گسترده  ،گوناگون يها راهطبیعت را در استخدام نیروي فكر و فعالیت بدنی خود آورده و از 

امروز هیچ  لیوسا ریو ساکیفیت زندگی مادي بشر از لحاظ خوراک، پوشاک  که ییجاتا . (1۵، 19۰۵صدر، . )تاس

اي مشاهده  العاده فوقشباهتی با گذشته ندارد و این تكامل از بدو پیدایش عظیم انقالب صنعتی در اروپا با سرعت 

 (.99همان، . )شود یم

اسالمی ارائه داده  يها آموزهو عناصر دست یابی به اقتصاد سالم و برخورداري از رفاه نسبی را در  ها وهیشاسالم، 

این نكته ؛ و در پیشرفت اقتصادي افراد و جوامع دارد يا کنندهتعیین  ریتأثمبتنی بر جهان بینی دینی  يها ارزشاست، و 

تضعیف نقش اسباب مادي نیست، بلكه ا معنویات بر اقتصاد، هرگز به معناي نفی ی ریتأثالزم به ذکر است که اعتقاد به 

 .رسند یمدر کنار عوامل مادي است که جوامع به رشد اقتصادي 

و آیات بسیاري دال بر آن  شود یمبنابراین، رشد و پیشرفت اقتصادي از نظر اسالم و قران مطلوب و نیكو شمرده 

از نعمت الهی و  يا نشانه يا جامعهسبا، رشد و پیشرفت اقتصادي در هر  ي سوره 1۰آیه  است که از آن جمله؛ بر اساس

 ها آناقتصادي و نهادینه کردن  يها يزیر قرانی در برنامه يها آموزهتوجه کردن به ت؛ و عنایت خداوند به آن جامعه اس

 .تمدن اسالمی را احیا کند تواند یمدر فرهنگ عمومی، به یقین 

 معنای لغوی و اصطالحی اقتصاد 

در قران کریم نیز ؛ و (192، 1979سیاح، )اقتصاد در لغت عربی به معناي اعتدال، میانه روي و صرفه جویی است 

 . به همین معنا به کار رفته است

سوره . )شمیانه رو با رفتار خودیعنی در « واقْصُدْ فی مَشْیِك»در ضمن نصایح لقمان حكیم به فرزند خود -1

 (13/لقمان

 .(66/مائده. )تاز افراط و تفریط اس يریگ کنارهیعنی ملتی که رفتارش بر اساس اعتدال و  «اُمَة مُقْتَصِدَة» -2

ر ضمن بیان یك د( ص)پیغمبر بزرگ اسالم : مثالً: در احادیث اسالمی نیز به همین معنا استعمال گردیده است

مَنْ إقْتصدْ فی »: یعنی ولخرجی و اسراف به کار برده و فرمود« تبذیر»برابر را در « اقتصاد»دستور مهم اقتصادي کلمه 

در حیات اقتصادي خود میانه رو و معتدل باشد و از ( فرد یا ملت)یعنی کسی که « معیشَتِه رَزَقَه اهللُ و مَنْ بَذّر حَرَمَه اهللُ

و ، گرداند یم خودکفاو او را  کند یمرا فراوان و ولخرجی اجتناب کند، خداوند روزي و وسایل زندگی او  يکار اسراف

، 1917، کلینی. )دکن یمو تبذیر نماید خداوند او را محروم و محتاج  يکار اسراف( فرد یا ملت)کسی که  به عكس

2/122). 
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فی واقْصُدْ یا بُنَیّ : دیفرما یم السالم هیعلدر ضمن وصیت خود به حضرت مجتبی  السالم هیعلحضرت امیر مؤمنان 

مَعیشَتِكَ و اقْصُدْ فی عبادَتِكَ؛ یعنی فرزندم در اموري که با وضع مالی زندگی تو ارتباط دارد و هم چنین در عبادت 

 .(2/91۵، 197۵، قمی. )خود میانه رو باش و همیشه از افراط و تفریط اجتناب کن

و نیز به بررسی کردارهاي انسان در  ها ثروتاقتصاد در اصطالح به مطالعه در چگونگی تشكیل توزیع و مصرف 

 (7، 19۰3هشترودي،  عالمه. )پردازد یمجریان عادي یعنی کسب درآمد و تمتع از ان براي ترتیب دادن زندگی 

اقتصاد عبارت از بررسی  -1: که کند یمپل ساموئلسون در آغاز کتاب اقتصاد خود، اقتصاد را این گونه بیان 

. تعلم اقتصاد عبارت از بررسی ثروت اس -2. است که به معامالت و معادالت پولی مربوط است ییها تیفعال

 .(۰/، 1 19۰6ساموئلسون، )

علوم اجتماعی است که در پیرامون کیفیت فعالیت اقتصادي و  يها رشتهکه اقتصاد یكی از  دارد یمپورهمایون بیان 

چگونگی روابط اقتصادي افراد جامعه با یكدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مزبور حكومت نموده و مسایلی که باید 

اد آن تأمین در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مكان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افر

 .(1۵، 1962نوري، . )دینما یمبحث  ،گردد

زیرا اقتصاد در لغت به معناي میانه روي و ؛ مراعات شده کامالًتناسب میان معناي لغوي و اصطالحی اقتصاد، 

نسبت  ردیگ یمقرار  ها انسانوادي که در زندگی در اختیار ، مدر امر معیشت است و با توجه به این واقعیت ییجوصرفه 

به این منظور تاسیس شده است که راه استفاده صحیح از این مواد و  علم اقتصادکم و محدود است و  ها آنبه احتیاجات 

 .بیاموزد ها انسانرا به  ها آناحتراز از بی جا مصرف کردن 

، با اقتصاد اسالمی قابل تطبیق نیست ها نیاگفت که هیچ یك از  توان یمولی  گردد یمروشن  کامالًبنابراین تناسب 

اقتصادي  يها برنامهالهی و معنوي ان است؛ یعنی اسالم در تنظیم  ي شهیررخورداري از ، بیرا مزیت مهم اقتصاد اسالمیز

ترسیم کرده که اخالق و  يرا طورو مبانی اقتصادي جامعه  آوردهاخالقی و معنوي بشر را به حساب  يها جنبهخود 

 .گردد نیتأممعنویت به ان اندازه که با اقتصاد زندگی ارتباط دارد 

 اقتصاد در نگرش اسالم

همه . است که از دیر باز مورد بحث و بررسی علماء اسالمی قرار گرفته است يا مقولهاقتصاد در نگرش اسالم 

 .   شود یمزندگی بشر را شامل  يها صحنهمسلم آئین اسالم است که دامنه وسیع آن تمام  يها یژگیوجانبه بودن از 

و اقتصادي صرف نیست بلكه با توجه به جامعیت اسالم، با  يكسونگریدیدگاه اسالم به اقتصاد یك دیدگاه 

 ییها نظامسالم بخشی از مجموعه در ارتباط است؛ به این معنا که اقتصاد در ا... و الملل نیبجامعه، حقوق، روابط گ فرهن
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و  ها وهیشاست که ارتباط تنگاتنگ و استواري با معنویت دارد و داراي هویت خاصی است که تفاوت محسوسی با 

 .کند یمو حتی اهداف اقتصاد غیر اسالمی پیدا  ها روش

است براي نیل به اهداف متعالی اسالم، اهدافی که در عدالت اجتماعی و  يا لهیوسدر نظام اقتصاد اسالمی، اقتصاد 

و احساس اخوت،  نندیب یملذا همه در جامعه اسالمی، خود را اعضاي یك خانواده ؛ و کند یماقتصادي ظهور و بروز پیدا 

و کسب حداکثر سود را تنها  ندیب یمدیگر  يا گونهاز یك سو فطرت انسان را به  و اسالم کنند یمایثار، تقوا و مسئولیت 

رفتار و  ي هیپا، بلكه در اقتصاد اسالمی، عدالت و خیرخواهی داند ینماقتصادي انسان  يها تیفعالمعقول  ي زهیانگ

 .حرکات انسانی است

برنامه ریزي  يا گونهبا کل نظام هماهنگ است و به  کامالًاز سویی مفهوم مالكیت در اسالم در جهتی است که 

شده است که نفی هرگونه استثمار و گنج اندوزي را در بر دارد و هدف از بیان دستورات اخالقی در مورد مالكیت، 

ایجاد احساس مسئولیت و برانگیختن وجدان اجتماعی انسان است چرا که اسالم، اجتماع را یك ارگانیسم زنده، پویا و 

عصفوري، ملكی، . )شمردپاسخ گویی به نیازهاي جامعه ضروري می  و مالكیت عمومی را در داند یمهدف دار 

 (9هوشمند، بی تا، 

کسب درآمد در این نظام  ي زهیانگو  کنند یمافراد در نظام اقتصادي اسالمی، حرکت در مسیر سعادت را دنبال 

حرام مانند دزدي، رباخواري، گران فروشی، کم فروشی مانند آن که  يها راهحالل بودن آن؛ یعنی  -1: است ازت عبار

رسول اکرم . با روح بندگی و عبودیت سازگار نیست انجامد یماغلب به ستم و نادیده گرفتن مصالح دیگران و جامعه 

ري شهري، )« .هر کس مالی را از غیر راه حالل به دست آورد، بازگشتش به سوي آتش خواهد بود»: دیفرما یم( ص)

1916 ،9/2332).  

را در  ها آنهمانا خداوند این اموال بسیار را به شما عطا کرد تا »: دیفرما یم السالم هیعلدوري از کنز؛ امام صادق  -2

( ص)و پیامبر ( 233۰همان، )« .مسیري که خداوند فرموده است قرار دهید و آن را عطا نكرده تا نگه دارید و کنز سازید

، 1963حكیمی، )« .ما براي جمع و انباشت مال فرستاده نشدیم، براي خرج ان مبعوث شدیم»: دیفرما یمنیز در این باره 

9/6۵). 

ارْزُقْهُمْ فِیهَا وَ اْکْسُوهُمْ وَ  السُّفَهاءُ أمْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اهللُ لَكُمْ قِیاماً وَالتُؤْتُوا »: دیفرما یمبه همین سبب، خداوند 

مدهید، و از  خردان یبیعنی اموال خود را که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به  ؛«قُولُوا لَهُمْ قَوْلَاً مَعْرُوفاً

نیز از جمع مال و انباشت  1/تكاثر ي سورهدر و ( ۰/نساء. )گفتار خوش بگویید ها آننفقه و لباس دهید و به  ها آنآن به 

 .کند یمآن نهی 

فساد و حرام مورد استفاده قرار  يها راهعدم تضییع؛ یعنی مال باید در راه حالل و امور خیر صرف شود و در  -9

 .   تا حق آن کسی که در راه جمع آن تالش کرده ضایع نگرددد نگیر
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و  شود یم تر آمادهدوري از حب مال؛ هر چه حب مال در دل فزونی یابد، انسان براي رسیدن به ان از راه حرام  - 9

ل آن را در راه خدا و انجام تكالیف مالی و مستحبات شرعی خرج کند؛ حتی ممكن است حب ما شود یمکم تر حاضر 

 .(76، 1973میر معزي، . )دبه جایی برسد که انسان حاضر نباشد آن را در جهت رفاه و آسودگی معیشت خود به کار گیر

نظام اقتصادي اسالم داراي سمت و سو و اهداف مادي و معنوي معینی است که ( ره) یاز دیدگاه امام خمین

استقرار  -2. معنوي يها ارزشهدایت مردم به سمت اخالق کریمه و  -1: را به شرح زیر طبقه بندي کرد ها آن توان یم

ریشه کن  -9. ها انسانرشد استعدادها و شكوفائی قدرت ابتكار و خالقیت  -9. عدالت اجتماعی و اقتصادي در جامعه

برآوردن نیازهاي  6. ها آنو رسیدگی خاص به اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان  -۰. کردن فقر

ایجاد  -3... ورشد و شكوفائی اقتصادي و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزي  -7. اقتصادي مشروع و معقول مردم

اجانب  ي سلطهپرهیز از وابستگی اقتصادي به بیگانه و نفی  -3. رفاه و آسایش و امنیت اقتصادي براي عموم افراد جامعه

از نظر ایشان اقتصاد، . گسترش مشارکت عمومی مردم به ویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد -1۵. بر اقتصاد کشور

: ي شماره،حوزه ي مجله،اژینی. )تدر اسالم هدف نیست بلكه وسیله و ابزاري براي تكامل معنوي جامعه اس اصوالً

3،1979 ،113) 

صادي اسالم مورد تاکید فراوان قرار گرفته و رهبران بزرگ اسالمی در موارد از جمله موضوعاتی که در فرهنگ اقت

است، منظور از این عبارت این است  «تقدیر معیشت»موضوع  اند نمودهمتعددي از آن سخن گفته و لزوم آن را گوشزد 

دي بر اساس سنجش اقتصا ي نقشهکه بر هر فردي یا جمعیتی اعم از یك خانواده یا ملت و غیره الزم است که یك 

با مقدار مخارج و مصرف و احتیاجات خود تنظیم کند و طوري این نقشه را طرح و ترسیم نمایند  دیو تولمیزان درآمد 

 .(13، 1962، نوري. )داز تولید و درآمدشان بیشتر نباش ها آنکه مقدار مخارج و مصرف 

و  پردازند یمهمان طور که در تاسیس یك ساختمان، نخست به وسیله فكر و اندیشه به طرح ریزي و نقشه کشی 

و هر اندازه که معما و مهندس، ماهرتر و دقیق تر، طرح و نقشه  کنند یماز آن پس به پیاده کردن آن طرح و نقشه اقدام 

 .خواهد بودتر و بهتر ل اساسی تر و جامع تر باشد آن ساختمان کام

همه جانبه ي بشر به  يها سعادت نیتأمسازمان اقتصادي بشر نیز به همین ترتیب است و دین اسالم که به منظور 

: فرمودند السالم هیعلضرت صادق ح. تاقتصادي اهمیت فراوانی قائل اس ي نقشهوجود آمده است، براي طرح صحیح 

تفقه در دین؛ یعنی شناخت کامل فرهنگ و  -1؛ کند ینماین سه موضوع تحقق پیدا  ي لهیوساصالح امور مردم جز به 

اقتصاد زندگی بر  ي نقشهتقدیر و معیشت؛ یعنی تنظیم  -9. در برابر مشكالت زندگی و تحملصبر  -2. قوانین اسالمی

 .(12/91، 1967العاملی، . )جاساس محاسبه و اندازه گیري درامد و مخار

اصالح امور امكان پذیر نیست،  ها آنبنابراین نقش این سه موضوع در زندگی اقتصادي بسیار مهم است و بدون 

 ي نحوه ي دربارهزیرا تا تفقه و بصیرت کامل در فرهنگ و تعالیم اسالمی وجود نداشته باشد و فرهنگ اقتصادي اسالم 
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تحصیل و خرج و به جریان انداختن ثروت و مال، و مجاري صحیح تولید و توزیع  يها راهمالكیت و انواع مالكیت و 

و در نتیجه  گردند یم ها طیتفرو  ها افراط، ها انحرافدر پیمودن راه اقتصاد زندگی خود دچار  ها انسانشناخته نشود، 

 .دیآ یمپدید  ها آنر اجتماع د. ..کاري و ی، براکم ثروت، تورم، فقرت: مصائب دردناک اقتصادي از قبیل

ضعیف که  نسبتاً يها مخصوصاً ملتو تا صبر و تحمل در برابر مشكالت و حوادث نباشد در کشاکش زندگی 

 .برسند ییخودکفابه استقالل و  توانند ینمو هرگز  ندیآ یماستعماري و استثماري شده، به زانو در  يها قدرتگرفتار 

 ها آنبه وجود آمده و حیات اقتصادي  ها آنفراوانی در زندگی  يها یینارساو تا تقدیر در معیشت نباشد اختالل و 

 .گردد یمکمرشكن  يها ینابسامان خوش دست

مختلف ان نمایان  يها اسلوبگفت که نظام اقتصاد اسالمی داراي دو صفت اساسی است که در جزئیات و  توان یم

 .یكی صفت واقعی و دیگري صفت اخالقی: است

ی را منظور یها و قوانین خود هدف ها نظامزیرا اسالم در . اقتصاد اسالمی از لحاظ هدف یك اقتصاد واقعی است

 کند یمو خصایص عمومی هم آهنگی دارد و کوشش  ها زهیانگکه با واقعیت انسانی، از نظر خوي و سرشت و  دارد یم

اقتصادي خود را بر اساس دید واقعی  يها روشکه در وضع قوانین خود به انسان دروغ نگوید، بلكه اسالم همیشه 

 (1/966، 19۰۵صدر، . )دکه به آن دید واقعی وفق بده گردد یمی را خواستار یها ، و و هدفگذارد یمانسان 

اقتصاد اسالمی از لحاظ هدف یك اقتصاد اخالقی است؛ زیرا اسالم به عامل روحی در خالل روشی که براي 

تنها به  کند یمدر روشی که براي رسیدن به هدف وضع ؛ لذا کند یم، توجه زیادي کند یمرسیدن به اهداف خود اتخاذ 

که بخواهد در هر صورت هدف را عملی سازد،  کند ینماکتفا  مسئلهنظر ندارد، یعنی به این  مسئلهواقعی بودن  ي جنبه

. دترکیب کن سازد یمبه طور خاصی عامل روحی و ذاتی را با روشی که ان اهداف را محقق  خواهد یمبلكه اسالم 

 .(967، همان)

 عوامل معنوی در رشد و پیشرفت اقتصادی

نه تنها امري ممكن و شدنی  و آخرتدر تحلیل و تفسیر قرآنی از اقتصاد، جمع میان اقتصاد و معنویت و نیز دنیا 

اقتصاد با این همه ارزش و اهمیت به عنوان هدف  ستیبا ینمکه  شود یمتاکید  شود یماست بلكه امري مطلوب شمرده 

هدفی ابزاري در راستاي تحصیل امور معنوي و و غایی کار و تالش انسان قرار گیرد، بلكه به عنوان هدفی میانی  ینهای

 .به کار گرفته شود ستیبا یمو آخرتی 

بر امور اقتصادي مقدم و  ستیبا یمواالي معنوي  يها ارزشوحیانی، اهداف و  يها آموزهاز این روست که در 

معنویت گرایی فردي و اجتماعی افراد جامعه از اقتصاد به  ي هیروحترجیح داده شود، و در معنویت زایی و افزایش 
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ارتباط وثیق و محكم میان معنویت و اقتصاد را در تبیین  توان ینمعنوان ابزاري کارامد بهره گرفته شود و در عین حال 

 .ادي نادیده گرفتعلل و عوامل رشد اقتص

در اینجا و به دو عامل مادي و معنوي اشاره کرد  ستیبا یم شود یمهنگامی که از عوامل رشد اقتصادي سخن گفته 

مورد از عوامل معنوي در رشد و شكوفایی اقتصادي را مورد بحث و بررسی قرار  11 یقرآننگرش و بینش  ي هیپابر 

 : که عبارت است از دهم یم

استغفار به درگاه خدا و توبه و بازگشت به سوي او و در خواست عفو و گذشت و پوشاندن خطاها و استغفار؛ -1

اشتباهات از سوي خدا از عوامل مهم و اساسی است که قران به عنوان عامل اصلی رشد و شكوفائی اقتصادي برشمرده 

 .است

و مدیریت و تدبیر  کند یمتصرف  ها مانزاین باور باشیم که خداوند در همه هستی و در همه حاالت و ر اگر ب

، آن گاه است که به ابدی ینمحكومت او تحقق  ي رهیداو چیزي بیرون از  برد یماوست که عالم را نگه داشته و به پیش 

رَبَّكُمْ ثُمَّ سْتَغْفِرُوا ٱو أنِ »: دیفرما یمخداوند ؛ و ردیگ یمآسانی نقش استغفار در افزایش رشد اقتصادي مورد تاکید قرار 

فُ عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ تُوبُوا إلیْهِ تَمَتَّعْكُمْ مَتاعَاً حَسَناً إلی أجَلٍ مُسَمیً وَ یُؤْتِ کُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَه وَ إنْ تَوَلَّوْا فإنّی أخا

 يمند بهرهمعینی با لذت و تا شما را تا اجل ، مرزش طلبید، و به درگاه او برگردیدآو این که از پروردگار خویش  ؛«کبیرٍ

و در حق هر مستحق رحمتی از کرم خود تفضل فرماید و اگر روي بگردانید من سخت از عذاب ، سازد مند بهرهنیكو 

 (.9/هود) .ترسم روز بزرگ بر شما می

در بازگشت به سوي  ها زهیانگتا  کند یمسوره نوح به این مسئله تاکید  11 و 1۵سوره هود و  ۰2همچنین در آیات 

به هر حال براي افزایش بارندگی و دست یابی به . و رفاه اقتصادي تقویت گردد شیبه آسایابی  خدا حتی براي دست

قرآنی بر آن تاکید و پافشاري  يها آموزهاستغفار و توبه امري است که در  ي مسئلهآب فراوان و یا خاک مناسب و پاک، 

 .و دنیا پیوندي محكم و استوار ایجاد نمایدتا میان معنویت و دین  شود یم

مَنْ أکْثَرَ مِنَ الْإسْتِغْفارِ جَعَلَ اهللُ لَهُ مِنْ کُلِ هَمٍّ فَرَجاً، وَ مِنْ کُلِّ ضَیْقٍ مَخْرَجاً، وَ »: دیفرما یمپیامبر در نهج الفصاحه 

مفري پدید  ییتنگناهر کس بسیار استغفار کند خدا براي او از هر غمی گشایش و از هر ؛«رَزَقَهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ

 .(923، 1937پاینده، ) .دهد یم ي، و او را از جایی که انتظار ندارد روزآورد یم

قران بدان اشاره  يها آموزهایمان؛ دومین عاملی که به عنوان معنوي شكوفائی و رشد اقتصادي در آیات و  -2

ایمان است؛  ي نشانهسه چیز : رمودندف( ع) مؤمنانحضرت امیر . ، عامل ایمان به خدا و معارف وحیانی آن استشود یم

به کار بستن  -9. در مقابل حوادث و مشكالت زندگی ییبایشكصبر و  -2. شناخت کامل فرهنگ و قوانین اسالم -1

 .(71/999 ،1912، مجلسی. )يتقدیر و اندازه گیري صحیح در امور اقتصاد
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 ؛«وَ لَوْ أنَّ أهْلَ الْكِتابِ ءامَنُوا وَ اتَّقُوا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَیِئاتِهِمْ وَ أدْخَلْناهُمْ جَنّاتِ النَّعیمِ»: دیفرما یمخداوند در این باره 

پر  يها بوستانرا به  ها آن، و میساز یمرا مستور  گناهانشانو تقوا پیشه کنند البته  آورندو چنان چه اهل کتاب ایمان 

ایمان است که زندگی را در درون جان : که اند گفتهشهید مطهري سخن گهرباري (. 6۰/مائده. )میگردان یمنعمت داخل 

 (1936،1/9۵مطهري، . )شود یمو مانع فشار عوامل روحی  بخشد یمما وسعت 

 ي توسعهاز  يمند بهرهوحیانی الهی از اسباب  يها آموزهوحیانی؛ پاي بندي و عمل به  يها آموزهپاي بندي به  -9

 .اقتصادي و دست یابی به شكوفائی و رشد اقتصادي دانسته شده است

از چنین  توان ینمقرآن عمل نكند  يها آموزهبه قوانین و تعالیم وحیانی مانند تعالیم و  يا جامعهبنابراین اگر 

 يها به آموزهر تحلیل قرآن، عمل ، دانتظار داشت که به رشد و شكوفائی اقتصادي درست و واقعی دست یابد يا جامعه

به  66/مائده ي سورهاقتصادي دانسته شده و در  ي توسعهامی مهم براي دست یابی به ع( تورات و انجیل و قرآن) یوحیان

أقامُوا الت وراتُ وَ الْإنْجیلُ وَ ما اُنْزِلَ إلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ وَ لَوْ أنَّهُمْ ». تاین مهم اشاره و تاکید شده اس

و و ( خودشان)به دستور تورات و انجیل  ها آنچنان چه  ؛«تَحْتِ أرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ کَثیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْلَمُونَ

از هر گونه )، البته از باالي سرشان و زیر پایشان کردند یمنازل شده قیام ( بر تو)قرآنی که از جانب پروردگارشان 

 .بد عملند ها آن مردمی معتدل و میانه رو هستند و بسیاري از ها آنبرخی از . شدند یمبرخوردار ( نعمت

و این اصل اساسی را مورد تاکید قرار  هاست آنشتن مقررات تورات و انجیل، عمل به اصول منظور از بر پا دا

که پیروي از تعلیمات اسمانی انبیاء تنها براي سر و سامان دادن به زندگی پس از مرگ نیست، بلكه بازتاب  دهد یم

را قوي، و صفوف را فشرده، و نیروها را متراکم، و  ها تیجمعنیز دارد،  ها انساندر سرتاسر زندگی مادي  يا گسترده

 سازد یمرا پر برکت و امكانات را وسیع و زندگی را مرفه و امن وامان  ها نعمت

از این رو  دارد وبسزائی  ریتأثاست و در روشن بینی و اعانت به عقل  رگذاریتأث ها حوزه ي همهتقوا؛ تقوا در  -9

اقتصادي دانسته شده است و با توجه به  ي توسعهقرآنی، رعایت آن از عوامل مهم دست یابی جوامع به  لیدر تحل

از مردمان خواسته شده تا با بهره گیري از تقواي الهی به شكوفائی اقتصادي خویش کمك کنند و از  36/اعراف  ي سوره

 .اقتصادي چه از جهت مادي و چه از جهت معنوي رهایی یابند يها بحران

اقتصادي را برخاسته از عامل فقدان  يکمبودهاو  ها بحرانطالق بسیاري از  ي سوره 9 و 2 ي هیآهم چنین قرآن در 

 .وحیانی است يها آموزهفطرت و  ي هیپا؛ زیرا تقوا به معناي مهار و مدیریت نفس بر داند یمتقوا 

و  کند ینمتجاوز و تعدي و ظلم  يا حوزهگردد هرگز در هیچ  مند بهرهاز پلیس داخلی و درونی  يا جامعهو اگر 

و با دست  گردد یم مند بهرهاین گونه است که جامعه از فواید و منابع زمین و آسمان ؛ و کند ینمدیگري را پایمال  حقوق

 .گردد یمو اقتصاد شكوفا  ابدی یمبرطرف و رفاه و آسایش گسترش  ها بحراندر دست هم گذاشتن و یاري یكدیگر، 
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 ؛«.اَلصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقی خَیْرٌ مِنَ الْغِنی وَ طَیِّبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعیمِ البَأْسَ بِالْغِنی لِمَنِ اتَّقی، وَ»: دیفرما یمهمچنان که پیامبر 

بهتر است و آسایش نفس از  ثروتهر که پرهیزکاري کند اگر ثروتمند باشد باک نیست و براي پرهیزگار صحت از 

 (966، 1937پاینده، . )هاست نعمتجمله 

 ي حوزهاستقامت و پایداري در دین؛ مالزمت با دین حق و پایداري در عمل به عنوان یكی دیگر از عوامل در  -۰

تا جامعه دچار ظلم و تعدي و تجاوز به حقوق دیگران نشود و  شود یمهمانند تقوا موجب  شكوفائی اقتصادي است و

 ٱو ألًوْ»: دیفرما یمو  کند یمبه این نكته اشاره  16/جن ي سورهقرآن در د؛ و هر کس به آن چه حق اوست قانع گرد

علم فراوان و رزق )ب آ ها آناسالم پایداري ورزند البته به  ي قهیطراگر بر  ؛«سْتَقامُوا عَلی الطًریقَةِ لَأسْقَیْناهُمْ ّماءً غَدَقاً

 .شود یماین گونه است که جامعه از اقتصاد خوب برخوردار ؛ و میگردان یمنصیب ( وسیع

عامل امنیت را در شكوفائی اقتصادي و رشد آن نادیده بگیرد، امنیت اقتصادي و  تواند ینمامنیت؛ هیچ کس  -6

حرمت مال مؤمن را ( ص)م وایات بسیاري مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که پیامبر اکرحرمت مال مؤمن در ر

میر ) داند یمگناهان  نیتر بزرگبه ناحق ربودن مال مسلمانان را از ( ع)و حضرت امیر  شمردمانند حرمت خون او می 

 .(1۵۰، 1973معزي، 

که با  يا جامعهو  شود یمامنیت تاکید  بر عاملروشن و واضح است که در اقتصاد نوین نیز  يا گونهاین مطلب به 

گردد و تبادالت اقتصادي و گردش  برخوردارتا از اقتصاد سالمی  ابدی ینمبحران امنیت مواجه است هرگز این امكان را 

 .شود یمشمرده  يا جامعهاقتصادي هر  سرمایه به درستی در آن جریان یابد از این رو امنیت سنگ زیرین شكوفائی

که در آن امنیت وجود دارد و هر گونه تبادل  دیگو یمسخن  يا جامعهبقره از  ي سوره 126 ي هیآ درقرآن نیز 

 ي جامعهنحل  ي سوره 112 ي هیدر آو هم چنین  شود یماقتصادي و گردش سرمایه به آسانی و در امنیت کامل انجام 

که هرگونه مواهب اقتصادي به طور گسترده در آن وجود دارد  شمردباثبات و داراي امنیت بر می  ي جامعهبرتر قراَنی را 

به تولید  مند عالقهو  کند ینمزندگی در محلی پیدا  ي ادامهکه تا امنیت نباشد کسی اطمینان به  کند یماین نكته اشاره  و به

باشیم باید قبل از هر ه این که سرزمینی آباد و آزاد و مستقل داشت ؛ برايشود ینمدادن به وضع اقتصادي  سر و سامانو 

 يها چرخ، آینده خود در ان منطقه امیدوار ساخت و به دنبال ان را بهمردم  و سپسامنیت پرداخت،  مسئلهچیز به 

 .آورداقتصادي را به حرکت در 

 مند بهرهکه همه از مواهب اقتصادي  شود یمانجام  يا جامعهگردش سرمایه زمانی به درستی در ن انفاق؛ بی گما -7

از این رو . گردند مند بهرهگردند و کسانی که به عللی ناتوان از کسب درامد و جلب منفعت هستند نیز از مواهب 

 .شود یمانفاق در کنار تولید و افزایش سرمایه مطرح  ي مسئله

و  شود یممتعدد  بحرانامعه دچار ، جاز رزق و روزي شوند يمند بهرهاگر افرادي در جامعه به هر علتی ناتوان از 

 93و ه بقر ي سوره 276 ي هیدر آو  دارد یمدر نهایت این عامل راهكاري است براي نیازمندان، که قرآن ان را بیان 
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 ي توسعهو رشد و  يور بهرهو بر استفاده از ان براي افزایش  دهد یمطالق به این عامل توجه  ي سوره 7سبا و  ي سوره

 .کند یماقتصادي تاکید 

« ایثار»و اَنان را به  دیگشا یمقراَن کریم افق وسیع تري را در دیدگاه صاحبان مال و ثروت  ها نیا ي همهباالتر از 

وسعت نظر و کرامت طبع  آنقدرمهم معنوي،  يها پاداشدر پرتوي ایمان به خداوند بزرگ و  ها نآو به  کند یمدعوت 

که با این که خودشان احتیاج شدید به مال و ثروت خود دارند، احتیاجات جامعه را بر احتیاجات خودشان مقدم  دهد یم

ایمان »، با شور و شوق مخصوصی که تنها از ها آن يها يازمندینبدارند و براي رفع مشكالت مردم و از بین بردن فقر و 

نوري، . )بخشند یمن علی أنْفسهم و لو کان بهم خصائصه را تحقق یثار کنند و یؤثرو، اردیگ یمسرچشمه « به خداوند

1962 ،127). 

و الطاف الهی است که خداوند با  ها نعمتخدا؛ شكر عامل بسیار مؤثر در افزایش  يها نعمتشكر و سپاس از  -3

ن را در موارد واقعی آ)د یآوررا به جا  ها نعمتهرگاه شكر  ؛«لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزیدَنَّكُمْ»: صراحت بدان اشاره کرده است

در تورات نوشته :اند فرمودهکه ( ع)ق یك روایت از امام صاد؛ و (7/ابراهیم. )کنم یمنعمت را بر شما افزون ( صرف کنید

کسی که به تو نعمت داد سپاس گذاري کن و به کسی که از تو سپاس گذاري کرد،نعمتش ده زیرا با سپاس : است

. نابود نگردد، و با ناسپاسی پایدار نماند، سپاس گذاري مایه افزایش نعمت است و ایمنی از دگرگونی ها نعمتگذاري 

 (.9/196کلینی،بی تا، )

خداوند و کفر موجب فناست و بدون شك خداوند در برابر  يها نعمتفزونی  ي هیماباید بدانیم که شكر 

نیازي به شكر ما ندارد و اگر دستور به شكرگزاري داده آن هم موجب نعمت دیگري بر ما  بخشد یمی که به ما یها نعمت

 . و یك مكتب عالی تربیتی است

مسلمانان حق دارند و هم در اموال  المال تیبکه نیازمندان جامعه هم در  دهد یمیات و روایات نشان ؛ آزکات -3

 . ثروتمندان

إنَّما »: دیفرما یمو خداوند متعال  باشد یمزکات  ها آندر اموال ثروتمندان متعدد است که یكی از  فقراحقوق 

فی سَبیلِ اهللِ وَ بْنَ السَّبیلِ  الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرا وَ الْمَساکینَ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ

بندگان و قرض  يآزادقلوب،  فیتألبراي فقرا و عجزان و متصدیان و براي  ها زکات ؛«فَریضَةٌ مِنَ اهللِ وَ اهللُ عَلیمٌ حَكیمٌ

. داران، و در راه خدا و به در راه ماندگان اختصاص دارد این فرض و حكم خداست و خدا داناي حكیم است

 (.6۵/توبه)

با توجه به این که اسالم به صورت یك مكتب اخالقی، و یا فلسفی اعتقادي، ظهور نكرد بلكه به عنوان یك آئین 

ظهور گذاشت، و نیز با توجه به این که  ي عرصهمادي و معنوي در ان پیش بینی شده پا به  يها يازمندینجامع که تمام 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

913 

 

و زکات  المال تیبکه نقش  شود یمطبقاتی دارد، روشن  ي اصلهفاسالم توجه خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با 

 (3/1۵، 1972مكارم شیرازي، . )هاست نقش نیتر مهماست از  المال تیبکه یكی از منابع درآمد 

، هیچ مسلمانی فقیر و پرداختند یماگر مردم زکات اموالشان را : دیفرما یمدر مورد زکات ( ع)حضرت صادق 

گناه  ي هیسا؛ و همانا مردم، جز در شد یمو به ان مقدار که خدا براي او قرار داده، بی نیاز  ماند ینمنیازمند باقی 

إنَّ »: دیفرما یم( ع)و در جاي دیگر امام صادق ( 6/9، 1967العاملی، . )دثروتمندان، فقیر و نیازمند و گرسنه و برهنه نشدن

همانا  ؛«لِ الْأغْنِیاءِ ما یَكْفیهِمْ وَ لَوْ ال ذلِكَ لَزادَهُمْ، وَإنَّما یُؤْتُونَ مِنْ مَنْعِ مَنْ منَعَهُمْاهللَ عزَّ وَ جَلَّ، جَعَلَ لَلْفُقَراءَ فی أمْوا

قرار داد؛ و اگر این مقدار { سهمی}براي فقرا در اموال ثروتمندان به مقداري که آنان را کفایت کند  – عزوجلخداوند 

را پرداخت  ها آنکسانی است که حق  ي هیناحو همانا گرفتاري فقرا از  کرد یمکافی نبود سهم آنان را زیادتر  ها آنبراي 

 (9/932، 1963حكیمی،. )اند نكرده

که دین اسالم کمك کردن به افراد فقیر را الزم دانسته و پرداخت زکات و  دیآ یماز این دو روایت این چنین بر 

اقتصادي  يها قهیمضتوجه قرار داده است، تا همه افراد از یك زندگی توأم با رفاه و منزه از  را مورد ها آنصدقات به 

 . باشند مند بهره

غلبه بر فقر و رشد و شكوفائی اقتصادي شناخته  يها مهارتصبر؛ یكی از فضایل اخالقی صبر است که از  -1۵

 يبارهاو  ها یسختیرا در صبر فوایدي براي تربیت نفس و تقویت شخصیت و افزایش توانایی در برابر ز. تشده اس

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِنَ »: دیفرما یمخداوند ؛ و (9۵1، 1936نجاتی، . )تسنگین زندگی و حوادث و مصائب روزگار اس

همه شما را با چیزي از ترس، گرسنگی  قطعاً؛ «الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمْوالِ وَ الْأنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرین

 (.1۰۰/بقره. )، و بشارت بده به صابران و استقامت کنندگانمیکن یمآزمایش ... اموال و و کاهش

چرا که دعا، یاري جستن از . معنوي براي غلبه بر فقر و فزونی نعمت دعا است يها مهارتدعا؛ یكی دیگر از -11

اُدْعُونی أسْتَجِبْ »قدرت بی نهایت خداوند است و خداوند در آیاتی دعوت به خواندن خویش وعده اجابت داده است؛ 

رحمت  يها نهیگنجدعا از : که کند یمسفارش ( ع)ن به فرزندش امام حس يا نامهدر ( ع) یامام عل؛ و (6۵/غافر)« .لَكُمْ

خود را در  يها نهیگنجعطا کند، و سپس خداوند کلید  تواند ینمخداوند چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی 

با دعا، درهاي نعمت خدا را  یتوان یمدعا کردن داد؛ سپس هرگاه اراده کردي  ي اجازهدست تو قرار داد، که به تو 

 (.91/نامه. )بگشایی، تا باران رحمت الهی بر تو ببارد

بیان این . ورزد یمتاکید  ها آناین عوامل یاد شده اموري است که قرآن به عنوان عوامل رشد و توسعه اقتصادي بر 

برتر قرآنی یاري دهد و اقتصاد اسالمی را معنا و  ي جامعهما را براي دست یابی به  تواند یمآن  يریکارگ بهمطالب و 

 .مفهوم واقعی بخشد

 نتیجه گیری
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که قرآن کریم در همه حال هدایتگر بشر است و اگر مردم به طور جامع به  میرس یماز بحث حاضر به این نتیجه 

ت، کرامت و نورانیت قرانی عمل کنند، از برقراري اقتصاد سالم و تحقق رشد اقتصادي همراه با عدال يرهنمودها

 يها تالشملهم از قرآن کریم از یك سو، سبب پیدایش انگیزه مثبت براي  يها آموزهبرخوردار خواهند شد؛ چرا که 

اقتصادي و از سوي دیگر، سبب مصونیت از آفات زیان باري خواهد بود که همواره در راه تحقق تولید و توزیع بهینه 

احادیث موجود در پیرامون این موضوع، الگوي رفتاري و گفتاري خوبی را براي ما  و اتیآ؛ و پیش روي جوامع هستند

مستحكم و داراي ثبات روحی و روانی و  يا جامعهاسالم،  یمبانزمینه سازي می کندو توجه به مسائل اقتصادي در 

 .پیشرفت را در پی خواهد داشت

 

 خذآمنابع و م

 .يا قمشهمهدي الهی  ي ترجمهقرآن کریم با -1

 با ترجمه محمد دشتی البالغه نهج -2

 .1979، 3عدد مجله حوزه،،(ره) یاقتصادي امام خمین يها شهیاند، اژینی، محسن -9

 .1937پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ترجمه استاد محسن غرویان، مؤسسه انتشارات عصر ظهور،  -9

 .1963، اسالمیحكیمی، علی، محمد رضا، محمد، الحیاه، دفتر نشر فرهنگ  -۰

 .1916ري شهري، محمد، میزان الحكمه، دار الحدیث، الطبعه االولی،  -6

 .19۰6ل، ترجمه حسین پیرنیا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران، ، پساموئلسون -7

 .1979سیاح، احمد، فرهنگ دانشگاهی المنجد، انتشارات اسالم، تهران، چاپ دوم،  -3

 .19۰۵مكتب اسالم،  موسی، اقتصاد درم ما، اصدر -3

 .19۰۵، صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم بجنوردي، مؤسسه انتشارات اسالمی -1۵

 .1916المكتبه االسالمی،  ،(يجلد 2۵)ه العاملی، الشیخ الحر، وسایل الشیع -11

اجتماعی و اقتصادي از هدي؛ ملكی، مریم؛ هوشمند، محمود، ابزارهاي اقتصادي تحقق عدالت ، معصفوري -12

 .انشكده علوم اداري و اقتصادي، بی تا، دمنظر اسالم

 .197۵قمی، عباس، سفینه البحار، کتابخانه سنائی، تهران،  -19

 .1917، کلینی رازي، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الكتب االسالمیه، ناشر شیخ محمد اخوندي -19
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 .1973کانون اندیشه جوان،چاپ اول،  ،(اهداف و انگیزه ها)م سالمیرمعزي، سید حسین، نظام اقتصادي ا -19

 .1912، دار احیاءالتراث، بیروت، بحاراالنوارمجلسی، عالمه محمد باقر،  -1۰

 .1936انتشارات صدرا،چاپ سی ام،  ،(انسا و ایمان) یمطهري، مرتضی، مقدمه اي بر جهان بینی اسالم -16

 .1972نمونه، دار الكتب االسالمیه، قم، چاپ یازدهم، مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر  -17

 .1962نوري، حسین، اقتصاد اسالمی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  -13

 .1936، اسالمی يها پژوهشنجاتی، محمد عثمان، قران و روانشناسی، ترجمه عباس عرب، چاپ هفتم، بنیاد  -13

 .19۰3م، عالمی هشترودي، عالمه مجاهد، سیماي اقتصاد واسال -2۵
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 ثاقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدی یارهایمع

  *مجیدي فاطمه          

 :چكیده

اقتصاد  با دین یك عنوان به اسالم ستا« ثحدی و قرآن دیدگاه از سالم اقتصاد عیارهايم» رحاض نوشتار موضوع

 یا فرهنگ مثالً اجتماعی نیست ممكن ،است یكدیگر با توأم شئونش همه و واحد یك زندگی زیرا دارد تنگاتنگی رابطه

 اینكه به ا توجهب. سبالعك و باشد درست دینش اما باشد فاسد اقتصادش یا و تربیت و اخالق یا قضاوت یا سیاست،

 شناخت مناسب و بستر جادیبا ا باشیم آنر ب باید اند کرده يگذار نام اقتصادي جهاد سال را امسال ما معظم رهبر

 درو  کنیم سالم کمك اقتصاد پویایی و رشد به کنونی جهان در امان مكانی و زمانی موقعیت و ها تیاستعدادها و ظرف

 پیش قرآنی يها آموزهبه  نگاهی با اسالمی اقتصادي عدالت تحقق جهت در را جامعهو  کرده شناسایی را کمبودها ابتدا

 مناسب بستر آوري الهی، فراهم يها دهیآفر دیگر و بشر به رسانی خدمت اصول اساسر ب پیشروي این کهد باش ببریم

 .باشد مانند آن و امنیت آسایش، و آرامش اصل یا شرافت، و عزت کرامت، حفظ انسان، رشد براي

هداف ا اقتصاد، و قران ابطهر اقتصاد، روي پیش شكالتم آن، بانی، مسالم اقتصاد کرده سعی مقاله این درر پژوهشگ

 بر قران عالوه مقاله این در پژوهش ابزار از .پردازد کاوش بهو  کرده بررسی حدیث و قران منظر از را سالم اقتصاد نظام

 در علمی مقاالت برجستگان مطالعهو  مختلف يها تیسا به مراجعه برداري، یش، فيا کتابخانه ي وهیش از استفاده– مجید

 .است زمینه این

 .د سالماقتصا وانع، ماقتصاد بانیم سالم، قتصاد، ادیثح ن،آرق :واژه کلید

 .نسمنا دانشگاه و عرفان ادیاند ارش کارشناسی دانشجوي *

 

 :مقدمه

مناسب براي بقاي بهتر و  يها وهیشطالعه زندگی بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاي این حقیقت است که یافتن م

فراوانی  يها تالشو همواره براي نیل به این هدف،  هاست انسانخاطر تمامی  يها دغدغه نیتر مهم، از (سعادت) تر شیب

 .تحمل شده استمطاقت فرسایی  يها رنجصورت گرفته و 

گوناگون وجودي انسان از یك سو، و پیوندهاي او با دیگر کاینات از سوي  شئونگستردگی، ظرافت و در هم تنیدگی 

با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه  وجوگران جستت که تمامی دیگر، آن چنان پیچیده و اعجاب انگیز اس
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در این میان، انبوه . را در زمین و زمان پراکنده است« انسان موجود ناشناخته»و دقیق انسان واداشته، و طنین فریاد 

 يها راهکه در آن ارائه )د گوناگون علوم انسانی، از جمله اقتصا يها نهیزمعظیمی از نظریات از سوي صاحب نظران در 

 .، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است(دست یابی به تولید، توزیع و مصرف بهینه کاالها و خدمات مورد توجه است

در کنار دنیاي بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانی، عالَم با عظمت، ژرف و قابل مالحظه قرآن کریم، اعجاب هر 

و داراي افقی فراتر و اعماقی  تر گستردهگیزاند؛ و به راستی که عالم قرآن کریم بسی اندیشمندي را سخت برمی ان

 .از گستره و عمق وجودي انسان و دیگر مظاهر طبیعی است تر ژرف

اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده  يها تدبراهمیت بررسی متفكرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره گیري از حاصل 

پردازان اسالم شناس و بصیر در علوم انسانی پوشیده  اهل بیت وحی علیهم السالم در این خصوص، بر نظریه افاضاتاز 

 .رندیگ یمبه همین دلیل، مباحث مبنایی اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار . نیست

و قوانینی  ها میحربر قوانین حاکم بر طبیعت و نظام باري خویش  عالوهآدمی در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش 

انون اقتصاد سالم در جامعه است که ، قبه عنصر اندیشه و خرد است یكی از این قوانین ها آنبنا نهاده است که بازگشت 

دو پیوند با اقتصاد سالم ا» آن زیاد سخن به میان آمده از قرآناصول و ضوابط خود را دارد که در دین مبین اسالم و 

 یك سلسله مقررات اقتصادي ماًیمستقاز آن جهت است که  پیوند مستقیم اسالم با اقتصاد. مستقیم و غیرمستقیم :دارد

در زمینه  ییها مجازاتمالی یا  يها مجازاتو صدقات، وقف،  ها هبه ، حجرها، ارث،ها اتیمالدرباره مالكیت، مبادالت، 

    929«.و به برخی نداریم ما به برخی ایمان داریم»؛ ببعض و نكفر ببعض نؤمن .ثروت و غیره دارد

در این . با اقتصاد از طریق اخالق است پیوند غیرمستقیم اسالم. ، مطرود استدیفرما یمکریم  همان طور که قرآن

احسان،  به امانت، عفت، عدالت، کند یممردم را توصیه  اسالم. باشند یممذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین  جهت برخی

تا . مفاهیم ثروت است در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروي این ها نیاهمه . ایثار، منع دزدي، خیانت، رشوه

حدود دزدي و خیانت و رشوه  نشود، حدود عدالت و امامت و عفت و احسان و همچنین حدود مسائل اقتصادي روشن

د را از یكدیگر جدا ساز ها دانشاست که رسم جامعه علمی بر این بوده است که حوزه  دیر زمانی و 929شود ینمروشن 

ر اقتصاد هم د .بیابد يتر شتابانپیشینی و شخصیتی مقبولیت عام یافته پیشرفت  يها انگارهو  ها يداورتا دانش پیراسته از 

   92۰.است این تقسیم بندي رخ نمایانده است ها مدت
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 امور اقتصادیتدبیر  شیوه شناخت و

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابی به زندگی شایسته و سالم در گرو بهره گیري از معارف آسمانی و تفكّر 

و با کمك قواي  ها آنهدایت را از وحی گرفت و در چارچوب  يها شاهراهو تعقّل است و باید خطوط کلی، اصول و 

 .روي بشر در زندگی را برطرف کردا د و از این طریق، ابهامات و مشكالت فرتجربی را افزایش دا يها اندوختهادراکی، 

این قضیه د جهت دهی و سامان بخشی اقتصا. اند دادهامور اقتصادي بخش مهمی از زندگی انسان را به خود اختصاص 

نابراین، براي یافتن اصول و خطوط کلی در مسائل اقتصادي نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگی نازل ب .مستثنی نیست

را که او معرفی کرده، شناسایی و مسیرهاي منتهی به آن را از طریق وحی کشف  يا بهیطکرده است، مراجعه نمود، حیات 

و نزّلنا علیكَ الكتابَ تبیانا لِكلِّ شی ءٍ و هديً و » .بستراهكارهاي الزم آن را به کار تعقل و تفقه  نمود و به وسیله

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت  ؛«926رحمةً و بُشري للمسلمین

 .براي مسلمانان است

ه سُبُلَ السَّالم و یُخرجهم من الظلمات الی النورِ باِذنه قد جاءَکم مِنَ اللّهِ نورٌ و کتابٌ مبینٌ یهدي به اللّهُ مَن اتّبع رضوانَ»

خداوند به برکت آن، کسانی را . از سوي خدا، نور و کتاب آشكاري به سوي شما آمد ؛«927و یهدیهِم الی صراطٍ مستقیمٍ

روشنایی  به سوي ها یكیتارو به فرمان خود، از  کند یمسالمت، هدایت  يها راهکه از خشنودي او پیروي کنند، به 

 .دینما یمرا به سوي راه راست رهبري  ها آنو  برد یم

ا ایُّها الّذین آمَنوا استجیبوا للِّهِ ی»: کند یماعالم ( زنده کردن)قرآن کریم با صراحت، دعوت خود را دعوت به سوي احیا 

، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، هنگامی که شما دیا آوردهاي کسانی که ایمان  ؛«923و للرّسول اذا دعاکم لما یحییكم

    .بخشد یمکه شما را حیات  خواند یمرا به سوي چیزي 

 اسالم راجع به ثروت نظر

 ها نیابلكه همه  ،، نه مصرف کردنشاش مبادلهتحقیر نشده است، نه تولیدش، نه  وقت چیهثروت  در اسالم مال و

و هرگز ثروت از نظر اسالم دور افكندنی  شرایط و موازین مقرر شده است ها آنشده است و براي  تأکید و توصیه

 اسالم با هدف قرار دادن ثروت، با این که. است حرام قطعی( اسراف، تبذیر، تضییع مال)دور افكندنش  لكه، بنیست

برده پول  اینكه انساناست، به عبارت دیگر پول پرستی را و  انسان فداي ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده
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كنزون ی الذین» بخواهد که به خاطر خود پول و براي ذخیره کردن و اندوختن اینكه انسان پول را ،باشد، به عبارت دیگر

و در را خدا انفاق  اندوزند یم؛ کسانی که زر و سیم «فبشرهم بعذاب الیم الذهب و الفضه و ال ینفقونها فی سبیل اهلل

کردن شكم و ر و آز است، و یا پول را فقط براي پ که نام این حالت حرص 923دردناک نویدشان ده به عذابی کنند ینم

  .را محكوم کرده است ها نیااست،  یران شهوت کاري و ولگردي بخواهد که نام آن یعیاشی و ب براي

 رگونه شخصیتمحو شخصیت انسانی در پول و فقدان ه این حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستی و در

و تسهیل و  انسان پول را به عنوان یك وسیله براي فعالیت و عمل نقطه مقابل، این است که. انسانی و شرافت معنوي

 .خواهد یمهدف کلی است که انسان پول را براي آن هدف  در این صورت پول تابع آن. تولید بخواهد

 :در قوام زندگی اجتماعی ها ییدارانقش 

شخص سفیه  بههر چند مال متعلق  شود یماز این آیه استفاده  ۰ء السفهاء اموالكم التی جعل اهلل لكم قیاما نساوال توتو 

به  ماًیمستقکه مال را به طور  کند یمق جامعه نسبت به آن مال ایجاب ، حاست ولی تا وقتی به رشد کامل نرسیده باشد

ر این میان سهمی که جامعه د. تم جامعه به همه مردم داده اسیرا خداوند مال را براي حفظ و قواز. ددست او ندهن

و رشد  يور بهرهنسبت به اموال به طور مطلق دارد تا حدي است که هرگاه تصرفات مالك خصوصی نسبت به حفظ و 

ایجاب ء ظیفه اولیاو .و نتوان تدبیر و سیاست معقولی در هزینه آن را تضمین کردد کافی نداشته باش نی، تأماقتصادي آن

اموال به اولیا که نمایندگان ء سوره نسا ۰اید این که در آیه ش .که حق تصرف آن در جامعه تضییع نگردد کند یم

ق افراد در مالكیت خصوصی هیچ گاه نباید با حق ، حدهنده آن است کهن شان (اموالكم)نسبت داده شده  اند جامعه

 . 99۵جامعه در تضاد و تزاحم باشد

که قسمتی از ت موالكم مخصوص اولیا است و این مصلحت عمومی اسا: اند ، آوردهدر ذیل این آیهعالمه طباطبایی 

مردم باید بدانند که یك جامعه بیشتر وجود ندارد و همه اموال از آن همه  نیبنابرا .باشدافراد خاصی  مخصوصاموال 

د سفیه و ضعیف که قادر به تدبیر آن نیستند آن را به دست افرا توان ینمافراد است و هر فردي مسئول حفظ آن است و 

آن و  سازد یمقوانین مهمی در اسالم یك اصل کلی و  ه احكامیبر پاین حقیقت قرانی ا. ..پردس« صغیر و مجنون»مانند 

آن خداست و آن را مایه قوام و معاش مردم قرار داده است و اجازه داده ملك خصوصی از  ازحقیقت ر این که مال د 

الوه ع .الغ و رشید باشدب غیر ه واقع شود ولی مشروط به اینكه تصرف کننده عاقل، و جارت،ت یازت،، حراثتطریق و

اصل مهمی که باید رعایت شود این است که، تنها شرط مصرف در مصالح خصوصی در وقتی است که حفظ  ها نیر اب

اما در خصوصی که مصالح عامه با تصرفات خصوصی تزاحم پدید آورند، مصلحت د منافع و مصالح عمومی رعایت گرد
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مالكیت دو نوع است . 991دفروع بسیاري را استخراج نمو توان یماجتماعی بدون تردید مقدم است که از این اصل 

است یل فطري هر انسان آن م. تقالیی و اجتماعی اس، عمالكیت خصوصی داراي خاستگاه فطري .یخصوصی و عموم

گفت  توان یم شوند ینمچون فطریات هر انسان هرگز از وي جدا  و 992.تالشش از آن خودش باشدو که حاصل کار 

که هر کس مالك  کنند یمز این رو عرف و عقال به روشنی حكم ا. 999مالكیت خصوصی تاریخی به قدمت انسان دارد

ی بر این مطلب تاکید دارند که تصحیح و تثبیت دریافت که تعالیم اسالم توان یم نیبنابرا 999.محصول کار خود است

گفت هیچ یك از امور جامعه بی  توان یم باًیتقره طوري که ب .وضع پول در جامعه دارد بهشئون زندگی بستگی زیادي 

آن تمام مسائل را حل کند لذا  تواند ینملبته باید توجه داشت که اقتصاد و پول ا. تارتباط با مسائل پولی و اقتصادي نیس

موال و ثروت ملت اگر ا .مبنا و شالوده زندگی آدمی فرض کرد و گره گشاي همه مشكالت تصور نمود توان یمرا 

 يبخواهد به شكل صحیح خود در جامعه گردش نداشته باشد قوام جامعه تضعیف شده و جامعه دچار مشكالت اقتصاد

  99۰.استقامت و استواري الزم برخوردار نخواهد بودو غیر اقتصادي فراوان خواهد گردید و امور و مسائل جامعه از 

 رابطه قرآن و اقتصاد

ر حالی ، دتفاوت اساسی اقتصاد اسالمی با سایر مكاتب اقتصادي در این است که اقتصاد اسالمی بر وحی مبتنی است

در نظریه اقتصاد  .چرخند داري حول محورهاي مطلوبیت، سود و رفاه مادي می ازان اقتصاد سرمایهپرد که نظریه

سازي  کننده، حداکثر سازي مطلوبیت و در جایگاه تولیدکننده بهینه داري مبناي رفتار انسان در جایگاه مصرف سرمایه

داري، کوتاه مدت است، از معاد و توجه به  فق زمانی در اقتصاد سرمایها 996.تولید به هدف حداکثر کردن سود است

نقش خالق به حدّ سازنده . فلسفه رئالیسم و قطع رابطه با مبدأ استر نگرش به خالق مبتنی ب شود ینمآخرت اثري دیده 

ان بریده از مبدأ و به رفتارهاي انس. ساعت استراسبورگ کاهش یافته که پس از ساخت و تنظیم آن را رها کرده است

و مصرف، انسان را به  عیو توزر حالی که اقتصاد اسالم در همه مراحل تولید د. دشو معاد و به صورت بخشی توجه می

 . سازد نماید و راه تكامل مادي و معنوي را براي بشر هموار می مبدأ و معاد متوجه می
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آیا قرآن که تبیان کل شی است آیا در زمینه  :ن است کهسؤالی که ذهن بسیاري از پژوهشگران را به خود واداشته ای

 اقتصاد هم اشارتی دارد یا خیر؟ 

نام برده شده و یا آیات زکات ... برخی از محققین در پاسخ این سؤال به آیاتی که از منابع تولید مثل زمین و آب و 

دانند لكن با  لیاتی از مسائل اقتصاد اشاره دارد میاند و رابطه قرآن و اقتصاد را در همین مقدار که قرآن به ک اکتفا نموده

  .دهاي اقتصادي خواهیم بو تأمل بیشتر، شاهد هدایت قرآن در صحنه فعالیت

 :مبانی اقتصاد اسالمی

از عوامل و نیروهاي متفاوت و متعدد است که بر و سیستمی با ساختار پیچیده، ممل میکن یمجهانی که در آن زندگی 

وامل و نیروهاي این عالم بسیار زیادند و این ، ععداد موجوداتت. دتا بقاي آن را میسر گردانن گذارند یم ریتأثیكدیگر 

عداد موجوداتی ، تهان متناهی و محدود است، جما با وجود این گستردگیا .برد یمظمت و پیچیدگی آن را باال مسئله، ع

، پس در باشد یمتی عمر ما هم محدود ، حدود استتمام طبیعت مح، متناهی است کنند یمکه بر روي زمین زندگی 

هرچه بیشتر از  میخواه یت؛ و منامحدود اس ها انسانما  يها خواستهز طرف دیگر ا. میکن یمجهانی محدود زندگی 

نا ر به طو و عمرمان جاودان باشد، میخواه یم. میدان ینمخود  يمند بهرهحدي براي م و شوی مند بهرهامكانات جهان 

ین دو نیرو یعنی ا .هانی نامحدود، جهشت برینب. مآرزوي بهشت را داری ما ذاتاً. مباشی مند بهرهجهان  يها لذتمحدود از 

 شیها خواستهبه  تواند ینمتیجه این است که هیچ کس ن .کنند یممخالف هم عمل  قاًیدقمیل باطنی انسان و جهان واقعی 

ا م .سهم خود را باال برد تواند یمتا  کند یمهرکس سهمی را برمی دارد و تالش د شو یمتقسیم  ها انسانجهان بین . برسد

را زایل  کدامداشته باشیم و هیچ  ها آنباید روشی براي تخصیص این منابع محدود پیدا کنیم تا حداکثر بهره برداري را از 

آسایش بشریت در آن حداکثر و به نسبت  جهانی که رفاه و. نكنیم تا بتوانیم بهترین جهان ممكن را براي خود بسازیم

  997.صورت گیرد ها استفادهمساوي باشد و از مواهب طبیعی خدادادي بهترین 

. از دیدگاه قرآن کریم، تمامى کاینات از جمله انسان، منابع، و ابزارهاى تولید مخلوق خداوند علیم و حكیم هستند

و مستقل از  باشد یمتولیدى و فرایند شكل گیرى آن نیز مخلوق خداوند  يها تیفعالهمچنین هرگونه فعالیتى از جمله 

قرآن کریم اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نكته توجه دهد که از عوامل . تحقق یابد تواند ینماراده او جلّ و على 

 .زمینه ساز گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه مخلوق اویند

؛ اطاعت  993«اطیعوا اللّهَ و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم»: باشند یمعت از ولىّ امر مسلمانان مردم نیز موظف به اطا

دولت اسالمى و  يها برنامهو  ها استیسهمچنین حرکت در جهت . را اولواألمرکنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و 
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خذ »: شود یممقرّر، از دیگر وظایف آنان محسوب  يها اتیمالپرداخت  به خصوصالزم،  يها يهمكاربذل مساعدت و 

را پاک  ها آنبگیر تا به وسیله آن، ( به عنوان زکات) يا صدقه ها آناز اموال  993«مِن اموالهم صدقةً تطّهرُهم و تزکّیهم بها

 .سازى و پرورش دهى

که در سیر تكاملی خود به نسان سعادتمند کسی است ا. تبرابر نیس اش يمادسعادت انسان با رفاه  یدر بینش اسالم

الزم براي این سیر تكاملی  يها نهیزمرفاه مادي یكی از این ؛ و سوي خداي متعال به بیشترین توفیق دست یافته باشد

 .است

 :اقتصاد نمونه

مظهرى از عبودیت خداوند متعال باشد، موجب منزوى شدن افكار و افرادى  تواند یمین نظر که عملیات اقتصادى ا

به راستى که قرآن . دانند یماقتصادى و تحقق رفاه اجتماعى  يها تیفعالایمان به خدا و تقیّد به دیانت را مانع است که 

کریم هدایتگر سُبُل سالم است و اگر مردم به طور جامع به رهنمودهاى قرآنى عمل کنند، از برقرارى اقتصاد سالم و 

ملهم از قرآن کریم از  يها آموزهتحقق رشد اقتصادى همراه با عدالت، کرامت و نورانیت برخوردار خواهند شد؛ چرا که 

اقتصادى و از سوى دیگر، سبب مصونیت از آفات زیان بارى  يها تالشمثبت براى یك سو، سبب پیدایش انگیزه 

 .خواهد بود که همواره در راه تحقق تولید و توزیع بهینه پیش روى جوامع هستند

  اقتصاد سالم صوصیاتخ

اولیه یك اجتماع طوري که از شرائط  سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است، همان كی از اصول اولیه اقتصادی

 جامعه باید بنیه اقتصادي. قائم به غیرر بی عیب و غی اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و. سالم است سالم اقتصاد

دستگاه قلب و  و اگرنه، مانند یك مریض کم خون و یا مریضی که سالمی داشته باشد، مبتال به کم خونی اقتصادي نباشد

عاقلی منكر لزوم و  هیچ عالم و بلكه هیچ رود ینمگمان . خواهد بود میشه مریضاش خراب است ه جهاز دمویه

  .ضرورت اقتصاد سالم باشد

 که غیرمسلمان در مسلمان خواهد یماسالم . تأمین است اسالمی بدون اقتصاد سالم غیرقابل يها هدفنظر اسالم  از

طرف  سلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش بهکه ملت م این هدف هنگامی میسر است. تسلط و نفوذ نداشته باشد

هر ملتی که . نباشد است با اسارت و بردگی، هرچند که اسم بردگی در کار غیرمسلمان دراز نباشد، و اال نیازمندي مالزم

 دیپلماسی معمولی يها تعارف دیگر دراز باشد اسیر و برده او است و اعتباري به از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت

  .نیست

                                                 

339
 1۵9: توبهسوره مبارکه  
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  99۵.ملتی مستقل است که جهش اقتصادي داشته باشد :به قول نهرو

أحسن الی من شئت تكن  الی من شئت تكن اسیره، استغن عمن شئت تكن نظیره، احتج» :دیفرما یمعلی علیه السالم 

که را مورد نیكی و  او برابر خواهی شد، و هر شوي اسیر او خواهی بود، بی نیاز از هر که گردي با ؛ محتاج هر که«امیره

خواه اولی ا خواست و ملتی دیگر کمك داد، خواه ن اگر ملتی کمك 991«.خود قرار دهی فرمانرواي او خواهی شد احسان

اقتصاد  نیابد و نفهمدر ارزش سالمت بنیه اقتصادي را د چقدر جهالت و حماقت است که آدمی. و دومی آقاست برده

ناشی از جنبه  ، و این جهتردیگ یمهمواره روش وسط و معتدل را پیش  اسالم. مستقل یكی از شرائط حیات ملی است

سالمت بنیه اقتصادي را  ارزش اساساً، یكی خورد یمافراطی و تفریطی به چشم  دو روش. همه جانبه بودن اسالم است

عه هم عیب نیست، نیست براي جام همین طور که فقر براي فرد عیب کند یماست و خیال  و طرفدار فقر کند ینمدرک 

اجتماع عیب است، و دیگري که به  هم براي فرد عیب نباشد براير ك معنی عیب است و اگی براي فرد هم به اوالً

است منبع درآمد، تمایالت بشر است و هر  و معتقد کند یمبرده است دیگر همه چیز را فراموش  ارزش اقتصاد پی

 تامپول درآور بود باید عرضه داشت، تقاضا علت  آن در مردم بود وتقاضایش وجود داشت و میل به خرید  چیزي که

 992.جامعه باشد ضعف هیماهرچند عرضه مواد مهلك یا . جواز عرضه است

دلیل  ، به همینداند یمعالی خود  يها هدفوسیله تأمین  اینكه اسالم طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را در عین

، اما در اقتصاد داند یم، مصلحت را راه داند ینمرا تمایالت و تقاضا  از خود ثروت است راه درآمد تر یعالکه هدف، 

حقیقت را فهمید که از  توان یماقتصاد سرمایه داري، از صادراتشان  خصوصاًندارد،  وجود ها تیمحدود گونه نیاجدید 

اینكه همان طور که نباید از هر راهی به  مطلب دیگر .دهند یمو چه تحویل  برند یمایران چه  نیازمند مثل يها مملكت

خوشا  999.دنمو را متوقف و فلج کند و جلوگیري نمای بود، نباید سیستم اقتصادي به شكلی باشد که رشد و دنبال ثروت

 و آثار فعالیت فرد هم به شكلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت، اش ياقتصادبه حال اجتماعی که سیستم 

بازي و کارهاي غیر  اما بورس کند ینماجتماعی که کار در آن اجتماع صرف  مخصوص خودش باشد، بدا به حال

نباشد، و نیز بدا به حال  صرف بكند، و باالخره فعالیت مفید و سالم راه درآمد تولیدي و کارهاي انحرافی در آن

را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز  درآمد مشروع مشروع را بسته است اما راهر درآمد غی اجتماعی که هر چند راه

 اسالم که آیین برتر است هم طرفدار مالكیت اختصاصی .استعداد و خرج به قدر احتیاج را پیش کشیده است کار به قدر

                                                 

341
 1979مبانی اقتصاد اسالمی ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه چاپ دوم قم انتشارات سمت  

341
 ۰39، ص 2غرر الحكم، چاپ دانشگاه تهران، ج  

342
 برگرفته از سایت 

343
 1976 موسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاري دراقتصاد ،چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 
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تَأْکلُوا أَمْوَلَكُم ال  وَ»:  دیفرما یمخداوند در قرآن  999.را بسته است مشروعر است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غی

و )به باطل  ؛ و اموال یكدیگر را«أَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِاالثْمِ وَ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلى الحُْكامِ لِتَأْکلُوا بَیْنَكُم بِالْبَطِلِ

به قضات ( به عنوان رشوه)را  آن( متى ازقس)خوردن بخشى از اموال مردم به گناه،  و براى! در میان خود نخورید( ناحق

تمام  که در کند یماشاره به یك اصل کلى و مهم اسالمى  این آیه 99۰(!این کار، گناه است) دیدان یمندهید، در حالى که 

، بعضى آن را به اند کردهباطل در اینجا چیست، تفسیرهاى مختلفى ذکر  در اینكه منظور از. مسائل اقتصادى حاکم است

اموالى که از طریق قمار و مانند آن  بعضى اشاره بهاند؛ و  دانسته دیآ یمظلم به دست  اموالى که از روى غصب و معنى

 دروغین به يها يسازو انواع پرونده )سوگند دروغ  که از طریق دانند یمبعضى آن را اشاره به اموالى  ؛ وگردد یمفراهم 

  996.دیآ یمدست 

 اقتصاددر ( رهبرى و دولت)نقش امامت 

، که حق حاکمیت را از آنِ «توحید»در جهت اصل . حكومت و رهبرى در جامعه است مسئلهناظر به « امامت»اصل 

اجراى  تیمسئول، افرادى که از جانب او ـ جلّ و على مأذون به عهده دارى امر حكومت هستند، داند یمخداوند متعال 

و تنظیم امور اقتصادى در سطح کالن  ها يگذاراحكام ثابت الهى را از جانبى و تدبیر امور اجتماعى، از جمله سیاست 

 توان یماز اهمّ وظایف دولت اسالمى، . رندیگ یممتناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان را از جانبى دیگر، به عهده 

، بزرگ (آلهو صلى اهلل علیه )اکرم  امبریپقرآن کریم به صراحت مأموریت یافتن . اهتمام به برقرارى عدالت را ذکر کرد

: خاطرنشان ساخته است« شورى»سوره مبارک  1۰رهبر جامعه اسالمى، براى برقرارى عدالت در بین مردم را در آیه 

  997(مکنبه عدل و داد رفتار )؛ من مأمورم در میان شما عدالت کنم «انّى اُمرتُ العدلَ بینكم»

 :مسئولیت دولت اسالمی در حوزه اقتصاد

اسالمی با توجه به زمان و  يها نظامحقق بخشیدن به ، تجراي شریعت اسالما: مسئولیت دولت اسالمی عبارت است از

ر حوزه اقتصاد نیز دولت مسئول ایجاد نظام اقتصادي د. ممكان و سوق دادن فرد و جامعه به سوي اهداف مورد نظر اسال

منیت ا) 993و تحقق اهداف آن است در اینجا با استناد از آیات و روایات سه هدف مهم نظام اقتصادي اسالم اسالم

رشد تولیدات مورد نیاز مردم با توجه به نیازهاي . ا برمی شماریمر( يتوسعه اقتصادو شد ، ردالت اقتصادي، عاقتصادي

                                                 

344
 1۰-27نظري به اقتصاد اسالمی، ص ؛ 9-3ص  2تفسیر نمونه، ج  

345
 133/بقرهسوره مبارکه  

346
 2تفسیر نمونه ج  

347
 .937، ص 2، ج 1969ناصر مكارم شیرازي و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسالمیة،  

348
 (193-116ص 1933تهران کانون اندیشه جوان میرمعزي سیدحسین نظام اقتصادي اسالم اهداف وانگیزه ها ،چاپ دوم  
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ولت مسئول د. تزمان از اهداف نظام اقتصادي اسالم اسمتنوع جامعه به کاالهاي کشاورزي و صنعتی و خدماتی در هر 

شریعت اسالم نظام اقتصادي را  و (ها انسانتربیت و اعتالي معنوي )اسالمی  يها نظاماست با توجه به هدف نهایی همه 

  993.این باره مسئولیت ندارندر لبته این بدین معنا نیست که مردم دا .سامان دهد و جامعه را راهبري کند

 :ت اقتصادیشكالم

یعنی آیا این امر که در اقتصاد محقق خود . سئله قضاوت ارزشی است، ممشكل علم اقتصاد از نظر روش شناسی

اصل آزادي از  توان یمآیا با این ترتیب  و موضوع تحقیق است با تجربی بودن این علم و عینیت علمی آن سازگار است؟

ارزشی او ارتباط منطقی  يها رجوعاین که آیا میان قضاوت ارزشی اقتصاددانان و  تر مهماز همه  ؟ وارزش را حفظ کرد

 ؟نها وجود دارد ی

. تکه در قران به اجمال به آن اشاره شده اس. یكی دیگر از مشكالت اساسی علم اقتصاد مسئله انسان اقتصادي است

ت و همچنین اسالم از مفاهیم اثباتی درباره فاقد احكام ارزشی نیس اند کردهما وارد  يها ذهنقتصاد چنان که در ا

لذا محتمل است که با جایگزین کردن احكام دستوري اسالمی به جاي احكام و  باشد ینماقتصادي نیز خالی  يها تیواقع

اقتصادي که تاکنون بشر تحت عنوان مفاهیم اثباتی اقتصاد شناخته  يها تیواقعدستوري غیر اسالمی و با در نظر گرفتن 

  9۰۵.ست

  رشوه و ربا کفر به خداست

اي مورد نكوهش قرار گرفته است که آن را به اندازه ی به شدت تحریم شده واسالمت آیات و روایار دو ربا رشوه 

عنی رشوه در حكم کفر به ی 9۰1«الرشا فی الحكم هو الكفر باهلل»: فرمودند( ع)امام صادق . اندکفر به خداي بزرگ دانسته

 : در حدیث دیگري فرمودند. خداست

حضرت امام خمینی حرمت ربا را از ضروریات دین به شمار   9۰2فاما الرشا فی الحكم فهو الكفر باهلل العظیم»

 9۰9.استا درآمدها درآمد رب نیتر ثیخبآمده  اتیروار د 9۰9.آورد یم

                                                 

349
 1۵۵-33ص 1933میرمعزي سیدحسین نظام اقتصادي اسالم مبانی فلسفی،چاپ دوم تهران کانون اندیشه جوان  

351
 65- 7۳بهار  ۰زریباف سید مهدی علم اقتصاد نوین از دیدگاه مكاتب روش شناسی نامه علوم انسانی شماره  

351
 222، ص 27وسایل الشیعه، ج  

352
 127، ص ۰الكافی، ج  

353
 993ص1تحریر الوسیله ج 

354
 113ص  13ج ج 9۵ عهیالش وسائل 
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الرباال یقومون اال کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قاال الذین یاکلون »: دیفرما یماین زمینه  ن درآقر

تعبیر قیام و و غیرمستقیم است  متزلزلبط به معنی راه رفتن خ: دیفرما یمالمه در تفسیر المیزان ع 9۰۰«...انما البیع مثل الربا

در آیات دیگر براي معنایی مشابه تعبیر به  همان طور که. در آیه نیز اشاره به نحوه زندگی بشر و معیشت در دنیا دارد

آیه  9۰3و االرض بامره و ان تقوم السماء 9۰7وان تقوموا للیتامی بالقسط و 9۰6لیقوم الناس بالقسط»: ثلم .قیام شده است

زدگانی هستند که به پاي عقل و  وینها مانند دیا 9۰3دینما یموضع مغزي و عصبی افراد رباخوار را با تمثیل بارزي بیان 

برخیزند و برقرار باشند این اختالل و ناموزونی در اعمال و حرکات از این ناشی شده است که ربا  توانند ینماده خود ار

ر امر د که مفاد آیه باال این است که رباخوار، دارد یمشهید مطهري نیز بیان  96۵.پندارند یمرا مانند بیع یا دیگر عقود 

 961.شیطانی است و الیشعر گردیده است يها وسوسه ریتأثمعیشت خود مانند مردمی قیام دارد که تحت 

 :اقتصاد ناسالم بر بحران اجتماعی ریتأث

  962.آمنوا ال تاکلوا اموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض منكم و ال تقتلوا انفسكمن یا ایها الذی

استفاده کرد که اموال در جامعه ارزش  توان یمعد از نهی از معامالت فاسد آمده است و از آن ب»م والتقتلوا انفسك

نا مشروع و غیر  يها استفادهو  کند یمبنیادي دارد و گردش آن اگر به صالح و خیر جامعه باشد حیات جامعه را تضمین 

و خداي بزرگ از مهر و لطفی که بر مردم دارد آنان را از سوء تصرف در  افكند یمجامعه را به هالکت  آنقانونی از 

ها سهم و  داوند را در این محدود کردن، ختا منجر به هالکت آنان نشود و این ما هستیم که باید بدانیم دارد یماموال باز 

تعبیر قران آن است که كته جالب توجه آن که ، نو هرچه هست سود جامعه و نفع واقعی خود ما استت نصیبی نیس

ود ، خاي با دست خود نوعی انتحار اجتماعی است، یعنی چنین جامعه يخودتان را نكشید گو اینكه روابط ناسالم اقتصاد

                                                 

355
 ۸75بقره سوره مبارکه  

356
 ۸5حدیدسوره مبارکه  

357
 ۰۸7نسا سوره مبارکه 

358
 ۸5روم سوره مبارکه  

359
 (4۰۱- ۸طباطبایی المیزان فی تفسیر قران ج  

361
 ۰۲۱،ص ۰۹54انتشار،طالقانی ،محمود،اسالم و حكومت،تهران شرکت سهامی  

361
 ۰۲۱،ص ۰۹54طالقانی ،محمود،اسالم و حكومت،تهران شرکت سهامی انتشار، 

362
 ۸۳نساءسوره مبارکه  
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 تر واضحاید بررسی دقیق بسیاري از اقتصادهاي ناسالم این حقیقت تلخ را براي ما ش. دکشان یمهالکت  ي ورطهرا به 

 969.بنمایاند

 :و مال اندوزی در انحطاط اخالقی یخواه ادهیزنقش 

در قران کریم جمع آوري مال و زراندوزي به خودي خود مذموم شمرده شده است چرا که تكاثر و انباشت مال 

 اهدافاین امر با دو عنصر عدالت اقتصادي که یكی از  .دشو یمموجب تمرکز آن در حیطه قدرت فرد یا افرادي خاصی 

جامعه و رفاه عمومی د انع از کفاف اقتصادي دیگر افرا م: اوالً: یعنی باشد یمناسازگار و در تضاد  استم اقتصادي اسال

 .شود یم

 .گردد یمانع از تعدیل ثروت و موجب افزایش فاصله بین فقیر و غنی م: اًیثان

اقتصادي  يها یکاستانگر آیاتی که بی-1... :د به دو دسته تقسیم کر توان یمآیاتی را که در این باره وارد شده است 

 .ناشی از انباشت مالی است

در اینجا مرا د از عصیان ظلم اقتصادي و فشار  969لو بسط اهلل الرزق لعباده لبغوا فی االرض ولكن ینزل بقدر ما یشاءو. 

 .تاست و یا مقصود از آن غفلت از خدا و فرو رفتن در فسق و فجور اس فقرااغنیاء بر 

 .انحطاط اخالقی و تربیتی ناشی از مال اندوزي استآیاتی که بیانگر  -2

الهكم التكاثر که اشاره به غفلت ؛ و 96۰والذین یكننزول الذهب و الفضه وال ینفقونها فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب العلیم

 .کند یماندوزي را بیان ل دارد که به وضوح انحطاط اخالقی در پی ما یخواه ادهیزدر اثر 

 اقتصادیفقر کلید مشكالت 

 967الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء 966لمسكنه مفتاح البئوسا: اما م رضا
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 :تجمل گرایی

که همانا یكی از عوامل فاصله طبقاتی  .تیكی از آفات اقتصاد سالم در یك جامعه عالقه مفرط به تجمل گرایی اس

فاه طلب تنها در ر .تجمل گرایی اگر چه به ظاهر با رفاه طلبی بسیار نزدیك است ولی در مفهوم با آن تفاوت دارد. است

افراطی نیز هست و  يها نیتزئو  ها شیآراتجمل پرست گذشته از آن در فكر  یول برد یماندیشه آسایش خود به سر 

تقلیدي و مد روز و مطابق  يها فرمشكل و ظاهر امور زندگی را با ... و روغن کاري وگ از طریق رن کوشد یم

 یحوصلگ یبو در نتیجه عامل  گردد یمزودگذر خود به ترتیب و تنظیم کشد و این امر تفریح و سرگرمی او  يها هوس

سنگین و هدر دادن مقادیر  يها نهیهزصرف  ستلزم، مارضاي این گونه نیازهاي کاذب .دشو یمعمر و تباهی زندگی او 

 اندازها پستجمل پرستی براي  ي زهیانگعظیمی از ذخایر کشور است و بر اساس این گونه مفاسد است که اسالم با 

مقدس الهی بیازماید خویشتن  يها آلانسانی که باید راه تكاملش را براي رسیدن به ایده  دهد ینمموافق نیست و اجازه 

 963.و هم بر کمال خود مسدود گردانده خود آرایی کرده و راه را هم بر زندگی اقتصادي جامع را سرگرم

 :عوامل موثر بر مسائل اقتصادی ریتأث

در مورد مفهوم کمیابی منابع دو دیدگاه در . اند دانستهعلت پیدایش علم اقتصاد را کمیابی منابع  اقتصاددانانبسیاري از 

كی اینكه منابع تولید براي تصمیم گیرنده اقتصادي در هنگام ی .شود یممكاتب اقتصادي و نظریه اقتصاددانان مشاهده 

و عنی منابع طبیعی آماده بهره برداري نیروي انسانی که در اختیار مدیر است ی، تصمیم گیري به صورت بالفعل است

نتیجه این  .تالزم براي تولید که امكان استفاده از آن براي وي فراهم است از محدودیت برخوردار اسسرمایه 

را شناسایی و آماده ساخت و از هر منبعی استفاده کامل کرد و در  یمحدودیت این است که باید منابع قابل شناسای

 963.دیگر بود منابعجستجوي 

واسبغ علیكم  97۵و آتاکم من کل ما سالتموه و ان تعدوا نعمه اهلل ال تحصوها ان االنسان لظلوم کفار :وامل کمبودهاع

  971نعمه ظاهره و باطنه

به نیازهاي روبه رشد کافی نیست زیرا این امكانات ت دیدگاه دیگر این است که امكانات بالفعل و بالقوه طبیعت نسب

حال آنكه . شود یمه در اثر استفاده شدید به تدریج از توانایی طبیعت کاسته محدود است نه تنها قابل افزایش نیست بلك

در چنین . شود یموبا افزایش جمعیت و پیشرفت تكنولوژي این نیازها بیشتر ت نیازهاي بشر همواره رو به رشد اس

                                                 

368
 933-933موسوي اصفهانی سید جمال الدین پیام هاي اقتصادي قران ص 

369
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لبته الزم به ا 972.ناسب ساختشرایطی ناگزیر باید افزایش تولید مثل را با افزایش تولید مواد غذایی و امكانات زندگی مت

بشري اعم از نیازهاي اولیه معقول و دست یافتنی است و با پیشرفت تكنولوژي رو به افزونی  يازهاینذکر است که 

 .تباز محدود و قابل پاسخگویی اسا است، ام

از نظر ، زندگی باشد اگر مقصود از کمیابی منابع عدم کفایت امكانات منابع عدم کفایت امكانات مورد نیاز براي ادامه

و درصد باالیی از  شود ینمکنون از همه امكانات طبیعی و انسانی استفاده ا: اوالً: یراز. تعلمی سخنی مردود اس

که در آمریكاي التین هموار ه تضاد شدیدي بین فقر  يا گونهبه  979رود ینمقابل کشت جهان زیر کشت  يها نیزم

باید از اسراف منابع طبیعی سخن ت به جاي سخن از اضافه جمعیا و غناي طبیعت وجود دارد و در آفریق ها انسان

از امكانات پیشرفته تولید که بازدهی را تا چند برابر  رود یمدر بسیاري از مواردي که زمین زیر کشت  :اًیثان 979.گفت

ا ب: سدینو یمل بروک پ .ردیگ یمو با وسایل ابتدایی کار انجام سنتی  يا وهیشبا  غالباً، بلكه شود ینمافزایش دهد استفاده 

 97۰.کرد هیتغذ ن رامیلیارد انسا 9۵ه نزدیك ب توان یممنابع کنونی که امروز ه در دست است 

 :سالم در اسالمد اهداف معنوی نظام اقتصا

( ياقتصادي و معنو)از دو اثر  زمان همسامان داده شده که  يا گونهدر نظام اقتصادي اسالم یك رفتار اقتصادي به 

دف غایی ه .را تقویت کند اش ياقتصاداثر  اش يمعنودر راستاي اثر معنوي بوده، اثر  اش ياقتصاداثر  باشدرخوردار ب

 976.سوي خداست انسانجهت رشد و تكامل م الز يها نهیزماسالمی فراهم آوردن  يها نظامهمه 

 

 نتیجه گیری 

شود که یكی از وظایف مؤمنان از نظر مالی و اقتصادي آن است که چنین نتیجه گرفته میاز مجموعه مباحث این مقاله 

و از گرفتن رشوه، ربا، دزدي، قمار، کمن راز تصرف در مال حرام خودداري کنند و به باطل در مالی تصرف نكنند؛ از ای

مانند آن خودداري و تنها از راهی درآمد فروشی، خوردن مال یتیم و فروشی، خوردن مال یتیم و مانند آن خودداري کم

اگر انسان از راه حرام کسب مال . است بخش تیرضاهاي درآمد حالل، تجارت یكی از راه. کسب کنند که مشروع باشد
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و آن را در زندگی مصرف و یا اقدام به کشتن دیگران یا خود کند، فردي ظالم و متجاوز است و انسان ظالم و متعدي 

و با داشتن اقتصادي د باشد زمینه اقتصاد سالمی که خدا و ائمه ما خواستار آنن ها نی؛ و االهی خواهد شدگرفتار عذاب 

 .مدر جهت اعتالي فرهنگی جامعه تالش کنی دیآ یماز آیات قران بر  آنچهسالم با توجه به 

، یا تنها هدف است، بلكه به خود هدف است اما نه به عنوان اینكه اقتصاد ،بنیه اقتصادي است اسالم طرفدار تقویت

رکن از  مستقل اقتصادي میسر نیست، اما اسالم اقتصاد را یك اسالمی بدون اقتصاد سالم و نیروي يها هدفاینكه  عنوان

  .زند ینمبه خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه  ، به همین دلیلداند یمارکان حیات اجتماعی 

تمایالت با  بلكه معتقد است باید ،تقاضاها و تمایالت است نیست سرچشمه درآمد،اسالم طرفدار این نظریه که 

 «دشو ینمه هزار درهم از راه مشروع جمع د»: در حدیث است که ،بكند و همه جانبه بشریت تطبیقفرهنگ مصالح عالی 

 2 ج»ب هذیت« ز، به نقل ا21ص  3باب  ،1967لمكتبه االسالمیه ا ، کتاب التجارة،12جلد » عهیالش وسائلحر العاملی، )
از فقر ؛ و هیچ گرسنه و فقیري نباشد و اقتصادي سالم بر جهان حاکم گردد جهانبه امید روزي که در .«1۵۵ص 

 (.مفرهنگی اقتصاد نداشته باشی

 

 :فهرست منابع

 .قران کریم -1

 .1973، مق فتر فرهنگ اسالمی،، دقتصاد فطري، ااسالمی ابوالفضل -2

 .1933-6هران انتشارات نگاه دانش، چاپ ت دانش مسائل روز در زمینه اقتصاد،-اشراقی آرمان  -9

 .(.2ج  ،196۵، ، چاپ دانشگاه تهرانغررالحكم)د االمدي التمیمی عبدالواح -9

 .یایوالکست، جغرافیاي کم رشدي، ترجمه سیروس مهام -۰

 .1976 ،قتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزاد منش، اباران پل -6

 .جهانبگلورجمه امیر حسین ت بست، بروک پل جهان سوم در بن -7

 .برگرفته از سایت -3

 .1976شر نی ن هران،ت اریخ عقاید اقتصادي،ت ریدون،، فتفضلی -3

 .1ج تحریر الوسیله  -1۵

 .«.2 ج»ب هذیت« ز، به نقل ا21ص  3، کتاب التجارة، باب 12جلد » ،عهیالش وسائلحرالعاملی،  -11
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 .1973 ،فتر نشر فرهنگ اسالمید هران،ت لحیات،ا ،برادران وحكیمی محمد رضا  -12

 .1979 ،امام آثار نشروسسه تنظیم و م حیفه نور،ص ،خمینی سید روح اهلل -19

 .1971 ،متس ،بانی اقتصاد اسالمیم دانشگاه، ودفتر همكاري حوزه  -19

 .7۰، 1ماره ش ،امه علوم انسانین مكاتب روش شناسی، ید مهدي، علم اقتصاد نوین از دیدگاهس باف، يزر -1۰

 .19۰9 ،هران شرکت سهامی انتشارت سالم و حكومت،ا حمود،م ،طالقانی -16

 ./ج 9طباطبایی، محمد حسین، المیزان، بیروت موسسه علمی مطبوعات،  -17

 .البالغه نهجرجمه و شرح ت فیض االسالم، -13

 .197۰اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران قدیري اصل باقر سیر اندیشه  -13

 .1932، وسسه در راه حقم ،9 ج فسیر نور،ت قرائتی محسن، -2۵

 .۰ج  ارالكتب اسالمیه،د ،ق .ه 1933 ،الكافی ،کلینی رازي -21

 .1979دفتر همكاري حوزه و دانشگاه چاپ دوم قم انتشارات سمت  ،مبانی اقتصاد اسالمی -22

 .193۰-9۰ همارش 12قرانی سال  يها پژوهشمجله  -29

 .1973مجلسی محمد باقر بحاراالنوار  -29

 .1969 ،نتشارات صدراا ،هرانت بیمه، بانك و-بار مطهري مرتضی، -2۰

 .نتشارات صدراا م،ق ،9-2-1 ج جموعه آثار،م ،...................... -26

  .2 ج 1969 ،دارالكتب اسالمیهتفسیر نمونه،  مكارم شیرازي ناصر، -27

 .19۰3 ،6، تهران انتشارات دانشگاه تهران، چاپ کالن ومنتظر ظهور محمود، اقتصاد خرد  -23

 .9از نویسندگان تفسیر نمونه ج  یو جمع 291-299اقتصادي قران  يها امیپ، نیالد جمالموسوي سید  -23

 شهیو انداپ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ در اقتصاد، چموسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاري  -9۵

1976. 
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 احادیث در قرآن و« فقر اقتصادی»بررسی مفهوم 

 نپیامدهای فردی و اجتماعی آ و

 *علیرضا محرم زاده

 :چكیده

مكاتب اقتصادي هر . رود و فراگیرترین مسائل اقتصادي و اجتماعی عصر حاضر به شمار می نیتر مهمفقر یكی از 

به این پدیده شوم اقتصادي  :و معصومین باشند، اما نگاه قرآن تبیین و تشریح آن می یك با رویكردي مختلف در جهت

 .باشد گشا راههاي مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي  تواند در جنبه می

به روش که  باشد، می پیامدهاي فردي و اجتماعی فقر و احادیث مفهوم فقر در قرآن و بررسی ،هدف این مقاله

 :توان به این موارد اشاره کرد هاي تحقیق می یافته نیتر مهمده و از تحلیلی بو -توصیفی

تواند زمینه گناه و انحراف  عاملی منفی یاد کرده که می عنوان بهقرآن کریم فقر اقتصادي را نپذیرفته و از آن  .۰

 .سازدافراد را هموار 

اندوه و -9زیاد شدن خطا و اشتباه؛ -9ضعف در دین و یقین؛ -2فقر، موجب کفر؛ -1: شامل پیامدهاي فردي .۸

فقیر در آرزوي مرگ؛ -7فقر و وحشت در پیوندي تنگاتنگ؛ -6نقش بازدارنده فقر در انجام وظایف دینی؛ -۰ناراحتی؛ 

 .فتاريبدبختی و گر-1۵؛ پذیرش والیت شیطان نهیزمترس از فقر -3جنایت؛  نهیزمترس از فقر -3

اجتماعی ابطال شخصیت -2؛ و محرومیت از حقوق شهروندي انزواي اجتماعی -1: شامل پیامدهاي اجتماعی .۹

محرومیت از -6ناتوانی در دفاع از حقوق اولیه خود؛ -۰فقر، مایه کینه و دشمنی؛ -9؛ فراموش شدن در جامعه-9انسان؛ 

 .تجسم فقر در چهره-1۵ناتوانی در ازدواج؛ -3؛ دیگراندر نزد  شدن خوار-3انزواي خانوادگی؛ -7تحصیل؛ 

 .یفقر، فقر اقتصادي، قرآن، حدیث، پیامدهاي فردي، پیامدهاي اجتماع :واژگان کلیدی

 .دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران*

 :مقدمه

گر آن و متأثر از آثار و  به نحوي، نظاره كیهر امروزه فقر یك پدیده شوم اجتماعی است که همه مردم جهان، 

 آن با نوعی به ها دوران تمامی در بشري جوامع کلیه که است معضلی فقر، پدیده .نتایج شوم آن هستند

 ثبات فرهنگی است، و اجتماعی اقتصادي، یافتگین توسعه از نمودي که فقر شدن داریپد .اند بودهروبرو 
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 موجب و کرده را تهدید ها ملت روحی و جسمی سالمت همچنین و اجتماعی همبستگی سیاسی،

 عمر،کارایی طول متوسط کاهش ،(باردار زنان و نوزادان میر و مرگ خصوص به)میر  و مرگ افزایش

 .گردد یم اقتصادي يور بهره نهایت کاهش در و کار نیروي

در عصر جهانی شدن  یافتگی توسعهاغلب تحلیلگران و کارشناسان برجسته بر این باورند که کشورهاي فقیر از  

مؤسسات مالی  يها طرح. را گرفته است« توسعه»جاي مفهوم « بقا»در بسیاري از کشورهاي فقیر مسئله . اند سود نبرده

که در کشورهاي اروپاي بعد از جنگ دوم جهانی موفق عمل کرد، در کشورهاي جوامع فقیر توفیقی  آن گونه، یالملل نیب

و  آقایی. )تحاصل نكرده و تنها مروج افكاري بوده که کشورهاي فقیر را به صورت جدي تري در فقر نگاه داشته اس

 تولید، در دوگانگی بروز و کشورها بین شكاف افزایش و بیستم قرن تحوالت اب( 3، ص 1937 ،جدي

 به عنوان هم و یافتگین توسعه عوامل از یكی عنوان به هم فقر، مسئله به اقتصادي مكاتب تقریباً تمامی

 اند داشته يا ژهیو توجه یافتگین توسعه نتیجه

، در کشور باشد یم درآمدي نابرابري و فقر نیافته، توسعه کشورهاي هاي ویژگی بارزترین از یكی

در مقایسه با کشورهاي دیگر از اهمیت بیشتري برخوردار است، چرا ( رفع فقر و محرومیت زدایی)ه مسئل اسالمی ما این

که در کتاب آسمانی قرآن به دفعات به حذف فقر تأکید شده و از عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی به عنوان یكی از 

 .اهداف اساسی نظام اسالمی یاد نموده است

، که با رشد فزاینده جمعیت نه تنها تعدیل باشد یمگسست فقر و غنا از جمله مشكالت اقتصادي در گستره جهانی 

قرآن کریم همان اندازه که به مسئله آخرت پرداخته، دنیا را نیز مورد . نشده بلكه عمق و گسترش بیشتري نیز یافته است

صحیح کسب آن نیز از نظر دور نمانده و توجه  يها راهل و ثروت و توجه قرار داده است بنابراین، مسائل اقتصادي و ما

 . خاصی به آن شده است

در این مجموعه به فقر اقتصادي توجه . باشد فقر و نیازمندي داراي ابعاد و جهات مختلفی در زندگی بشر می

گردد که این فقر در قرآن کریم چگونه و در چه مواردي به کار رفته و در نهایت چه پیامدهایی براي فرد و اجتماع  می

 . انسانی دارد

  :«فقر» مفهوم

( 3۵ص ، 1979، پاول. )تبه معناي راه به جایی نداشتن اس (Aporia)در واژه یونانی  (Poverty)ر فق

فقر »در تقسیم بندي فقر به دو واژه . باشد یمفقر شامل ابعاد مختلف اقتصادي، انسانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

بیشتر در کشورهاي توسعه )د در برخی جوامع عده قلیلی گرفتار فقر هستن. میکن یمبرخورد « فقر عمومی»و « موردي

، اما در کشورهاي جنوب و توسعه نیافته که فقر اکثریت افراد جامعه را در بر شود یمگفته « فقر موردي»ن که به آ( یافته

 (77، ص 1937، ساعی. )م، شاهد فقر عمومی هستیردیگ یم
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داللت دارد بر فراخی و گشودگی در چیزي مانند عضو « فقر»: دیگو یممعناي اصلی کلمه فقر  ي دربارهابن فارس 

که جمع فقاره است علت این که به « پشت بدن يها مهره» یبه معن« فقار» ي کلمهبدن و غیره و از این ریشه است 

که ستون  شود یمبه کسی گفته « فقیر»و شكاف و فاصله است  ها آناین است که بین  ندیگو یمپشت بدن فقاره  يها مهره

ذلت و بیچارگی  تهیدست را بدین علت فقیر گویند که گویا ستون فقرات پشتش به سبب .فقرات پشتش شكسته باشد

فقیر نزد عرب به : ابن عرضه گوید»: در لسان العرب آمده است (999ص ، 9ج تا،  ابن فارس، بی. )شكسته شده است

فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش پشتش شكسته است و این کلمه مثلی شده است که به : لبید گوید. معناي محتاج است

راغب در مفردات . (6۵ص ، ۰ج ، 1979، ابن منظور) «.گردد یمباشد، اطالق هر فردي که در امور زندگی نفوذي نداشته 

 :شمرددرباره معانی مختلف فقر چهار وجه را برمی 

وجود حاجت و نیاز ضروري و این نیاز و حاجت در همه جهات براي انسان تا زمانی که در دنیا هست موجود -1

  :و بلكه در همه جهات این حاجت و نیاز هست و بر این معنا است گفتار حق تعالی باشد یم

 (1۰/فاطر) «.اي مردم، شما به خدا نیازمندید ؛یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ»

لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ »: مادي و بر این معناست آنچه که ذکر شده است در گفتار حق تعالی يها اندوختهنداشتن -2

، و اند ماندهمخصوص فقیرانی است که در راه خدا فرو  صدقات؛ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی األَرْضِ

 (279/بقره). [در زمین سفر کنند] یهزینه زندگ نیتأمبراي  «توانند ینم

 .نفس دارد فقر نفس و آن عبارت است از حرص و آزي که-9

اللهم اغنی باالفتقار الیك و ال تفقرنی » (:ص)م که بدان اشاره شده است در گفتار رسول اکر« فقر الی اهلل» -9

 «.از خودت فقیر گردان استغنا ي به واسطهفقر به خودت غنی گردان و مرا  ي به واسطهخدایا، مرا ؛ باالستغناء عنك

 (.2۰2ص ، 2ج  ،1979غالمرضا خسروي،  ترجمهراغب اصفهانی، )

انسان، یا بی نصیب ماندن از چیزهایی که براي تأمین زندگی او و  يها يازمندین ؛عبارتست از نیز فقر در اصطالح

نداشتن چیزهایی که آدمی در  :فقر عبارتست از: به عبارتی دقیق تر. کسانی که در تحت تكفل او هستند کفایت کند

آدمی و ظهور استعدادهاي او  يها ییتوانایا ناقص و اندک بودن امكاناتی که شكوفایی  ، ونیازمند است ها آنزندگی به 

 .(9۵۵ص ، 9ج تا،  الحكیمی، ترجمه احمد آرام، بی. )بستگی دارد ها آنبه 

 :اقسام فقر

و  «کائنا ما کان»اول فقر حقیقی و آن عبارت است از احتیاج : در معراج السعاده آمده است که فقر بر دو قسم است

ثابت است و مقابل آن غناي مطلق است که مخصوص ذات احدیت  الوجود واجباز  این فقر براي هر موجودي غیر

ص  ،1979، نراقی)« .م الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنیانت» :است و به این فقر و غنا در کتاب خدا اشاره شده است که
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و  باشد یماین فقري است که منظور ما ؛ و دوم فقر اصنافی و آن عبارت است از احتیاج به بعضی از ضروریات. (233

یكی آنكه مال دنیا را دوست دارد و نهایت رغبت به آن دارد و نهایت رنج و : فقر به این معنی بر چهار قسم است

آید و این فقیر  مضایقه ندارد و لیكن چیزي بدست او نمی شود یمکشد و از هر ممري که حاصل  زحمت در طلب آن می

 يا مرتبهت تر داشته باشد و لیكن محبت او به مال دنیا به دوم آنكه مالداري را از بی چیزي دوس. را حریص گویند

بلكه اگر بی زحمت یا با اندک طلبی که . نیست که خود را به مشقت و زحمت افكند و از حرام مضایقه نداشته باشد

سوم آنكه مطلقاً رغبت و . و این فقیر را قانع گویند گردد یممانع عبادت او نشود چیزي به دست او آید خوشحال 

محبتی به مال نداشته باشد و آن را نخواهد بلكه از آن گریزان باشد و اگر مالی به او رسد از آن اعراض کند و این فقیر 

و نه اگر مالی بیابد چهارم آنكه نه محبتی به مال داشته باشد نه کراهتی از آن، نه از مال داشتن شاد باشد . را زاهد گویند

از آن اعراض کند بلكه وجود و عدم مال نزد او مساوي باشد و به غنا و فقر هر دو راضی باشد نه از غنا روگردان باشد 

این شخص  ي مرتبهراضی یا فقیر عارف باید نامند و  ازین یبچنین شخصی را فقیر . و نه از فقر و احتیاج خائف و ترسان

 (.233ص  ،1979نراقی، . )تر است و زاهد از ابرار است و چنین شخصی از مقربینزاهد باال ي مرتبهاز 

 :کاربرد واژه فقر و مشتقات آن در قرآن

« فقیر»یك مرتبه « فقر» ي کلمهلفظ فقر و مشتقات آن، در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده؛ بدین صورت که 

اینك به تفصیل بعضی از آیات . (267ص ، 1973شعرانی و قریب، . )یك مرتبه« فاقره»هفت مرتبه و « فقراء»پنج مرتبه، 

 : میپرداز یمبكار رفته است  ها آنکه این کلمات در 

 فقر  -1

شیطان وعده تنگدستی ؛ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ فَضْالً وَ اللّهُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ یَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء وَ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ» 

، و دهد یمخداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش  لیو دارد یوامو شما را به زشتی  دهد یمبه شما 

. دهد یمهاي شیطانی هنگام انفاق و کمك به محرومان خبر  این آیه از وسوسه (263/بقره) «.گر داناست شیگشاخداوند 

به وسیله این حیله و ترفند . کند که اگر در راه خدا انفاق کنید ممكن است تهیدست گردید شیطان این وسوسه ایجاد می

و آمرزش  مغفرت کنید، اگر انفاق می: فرماید اما خداوند خطاب به مردم می. شود یمشیطان مانع از دادن خمس و زکات 

دهد که به فضل و کرم خود به احقاق کننده چندین برابر در دنیا و  همچنین خداوند وعده می .شامل شما خواهد شد

 . دهد آخرت عوض می

 :فقیر-2

نَقُولُ ذُوقُواْ  قَتْلَهُمُ األَنبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ نَحْنُ أَغْنِیَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَ لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِیرٌ وَ»

به زودي آنچه را . شنید ،خدا نیازمند است و ما توانگریم: مسلماً خداوند، سخن کسانی را که گفتند؛ عَذَابَ الْحَرِیقِ

 (131/آل عمران. )«بچشید عذاب سوزان را ،خواهیم نوشت و خواهیم گفت ،گفتند، و به ناحق کشتن آنان پیامبران را
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عمومی مؤمنین را دیدند، به عنوان اعتراض و زخم  یتنگدستیهودیان وقتی فقر و . در اینجا به معنی نیازمند است« فقیر»

آنان را ؛ و کند ینممسلمانان توانگر و بی نیاز است چرا به گروندگان به دینش کمك  پروردگارزبان این را گفتند که اگر 

طباطبایی، ترجمه محمد باقر . )میما توانگرپروردگار مسلمین فقیر و  شود یم؟ پس معلوم بخشد ینماز گرسنگی نجات 

فقیر  ي کلمهنیز که ( قصص 29حج و  23 ،نساء 19۰و  6) یدر دیگر آیات قرآن (.23ص  ،9،ج 1979موسوي همدانی،

 . بكار رفته است فقیر به معنی محتاج، نیازمند و تهیدست آمده است ها آندر 

 : فقرا -9

اء مِنَ التَّعَف فِ تَعْرِفُهُم لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی األَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَ»

دسته از نیازمندانی است که  براي آن]ت ین صدقاا« ؛اللّهَ بِهِ عَلِیمٌمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ  بِسِیمَاهُمْ الَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَ

از شدت خویشتن داري، فرد بی . توانند براي تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند اند، و نمی در راه خدا فرو مانده

به آنان  هر مالی؛ و خواهند مردم نمیچیزي از  با اصرار،. شناسی را از سیمایشان می ها آن. پندارد اطالع، آنان را توانگر می

 . در این آیه آمده است« فقراء»برخی از خصوصیات  (279/بقره[ ).انفاق کنید، قطعاً خدا از آن آگاه است

کنند، و از  توانند تظاهر به فقر نمی جمله نامبرده داللت دارد بر اینكه مؤمنین تا آنجا که می« یحسبهم الجاهل»

برند، مگر اینكه  دارند و مردم پی به حال آنان نمی توان پنهان داشت، پنهان می فقر به غیر آن مقداري که نمی يها عالمت

درباره اینكه آیا . (619ص  ،2ج  ،1979طباطبایی، ). شدت فقر رنگ و رویشان را زرد کند، و یا لباسشان کهنه شود

عالمه در . اند کردهموردي جداگانه و یا هر دو یك صنف از اصناف مصرف زکاتند اختالف  كیهر « مسكین»و « فقیر»

، که فقیر آن کسی است که میفهم یمما از کلمه فقیر که مقابل غنی است چنین »: دیگو یمتوبه در این باره  6۵ذیل آیه 

را برآورده کند، در مقابل غنی،  اش یندگزتنها متصف به امري عدمی باشد یعنی متصف باشد به نداشتن مالی که حوائج 

  «.که متصف به این امر عدمی نیست، بلكه متصف است به امري وجودي، یعنی دارائی و تمكن

گویند که عالوه بر این امر عدمی، دچار ذلت و مسكنت هم  گویند، بلكه به کسی می و اما مسكین، تنها ندار را نمی

باشد، و این وقتی است که فقرش به حدي برسد که او را خوار سازد بنابراین، مسكین حالش و وضعش بدتر از فقیر 

 3محمد و  93فاطر،  1۰نور،  92توبه،  6۵بقره،  279 و 271همچنین در آیات . (939ص  ،9ج  ،1979، طباطبایی). است

 . جمع فقیر و به معناي محتاج و نیازمند آمده است فقراحشر کلمه 

 :فاقره -9

فاقره به معناي  (2۰/ القیامه) «.چرا که دانند مورد عذابی کمرشكن قرار خواهند گرفت؛ تَظُن  أَن یُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ»

ا دانند که ب سختی عبوس است، زیرا میمعناي آیه این است که وجوهی در آن روز به  آسیب دیدن ستون فقرات است،

 .(92۰، ص 2۵ج  ،1979، طباطبایی. )شود یمکه پشتشان شكسته  شود یمآنان رفتاري 
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که در معناي لغوي واژه فقر گفتیم فقر به معناي شكستن ستون فقرات است فاقره که هم مشتق از واژه  همان طور

 . فقر است به همین معنی است

 :«فقر» رادف با واژهتالفاظ م

پوشانی دارند و در مواردي نیز با  الفاظی نیز مترادف با واژه فقر وجود دارد، که در برخی موارد با واژه فقر هم

اي که آن واژه بكار  همراه با نمونه آیه( 1) ي شمارهشدت و ضعفی با هم اختالف دارند که به طور خالصه در جدول 

 :رفته است، آمده است

 «فقر»رادف با واژه تفاظ مال( 1) ي شمارهجدول 

 توضیحات آیات الفاظ مترادف

 23/حج بائس

 

کسی است که به او سختی رسیده است بنابراین، فقیر صفت بائس است، زیرا « بائس»

 ص ،1 ج ،1971قرشی، . )پرمشقت تر است همهبائس از . فقیر باشد ممكن است بائس غیر

1۰3). 

خصاصه یعنی فقر و تنگدستی، که تعبیري است از همان شكاف و روزنه خانه  ي کلمه 3/ حشر خصاصه

 .(6۵۰ص ، 1ج  ،1979راغب اصفهانی، ) .غربال که بسته و مسدود نشده باشند يها سوراخو 

/ذاریات محروم

13 

 ولیاز روزي و درآمد کافی ممنوع است  که یکسمحروم به معنی ممنوع است یعنی 

 .(126، ص 2ج  ،1971قرشی، ) .دینما ینماظهار حاجت 

/ ذاریات سائل

13 

 يبه سوالسائل کسی است که از مردم بخواهد و محروم آن مستحقی است که دست 

 .(131ص ، 9 ، ج1976هاشمی رفسنجانی، . )کسی دراز نكند و مردم او را غنی بشمارند

غنی باشد، ولی این واژه به در اصل به معناي شخص عیالمند است هر چند « عائل» 3/ ضحی عائل؛ عیله

 (1۵۰، ص 27ج  ،1979مكارم شیرازي، . )تمعنی فقیر نیز به کار رفته اس

مسكین از سكون . مسكین آنست که هیچ چیز نداشته باشد و آن از فقیر شدیدتر است 6۵/ توبه مسكین

ی، قرش... )درماندگی ممكن است در اثر فقر باشد و از مرض، فلج و . است یعنی درمانده

 .(23۰ص ، 9ج  ،1971

/ بقره  مقتر

196 

اصل این معنی از قتار . به معناي درویش است از اقتار به معنی تنگ عیش شدن« مقتر»

بر  ها آنیعنی دودي است که از گوشت سرخ شده و یا سوختن چوب و مانند  –و قتر 

   (99۰ص  ،2ج  ،ق 19۵9حسینی جرجانی، . )زدیخ یم

هم مشتق از « تملق». تبه معناي افالس و نداشتن مال و هزینه زندگی اس« امالق»کلمه  91/ اسراء امالق

 .(۰16، ص 7ج ، 1979طباطبایی، ) .همین ماده است
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 :پیامدهای فردی فقر

صفات و خصوصیاتی که در طبقات محروم و فقیر آشكار است، بیشتر از گونه صفاتی است که با طبیعت زیان 

شخصیت فردي و اجتماعی است و پدید آورنده حالت بدي در  کنندهبخش فقر تناسب دارد، و با واقعیت آن که ویران 

 . هاست انسان

الفقر الموت »: فرمایند کند و می را با نام مرگ بزرگ یاد میفقر ( ع) یعل امفقر در حدي است که ام بار انیزآثار 

 (97۰، ص 169رجمه محمد دشتی، حكمت ، تالبالغه نهج)« االکبر

پس نقص فكري، ضعف جسمی، فروپاشی نیروهاي روحی و احساسی، فساد اعتقادي و نتایج حاصل از آن همه 

، و در قشرهاي ناکام و بینوا رشد کند یماست که از فقر تولد پیدا  يا کننده نابوداز صفات ناپسند و حاالت  ها نیا

ایشان محروم  يها توانو  ها یستگیشااین امري است زیان بخش و کوبنده که اجتماع را از بسیاري از افراد و ؛ و ابدی یم

 . سازد یم

جسم و روح خود، در گذرگاه تعادل ، با خواهد یمحاکم است،  -و از جمله انسان –عالم  ي همهقانون توازن که بر 

یعنی فقدان ( اقتصادي)ر فق؛ و و میانه روي سیر کند، و آنچه که کفاف زندگی او را بدهد در اختیار داشته باشد

، و او را از پیمودن رساند یم، و به آدمی زیان رود یمضروریات زندگی و معاش، پس با وجود آن توازن و کفاف از میان 

 . دارد یممسیر تكاملی خود باز 

 : فقر، موجب کفر -1

: اللهم إنی اعوذبك من الكفر و الفقر، فقال رجل»: ندیفرما یمفقر را در ردیف کفر قرار داده و ( ص) خدا امبریپ

آري : این دو با هم برابرند؟ فرمود آیا: مردي عرض کرد. برم یممن از کفر و فقر به تو پناه ! خدایا بار« .نعم: قال؟ أیعدالن

 .(9۵7ص ، 2ج  ،جواد مصطفوي ترجمه ،الكلینی الرازي)

داد و  مال دنیا فی حد نفسه ارزشی ندارد و اگر نبود این که مسلمانان کافر شوند، خداوند به کفار مال فراوان می

که به خدا ایمان ندارند در ناز و نعمت غرقند و بالعكس مؤمنان  ها آن نندیب یموقتی  ها آن ،علت کافر شدن مؤمنان این که

زمامداران مسلمین نیز براي اینكه این وضعیت براي مؤمنین . شوند یمصبر خود را از دست داده و کافر  ،در تنگنا هستند

 يها قارونو  اندوزان ثروتپیش نیاید که اندوهگین شوند و خداي ناکرده از دین برگردند، باید جلوي ثروت اندوزي 

 . اقتصادي را در جامعه اسالمی بگیرند و به محرومین کمك کنند

انسانی که فقیر است طبعاً زمینه براي آموزش دینی و پرورش فكري نداشته و چه بسا تنگناهاي زندگی، او را به 

ممكن است که باعث شود جامعه و اجتماعی، فقر  يها نهیزمدر . اعتراض به نظام آفرینش و خداي سبحان وادار کند

مادي، دین و فرهنگ آن  يها کمكدر مقابل  مسلماًنیز  ها آننیازهاي مادي خود به کفار رو آورد و  نیتأمکشوري براي 
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کاد الفقر أن : ندیفرما یم( ص)د در حدیثی دیگر آمده است که حضرت محم. (93 ، ص1973شاکر، ). رندیگ یمجامعه را 

بنابراین هر لحظه امكان دارد که (. 9۵3، ص 2ج  ،الكلینی الرازي. )نزدیك است که فقر، به کفر بیانجامد. یكون کفراً

 . افتد یماین اتفاق  زوداندیشیده نشود دیر یا  ها آنبه حال  يا چارهافراد فقیر کافر شوند و اگر 

 :ضعف در دین و یقین-2

 ي همهدیگر از  يا عدهامكانات زندگی را ندارند و  نیتر کممانند او  يا عدهدر جامعه،  ندیب یمکسی که فقیر است و 

را به خداوند  ها یعدالت؛ چه بسا این بی گردد ینموسایل زندگی خود در حد وفور برخوردارند و عدالت در جامعه اجرا 

فقر از جهات مختلفی ممكن است به تضعیف ایمان بیانجامد برخی از . نسبت دهد و یقین او به شك مبدل گردد

 :عبارتند از ها آن نیتر مهم

آورد، یا به  فقر فراموشی می»: دیفرما یمدر روایتی کوتاه و پرمعنا ( ع) یامام عل: بازداشتن فكر از یاد خداوند الف

 به واسطه اییعنی فقر به سبب غم و اندوه حاصل از آن، . (29، شماره 1۰، ص 1، ج تمیمی آمدي)« اندازد یم ریتأخ

را به تأخیر  ها نیا، یا شود یماشتغال زیاد در رفع آن، موجب فراموشی یاد خداوند و فراموشی سعی در امور اخروي 

 . اندازد یم

 شود یماز دیگر کارکردهاي منفی فقر آن است که موجب ارتكاب خالف اخالق و دستورات دینی  :کج رويب 

ندان توان مقاومت در برابر فشارهاي مختلف زندگی و اطرافیان و ، چافراد معمولی که از ایمان متوسطی برخوردارند

در نتیجه گرفتار  دهند یمنامشروع تن  ياه وهیششیطانی را نداشته، سرانجام براي رهایی از مشكل فقر، به  يها وسوسه

 . گردند یم، دور يدار نیدکج روي شده از مسیر هدایت و 

انسان فقیر ممكن است براي جبران ضعف منزلت اجتماعی خویش، : تضعیف جایگاه و منزلت اجتماعی انسانج 

خداوند در . (271ص  ،1939اسعدي، . )شود یمایمان او به تباهی کشیده  ،از راهكارهاي نامشروع بهره گیرد که در نتیجه

آیات خدا را به  ؛اشْتَرَوْاْ بِآیَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِیالً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ»: فرمایند سوره توبه می 3آیه 

این آیه به گفته مجاهد  .دادند چه بد اعمالی انجام میاز راه او بازداشتند، به راستی آنان  مردم را ،بهاي ناچیزي فروختند

 یو جبائغذایی داد تا به دشمنی با پیغمبر اسالم متمایلشان سازد،  ها آندرباره گروهی از عرب نازل شده که ابوسفیان به 

 ،احمد بهشتی ترجمهطبرسی ). تا به باطل حكم کنند گرفتند یمدرباره یهودیانی نازل شده که از مردم عوام رشوه  :گفته

 «.(23ص ، 11ج ، 196۵

 :زیاد شدن خطا و اشتباه-9

کسی که فقیر است همیشه این احتمال وجود دارد که حداقل براي رفع فقر و تنگدستی خود، دست به کارهاي 

 همچنین ممكن است کسی او را به مبلغ اندکی خریده و به کارهاي. دست بزند... خالف از قبیل دزدي، اختالس و 
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نیز نشان داده که منشأ بسیاري از جرائم و گناهان، فقر و  ،در همه جاي دنیا ،ناشایست وادارد چنانكه آمار جرائم

شیطانی را  يها وسوسههمچنین کسی که امكانات مالی مناسبی ندارد خیلی زود فریب . تنگدستی مرتكبین است

که در مراحل بعدي به  شود یماین فرد آنچنان با کج روي و اشتباه مأنوس  شود یمو به سمت گناه کشانده  خورد یم

 .دهد ینمو هرگز اظهار پشیمانی به او دست  شود یمراحتی مرتكب گناه 

التلم إنساناً یطلب قوته، فمن عدم قوته کثر »: فرمایند به فرزند خود امام حسن در این باره می( ع) یحضرت عل

را نداشته باشد، ( و خانواده خود)د ، مالمت مكن، چه هرکس روزي خوکند یمانسانی را که طلب روزي خود « خطایاه

هایی که امروزه جوامع مختلف با آن  بسیاري از گرفتاري. (223، ص 9ج ، 1979تمیمی آمدي، ). خطاهایش فزون گردد

کنند برگرفته از اشتباهات خودشان در عدم رعایت عدالت و در نتیجه به وجود آمدن فقر در بین  نرم می دست و پنجه

 . افراد است

 : اندوه و ناراحتی -9

زندگی در وضعیت فقر غم انگیز است؛ برخورد با جامعه ثروتمندان براي فقرا یك تراژدي است از آنجایی که افراد 

شود معماي  زندگی فقرا زشت تلقی می ،نامند بقیه جمعیت آن را حداقل گریز ناپذیر میفقیر فاقد آن چیزي هستند که 

 . وجود ندارد اصالًهاي صنعتی ثروتمند این است که فقیر  فقر در جامعه

به . (۰27ص ، 2ج  ،ق 1936صدوق، )« ، فإنه همّ بالیل، و ذلّ بالنهار الدین ایاکم و »: فرمایند می( ص)م پیامبر اکر

که در حدیث  همان طور( 237ص ، 9ج  ،تا الحكیمی، بی) .از بدهكاري، که مایه اندوه شب است و خواري روز دیزیپره

، خواب شب را هم از کند یمآمده است فقر و تنگدستی عالوه بر اینكه روزها مردم را به سردرگمی و بیهودگی مبتال 

 ها آنو دیگر هیچ چیز به  کند یمفقیر را نسبت به ادامه زندگی کامالً نا امید  يها انسان ،ها یسردرگماین . ردیگ یم ها آن

 . دهد ینمآرامش 

 1ج ج ،1979تمیمی آمدي، )« لفقر احزان»: فرماید داند و می فقر را موجب حزن و اندوه می( ع) یحضرت عل

کند تا  اندوه و یاس و ناامیدي تبدیل میگیرد و به غم و  این کمبود امكانات، رفاه و آسایش را از فقرا می (23ص ص

شوند که چرا نباید مانند  و به غصه خوردن مشغول می دارند یمجایی که اندک تالشی هم که داشتند از آن دست بر 

 . و روزها را با آرامش سپري کنند ها شبدیگران زندگی مرفهی داشته باشند و 

همانا تنگدستی سبب ذلت و خواري « إن الفقر مذله للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم»: فرمودند( ع) نیرالمؤمنیام

ولی این راه درست نیست یعنی . (226، ص 9، ج همان). باشد یم ها اندوهنفس، وحشت عقل، و کشتن عقل و سبب 

( ع) یعل نیرالمؤمنیامکه  همان طوردنیا ارزش این را ندارد که آدمی بخواهد همه چیز خود را به پاي آن بگذارد 

اذا فاتك من الدنیا شیء فل تحزن هرگاه فوت شود از دنیا چیزي پس اندوهگین مشو زیرا دنیا را قدري : ندیفرما یم

 (.19ص ،9ج ،همان. )نباشد که آدمی به سبب فوت چیزي از آن اندوهگین گردد
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 : نقش بازدارنده فقر در انجام وظایف دینی -۰

آثار فقر و پیامدهاي منفی آن در انسان از لحاظ روحی و جسمی، و اعتقادي و عملی، فردي و اجتماعی موثر واقع 

از لحاظ دینی، به دو بخش تقسیم  ،، آشكارا متوجه خواهیم شد که فقر و بینوایی، قشرهاي محروم اجتماع راشود یم

 از صفوف دینیبخش دورمانده  -2 یبخش جدا شده از پیكر دین-1: کند یم

بخش اول آن است که فقر به دین آن آسیب رسانده و سبب سستی معتقداتش شده است و در شرف آن است که 

شك و سستی اعتقادي و گاهی در مورد  يها پرتگاهچنین انسانی به . بیانجامد( عملی و سپس نظري)با بی اعتقادي 

فرو ، و از پیكره عالم دینی همچون اندام رود یمبدین گونه از حوزه معتقدات بیرون ؛ و شود یمبرخی به الحاد کشانده 

 . گردد یمجدا  يا افتاده

کند، جام محنت آن را با استواري  و منفی فقر ایستادگی می بخش انیزبخش دوم، آن است که در مقابل پیامدهاي 

سازد، و این  دژي دور از دسترس عوامل مخرب ایمن میدارد، و یقین خویش را در  نوشد، و دین خود را نگاه می می

؛ با این وصف، چنین کسی، در دو جانب از رساند یمهمه را با بردباري و تحمل رنج، یا توکل و صالح، به انجام 

 جانب اجتماعی  -جانب فردي ب -الف: ماند صفوف دینی دور می

ا ی ،که به وظایف دینی چنان که بایسته و شایسته است از آن لحاظ که قدرت و امكانات آن را ندارد –جانب فردي 

به  توانند ینمچه بسیاري از اعمال عبادتی است که فقرا و ناکامان . در بسیاري از موارد چنان که صحیح است عمل کند

 . آمیزش روحی پیدا کنند ها آنبپردازند و با  ها آنادا کردن 

بدان جهت که براي فقیر و محروم امكان آن وجود ندارد که در جوامع دینی حضور یابد؛ فرد  -جانب اجتماعی

به حج خانه خدا برود؟  تواند یمداشته باشد؟ چگونه ... و « عید فطر»و « عید قربان»در  ينقش جد تواند یمبینوا چگونه 

پس فقر عامل مهمی در انزواي اجتماعی، دینی همچنین بازدارندگی از انجام ( 9۵۰-9۵9ص ، 9ج  ،الحكیمی، بی تا)

 . وظایف است

 :فقر و وحشت در پیوندي تنگاتنگ -6

( ع)علی  مؤمنان ریام. شود کند و موجب وحشت و خوف فردي می فقر مالی و اقتصادي انسان را ضعیف می 

ترس از تنگدستی، و طلب . (239ص ق،  1933ابن شعبه، )« خوف الفقر و طلب الفخر :أهلك الناس اثنان»: فرمایند می

ترس از فقر را ( ع) یطبق این روایت عل( 1۵۵ص ، 9ج تا،  الحكیمی، بی. )رساند فخر و مباهات مردم را به هالکت می

 . داند یممساوي طلب فخر و مباهات در نابودي و هالکت مردم 

که در گرسنگی غذایشان ( یخدای)ن هما. «آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَ» :در سوره قریش آمده است

این آیه اشاره دارد به منت واضحی که خداوند به خاطر دو  (.9/ قریش). کرد خاطرشانآسوده ( دشمن)داد، و از بیم 
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که نه نانشان  کردند یم، و آن تأمین معاش قریش و امنیت آنان است که در سرزمینی زندگی گذارد یمچیز بر قریش 

. شد یم نیتأمو نه جان دیگران در آنجا ،بود و نه جانشان، و نه سرزمین خرمی بود که دیگران بدان جا آیند نیتأم

 (.691ص ،2۵،ج 1979طباطبایی، )

لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ  وَ»ترس و گرسنگی در کنار هم آمده است یعنی « جوع»و « خوف»بقره نیز  1۰۰در آیه 

قبیل ترس و گرسنگی، و  و قطعاً شما را به چیزي از «بَشِّرِ الصَّابِرِینَ الثَّمَرَاتِ وَ األنفُسِ وَ نَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَ الْجُوعِ وَ وَ

 .؛ و مژده ده شكیبان رامییآزما یمها و محصوالت  کاهش در اموال و جان

 : فقیر در آرزوي مرگ - 7

دهند  کنند و مرگ را به زیستن ترجیح می آورد تا جایی که آرزوي مرگ می فقر و افالس آنچنان به افراد فشار می

ین گونه افراد ا. ترا فرا گرفته اس ها آنهیچ معنایی ندارد و یأس و ناامیدي تمام وجود  ها آنزندگی در این دنیا براي 

. منتظر هستند روز خود را شب و شب خود را صبح کنند بدون اینكه فعالیتی کنند و در زندگی خود تحولی ایجاد کنند

که  همان طورمردن را بهتر از زیستن با فقر و فالکت بدانند  شود یماین همگونی و یكنواختی در زندگی باعث 

. (1۵6 ، ص1 ، ج1979تمیمی آمدي، . )بهتر از فقر است( مردن)ر خیر من الفقر قبالقبر : فرماید می( ع) یعل نیرالمؤمنیام

 نیز (ع)ق امام صاد. شوند یمکه از سختی و مشكالت این دنیا راحت  دهند یماین افراد مردن را از این جهت ترجیح 

ج ، 1۵97مجلسی، )« ثالث من ابتلی بواحده منهن تمنی الموت فقر متتابع، و حرفه فاضحه، وعد و غالب»: داینفرم می

اهل و  ،دچار شود آرزوي مرگ کند، فقر و تنگدستی پی در پی ها آنسه چیز است که هرکس به یكی از (. 292ص ، 7۰

 (.1۵6، ص 9ج تا،  الحكیمی، بی. )و پیروزه عیال رسواگر و دشمن چیر

 :ترس از فقر زمینة جنایت - 3

گیرد، تا آنجا که  قدرت تفكر و تصمیم گیري منطقی را از او می کند یمفشار و هراسی که فقر اقتصادي بر فرد وارد 

از دیگر آثار فقر که کتب دینی بدان اشاره شده جنایت است این جنایت تا حدي . ممكن است دست به هر اقدامی بزند

الَ تَقْتُلُواْ أَواْلدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّحْنُ  وَ»: میخوان یمچنانچه در سوره اسراء  انجامد یمکه به کشتن فرزندان  رود یمپیش 

و شما روزي  ها آنو از بیم تنگدستی فرزندان خود را مكشید ماییم که به  «إِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءاً کَبِیراً نَرْزُقُهُمْ وَ

 (91/ اسراء. )کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است آري،. میبخش یم

و خودتان با ماست چون هیجان  تانیها بچهرزق « نخن نرزقهم و إیاکم»: فرماید خداوند در مورد ترس از فقر می

شاید سر این تفاوت در . ا هیجان کاهش یابد، ت، سپس خود انسان راکند یمترس بیشتر است، خداوند اول اوالد را بیمه 

ما هم اکنون خود شما و : دیفرما یمدر صورت اول ؛ لذا و ترس از فقر براي آینده اآلن استاین باشد که چون گرسنگی 

نگران نباشید ما فرزندانتان و خودتان را روزي : دیفرما یم، ولی در مورد ترس از آینده میده یمفرزندانتان را رزق 

 .(71ص ، 7ج  ،1931قرائتی، ) میده یم
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کند که این پندار شیطانی را از  این یك توهم بیش نبود که روزي دهنده فرزندان پدر و مادرند، خداوند اعالم می

قابل توجه . کند را اداره می ها آنسر بدر کنند و به تالش و کوشش هرچه بیشتر برخیزند، خدا هم کمك نموده، زندگی 

همین جنایت در شكل دیگري در عصر ما و حتی به  که یحال، در میکن یماینكه ما از این جنایت زشت و ننگین وحشت 

، و آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسیع به خاطر جلوگیري از ردیگ یمجوامع انجام  نیتر یمترقاصطالح در 

 .(1۵1ص ، 12ج ، 1979مكارم شیرازي، . )افزایش جمعیت و کمبودهاي اقتصادي است

 : پذیرش والیت شیطان ي هنیزمترس از فقر  - 3

که دین و  بدان جاتا  کند یمشیطانی محیا  يها وسوسهبا ضعیف النفس کردن انسان زمینه را براي  یو تنگدستفقر 

اللّهُ یَعِدُکُم  یَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء وَ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ الشَّیْطَانُ»: در سوره بقره آمده است. ردیگ یماعتقادات فردي انسان را نشانه 

 دارد یم و شما را به زشتی وا دهد یماز تهیدستی بیم ]ق شیطان شما را در هنگام انفا «اللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ فَضْالً وَ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ

خوداري ( 263/ بقره. )دهد، و خداوند گشایشگر داناست خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش میلی و

 «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»مردم از انفاق مال طیب از آنجا که منشأ آن ترس از فقر است و این ترس خطاست، لذا با جمله 

جاي مسبب به کار برد، تا بفهماند که این ا هست در این جمله سبب رخطا بودن آن را تنبیه کرده است، چیزي که 

، حال یا کند ینماندازد، و شیطان جز به باطل و گمراهی امر  می خوف، خوفی است مضر، براي اینكه شیطان آن را در دل

در  یکن یمحق است، ولی وقتی تحقیق  رسد یمبه نظر  که یطیوسا، و یا با کند یماین است که ابتدا و بدون واسطه امر 

  .[است سر درآوردهکه از یك انگیزه باطل و شیطانی  ینیب یمآخر 

خودداري از انفاق مال طیب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملی بجا نیست، زیرا این خودداري در نفوس شما ملكه 

که اوامر و فرامین  رسد یم، در نتیجه کارتان به جایی سازد یم، و به تدریج شما را بخیل دهد یمامساک و بخل را رسوخ 

که مستمندان  شود یم، و این کفر به خداي عظیم است، و هم باعث دیکن یمالهی مربوط به واجبات مالی را به آسانی رد 

و بازار جنایت و فحشا رواج  گردد یمنفوسی تلف و آبروهایی هتك ه در مهلكه فقر و بی چیزي بیفكند، و از این را

 .(69، ص 2، ج 1979طباطبایی، . )ابدی یم

از ابن عباس نقل شده است که در این آیه چهار وعده بیان شده که دو وعده آن از خدا و دو وعده آن از شیطان 

فحشا  فقر و ،است اما دو وعده خدا، مغفرت و آمرزش گناهان، و زیادت در رزق و روزي است و دو وعده شیطان

 .(161، ص 9ج ، 196۵طبرسی، ). است

 : و بدبختی یماندگ عقب-1۵

به طور یقین در  ،هاي زندگی خود و نه یاراي دفاع از حقوق اولیه خود را دارد که نه توان تأمین هزینه فردي

روایت شده ( ع) یدر حدیثی از امام عل .ماند و مصائب مختلفی را تجربه خواهد کرد از دیگران عقب می فردي زندگی

، 1، ج 1979تمیمی آمدي، ) .بدبختی است نیتر بزرگتنگدستی همراه وام « الفقر مع الدین الشقاء االکبر»: ندیفرما یمکه 
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شود اثرات این بحران بر روي سالمتی  این گرفتاري موجب عقب افتادن خانواده از پیشرفت جامعه می( 99۰ص 

کاهش رابطه قد و سن، افزایش قابل مالحظه . توان مداواي مریضی خود را ندارندافراد فقیر . گذارد می ریتأثکودکان هم 

هاي رها شده در مناطق فقیر نشین، افزایش شدید مرگ و میر کودکان در  هاي غیر کافی و بچه کودکان متولد شده با وزن

 .از این اثرات است ییها گوشهمناطق محروم، 

هاي جنسی، معضالت تعداد فرزندان، مشكالت  ارند، مشكالت سنی، کاستیها را با هم د افراد فقیر اقسام کاستی

خود را پرورش و توسعه  يها تیظرفدهد که  نمی ها آنو مشكالت محیطی که این امكان را به  ها يگرفتاررنگ پوست، 

مراقبت و مسكن مناسب و حتی محرومیت از شرایط  ،را محكوم به عدم برخورداري از آموزش و پرورش ها آندهند و 

 برخورداراز امكان شكفتگی و پرورش شایسته فرزندانشان  توانند یمکه فقط در این شرایط  کند یماجتماعی زندگی 

 : فرمایند می( ع)ر به روایت امام باق( ع)د شوند امام سجا

من غیر ان تترفنی فیها فأطغی، ... أبلغ بها جمیع حاجاتی  اللهم إنی أسألك خیر المعیشة، أقوي بها علی طاعتك، و»

از تو خواستارم نیكوترین معیشتم، معیشتی که با آن ! خدایا. (12ص ، 3ج  ،1۵97مجلسی، )« او تقترها علی فأشقی

و سر به من شود ( یزدگ رفاه)ف برسم بی آنكه سبب اترا میها يازمندینو با آن به همه  ،توانایی بر طاعت تو پیدا کنم

 (.932، ص 9ج بی تا،  ،الحكیمی)طغیان بردارم، یا آن اندازه آن را اندک بدهی که گرفتار بدبختی شوم 

 پیامدهای اجتماعی فقر

. اي گسترده و در همه ابعاد علیه فقر و ناداري نموده است و مبارزه پسندد ینماسالم، فقر و پریشانی در جامعه را 

شمارد و به مردم و حاکمان  کند و آثار زیان بار و پیامدهاي منفی فراوانی براي آن برمی میتعالیم اسالمی فقر را نكوهش 

 يها خاستگاهکه اسالم به  گونه همان. دهد یمشدیداً هشدار  مسئلهاسالمی و متولیان امور معیشتی مردم، نسبت به این 

انجام  ها آنتا جامعه هر کاري که الزم است براي برانداختن  سازد یمرا به خوبی آشكار  ها آنفردي فقر توجه دارد و 

شناختن آثار اجتماعی فقر، براي مبارزه با آن و . اجتماعی نیز به آثار و تبعات این پدیده توجه دارد يها نهیزمدهد، در 

انحراف از مالكیت سالم و مصرف کردن متوازن سبب پدید آمدن فقر و شایع شدن آن . برانداختن آن اهمیت فراوان دارد

 .شود یمدر میان مردمان 

 :وق شهرونديانزواي اجتماعی و محرومیت از حق -1

ویرانگر شخصیت انسانی است و باعث نابودي حیثیت انسان و  ،فقر اقتصادي و محرومیت اجتماعی ناشی از آن

از جمله این آثار یكی فراموش شدن در اجتماع است، مانند این است که چنین شخصی . شود موجودیت اجتماعی او می

گمنامی افكنده شوند، و به  يها گوشهشود که فقیران به  میدر جامعه وجود ندارد، چه واضح است که فقر سبب آن 

. شمارند یمنگرند، و مردمان آنان را کوچك و ناچیز  انگاري به آنان می سر خواراز  ها چشمصورت کسانی درآیند که 

برد و چون چنین سطحی  کشاند و او را از رده زندگانی اجتماعی بیرون می پس فقر شخص را به گمنام بودن می
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و به  ردیپذ ینمرا آن طور که شایسته و بایسته است  ها آناجتماعی بر فقیران و ناکامان تحمیل شده است، جامعه 

یابند، و در  ، به همین دلیل به هیچ شغل قابل ذکري دست نمیکند ینمهیچ توجهی  ها آن يها ییتوانااستعدادها و 

کنند، و حضوري از ایشان در چنین جاهایی به چشم  اشتراکی پیدا نمی گونه چیهقضایاي سرنوشت ساز اجتماع 

 (9۵۰، ص 9ج الحكیمی، بی تا، . )خورد نمی

کشاند، جامعه را نیز به کوچك شمردن فقیر و  اجتماعی می یماندگ عقبفقر به همان گونه که فقیر را به انزوا و 

. دارد ، و از حقوق اجتماعی و سیاسی به او باز میبرد یمانگیزد و کرامت انسانی او را از بین  تحقیر شخصیت او بر می

مانع براي پیوستن به اجتماع و عضو شدن در آن است، و همان است که شخص دارا و محترم را از  نیتر عمدهپس فقر 

، طبقات سازد یم، و فقیر را از همزیستی با دیگران و حضور آشكار در اجتماع محروم دارد یمنزدیك شدن به فقیر باز 

، و بالطبع هیچ مجال اجتماعی، سیاسی یا حزبی براي ایشان کنند ینمثروتمند و برخوردار با ناکامان نشست و برخاست 

که گویی در آن نیستند، زیرا که مردمان به چشم  کنند یم، از این رو محرومان چنان در اجتماع زندگی آورند ینمفراهم 

 .(9۵7، ص همان. )کنند یمو همگان تحقیرشان  نگرند یمحقارت در آنان 

 : ابطال شخصیت اجتماعی انسان-2

قرار گیرد، شخصیتش خرد  ها آنتواند در جمع  نمی ،تواند همپاي دیگر مردم حرکت کند انسان فقیر، کسی که نمی

اش را ندارد مجبور است شب و روز  خود و خانواده روزانهشخصی که خوراک . گذارد او احترام نمیشود و کسی به  می

وارد  ها آنبه کار و فعالیت یدي بپردازد چنین کسی از جامعه و اجتماع مردم دور است و وقتی هم که بخواهد به جمع 

به او بی احترامی  کنند یمیست برخورد ن ها آنشود مانند یك شخصی که غریب است یا شخصی که در حد و اندازه 

و ناچار است خود را از جامعه دور  ماند ینمچنین کسی شخصیتی براي او باقی  دهند ینم، اجازه اظهار نظر به او کنند یم

 . نگه دارد

بر این پایه چون . شخصیت آدمی بعدها و جوانبی دارد که همچون سازگاري جزء و کل، با هم سازگاري دارند

از . برد یمرا از میان  ها آنو  کند یمیكی از بعدهاي شخصیت انسانی ضعیف شود، این سستی به بعدهاي دیگر سرایت 

از اینجاست ؛ و انجامد یماینجاست که استضعاف اقتصادي به استضعاف فكري و فرهنگی و اخالقی و سیاسی و دینی 

هر که استكبار ابعاد فكري و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی دارد، و  گونه همانکه استضعاف به استكبار شبیه است، یعنی 

است استضعاف نیز چنین است فقر سبب اصلی حقارت و فرو ریختن  متأثرو از آن  کند یمدر دیگري تأثیر  ها آناز  كی

نمایاند، و او را  و فضایل شخصیت فقیر را وارونه می انجامد یمه سرانجام به استضعاف اخالقی ، کشخصیت انسانی است

 .(9۵3، ص 9ج بی تا،  ،الحكیمی. )کند یم، و به همانندان خود نیازمند سازد یمدر نظر دیگران خوار 

 :فراموش شدن در جامعه-9
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معموالً کسانی که داراي امكانات مادي زیادي هستند و به قولی سرمایه زیادي دارند یا داراي شخصیت اجتماعی 

مسیر را بهتر براي خود هموار  توانند یمچون  رسانند یممناسب هستند، راحت تر حرف خود را به گوش مسئوالن امر 

 مسئلهاعتنا کنند که این  ها آنرا فراهم کنند و مسئوالن نیز ممكن است بیشتر به  ها آنکنند و شرایط مالقات یا صحبت با 

، شناسد ینماما فقیر نه امكانات مادي مناسب دارد و نه شخصیت اجتماعی، چون جامعه او را . شود یمبسیار زیاد دیده 

 .ن است در مقام بیان حقش با بی اعتنایی مخاطبان خود روبرو شودلذا ممك

فقر و تنگدستی فراموشی « الفقر ینسی»: فرماید کند و می در روایتی به این موضوع اشاره می( ع) یحضرت عل

شناسد  فرمودند جامعه فرد فقیر را نمی مؤمنان ریامه ک همان طور( 1۰، ص 1، ج 1979تمیمی آمدي، . )کند ایجاد می

که هیچ جایگاه  شود یمگیرد و همین باعث  شود که کم کم مورد فراموشی قرار می آنقدر به شخص فقیر بی توجهی می

تا جایی که شخص فقیر در وطن خود  شود یمو مقامی براي فرد فقیر در نظر گرفته نشود از حقوق او صرف نظر 

إنی العرف ان الفقر »: ندیفرما یمو  کنند یمدر حدیثی به این موضوع اشاره ( ع) یضرت علح. کند احساس غربت می

که فقر و تنگدستی در وطن غربت است، و دارائی و ثروت در غربت  دانم یممن « غربه فی الوطن و الغنی وطن الغربه

 (979، ص همان. )باشد یموطن 

تواند با مردم و  شخصی که غنی است و دارائی و ثروت فراوان دارد به دلیل اینكه خیلی راحت می ،بالعكس فقر

خود را به جامعه معرفی  تواند یمشخص ثروتمند خیلی زود . باشد یممقامات مالقات کند در غربت هم مانند وطن او 

در حدیث دیگري حضرت . کند ینمو چنین شخصی دیگر احساس غربت  رندیپذ یمو احزاب هم او را  ها گروهکند 

غرض مذمت فقر است . (977، ص همان. )درویش در وطن خوار است« الفقیر فی الوطن ممتهن»: فرمایند می( ع) یعل

 . گردد اینكه در دنیا حتی در وطن سبب خواري می به خاطر

 :فقر، مایه کینه و دشمنی در جامعه-9

یكی دیگر از آثار قابل ذکر و مهم فقر که باید به آن توجه داشت این است که فقر مایه کینه و دشمنی در جامعه 

و در پی آن است که موقعیتی براي او  کند یمشخصی که فقیر است مخصوصاً به ثروتمندان با چشم عناد نگاه . شود یم

کند آن درآمدي که ثروتمندان دارند بخشی از آن حق او بوده  می بزند زیرا فكر يا ضربه ها آنفراهم شود تا بتواند به 

ندارند که بتوانند از راه قانون حقوق خود را  را آنغارت برده شده است و چون توانایی ه ب ها آن لهیبه وساست که 

 . به هر طریقی که شده حقوق خود را برگردانند خواهند یمبگیرند 

اگر . کنند که با او در ارتباط هستند نیز چنین حالتی پیدا می ییها آناز طرفی دیگر فقرا نسبت به نزدیكان خود یا 

که قصد تحقیر کردن او را  کنند یمآورند فكر  به عملبه مهمانی دعوت کنند و از او پذیرایی مفصلی ا دوستان او ر

و موجب کینه و  کند یمدهند یا به او کمك کنند شخص فقیر با بدبینی به این اتفاقات نگاه  يا هیهدیا اگر به او  اند داشته

أخاف علیك الفقر،  ،یا بنی، إنی»: ندیفرما یمحنفیه  محمد بنحضرت علی در روایتی به فرزند خود . شود یمدشمنی او 
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من از فقر و ناداري براي تو بیمناکم، پس ! فرزندم؛ باهلل منه؛ فإن الفقر منقصة للدین، مدهشة للعقل، داعیة للمقت فاستعذ

، البالغه نهج) «.کینه و دشمنی ي هیمااز آن به خدا پناه بر؛ زیرا که فقر باعث کاستی در دین و سرگشتگی خرد است و 

 .(913حكمت 

 :ناتوانی در دفاع از حقوق اولیه خود – ۰

، در شمرد یمکسی که شخصیتش از بین رفته و عقل و روانش پریشان و آشفته است جامعه او را پست و حقیر 

افراد فقیر نه . ماند یمهنگامی که بخواهد از خود دفاع کند، زبانش یاراي دفاع ندارد و در نتیجه از بیان حقوق خود باز 

به رغم  ،ار کردن اراده خاص و کارایی دادن به آنقدرت یعنی امكان آشك. قدرت دارند و نه صدایی و آوایی

. افراد فقیر نه توانایی تحمیل دارند و نه حتی قدرت تأثیرگذاري. ردیگ یمکه احتماالً در مقابل آن صورت  ییها مقاومت

که  کنند ینمفقرا در مقابل قدرتمندان، رباخواران و جنگجویان ضعیف هستند و با وجود آنان قدرت خودنمایی پیدا 

گرداند  رویشی گنگ می؛ دالفقر یخرس الفطن عن حجته»: فرمایند می( ع) یحضرت عل. بخواهند از خود دفاع کنند

یعنی چندان باعث تشویش بال و اضطراب »: در شرح و تفسیر این سخن امیر بیان آمده است« زیرک را از دلیل خود

که هرچند زیرک باشد حجت و دلیلی که بر مطلبی داشته باشد نتواند بیان کرد و گویا گنگ گردد از آن  گردد یمحال او 

و غرض مذمت درویش و پریشانی است از این راه و اینكه اگر درویشی در گفتگو عاجز شود این را بر او عیب نكنند و 

در مقابل ، دموکراسی فقط جنبه صوري دارد فقرا ايبر. (962، ص 1ج  ،1979تمیمی آمدي، )« .عالمت نادانی او نسازند

 .شود همواره به نابرابري کشانده می ها آن، دست خالی هستند و مبارزات ها قدرت

 : محرومیت از تحصیل -6

 ها آنتحصیلی فرزندان خود مانع پیشرفت تحصیلی  نهیزمهاي فقیر به دلیل ناتوانی در فراهم آوردن  خانواده

کنند  کنند ناچاراً فرزندان خود را مجبور می نیتأمشوند و یا براي اینكه بتوانند حداقل خوراک و پوشاک خانواده را  می

ین چنین، فقر مانع دست یافتن انسان به آموزش و پرورش ا. دتا تحصیل را ترک کنند و به کار بروند تا درآمد کسب کنن

و گردد، و او را از آگاه ساختن خود  رابر رشد فكري و فرهنگی او حایل میشود، و در ب می ها آنو برخورداري از نتایج 

آموزشی و ) یدارد؛ و به همین جهت عقب افتادگی در قلمرو فكري و فرهنگ گرداندن نیروهاي ادراکی باز می ور شعله

 . کند را بر انسان تحمیل می( پرورشی

؛ و آیا براي سواد یب، یا در حكم سوادند یب( شان همهاکثریت غالب آنان، اگر نگوییم )بختان و بینوایان  ا و تیرهه نادار

آید که خود را از این بالها برهاند، تا بتواند به  و نادانی بر او تحمیل شده است فرصت آن پیش می يسواد یبکسی که 

تعلیم و تربیت آشنا کند، یا در مؤسسات فكري و فرهنگی  پرورش دادن فكر و فرهنگ خود بپردازد، یا خویشتن را با

سواد، کارهایی را  قطعاً پاسخ منفی است کسی که فقیر است در نتیجه بی( 9۵۵ص ، 9ج ، بی تا ،الحكیمی. )حضور یابد

اکثر افراد . که ابراز وجود کند و به جامعه بگوید من هم هستم کند ینمکه فرصت این پیدا  ردیگ یمدر جامعه تحویل 
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قرار  ها آنکنند که نسبت به افراد با سواد خیلی تفاوت دارند و اگر در بین  شوند چون احساس می سواد گوشه گیر می بی

 . گیرند حرفی براي گفتن ندارند

 : انزواي خانوادگی -7

پس  .است و مانند کسی است که در شهر و وطن خود غریب است گیر فرد فقیر گوشه مطرح شدکه  همان طور

به شمار آید و به  پر خطامنزوي باشد و هیچ وزن یا آبرویی در فرهنگ و اجتماع نداشته باشد و  هنگامی که انسان فقیر

ود، و جایی رسد که آرزوي مرگ کند و اندوهناک و نومید باشد چنین کسی در نزد خویشان و کسانش چگونه خواهد ب

چه ترازي در نزد خانواده خود خواهد داشت؟ اگر در میان آنان باشد، و باقی بماند چون هیچ کارایی و اثري ندارد و 

خواهند تهیه کند، چنان است که گویی وجود ندارد؛ و اگر از چشم ایشان بیفتد و در نظرشان  تواند آنچه خانواده می نمی

بخواهد خود را از این وضعیت نجات دهد، چنین شخصی مانند این است که هیچ خوار شود، و از میان ایشان بگریزد و 

 (9۵۰، ص 9ج تا،  بی ،الحكیمی. )شود؛ پس او در وطن خود غریب است گاه نبوده است و گذشته او هم فراموش می

 :دیگرانخوار شدن در نزد  -3

و  شمرد یمظاهري افراد توجه دارد، مال و ثروت را هم ردیف ارزش  يها جنبهاجتماع انسانی در بیشتر موارد به 

نقل شده ( ع) یدر روایتی که از حضرت عل. و آنكه فقیر و محروم است را بی ارزش انگارد یمآنكه داراست را ارزشمند 

هرکس ثروتمند شود، در نظر کسان خود بزرگ « من استغنی کرم علی أهله، و من افتقر هان علیهم»: فرمایند است می

 .(933ص ، ۰ج ، 1979تمیمی آمدي، . )؛ و هرکس فقیر شود، در نظر ایشان خوار و ذلیل گردددینما یم

هیچ . کنند ا با چشم حقارت نگاه میهیچ احترامی براي او قائل نیستند و او ر دیگرانبنابراین شخصی که فقیر است 

ندارد و شاید هم راضی و خشنود باشند اگر او از  ها آنحتی اگر هم نباشد، هیچ تفاوتی براي  کند ینمکس به او توجه 

درویشی و تنگدستی در دنیا تحفه مؤمن ؛ تحفة المؤمن فی الدنیا الفقر»: فرمایند می( ص)د حضرت محم. میانشان برود

یعنی تا وقتی که مؤمن فقیر است این خصوصیت هم با او است و هر جا برود او را  (916 ، ص1962پاینده، ) «.است

 .رها نكند مخصوصاً در نزد خانواده و نزدیكان که خود مصیبتی دیگر است

 :ناتوانی در ازدواج -3

بسیاري . عوامل ناتوانی و به تأخیر افتادن ازدواج فقر و تنگدستی و نداشتن استطاعت مالی است نیتر مهمیكی از 

است اما مشكالت پیچیده و متعدد زندگی امروز،  ییبها گراناز جوانان معتقدند که گرچه ازدواج داراي منافع و ثمرات 

براي ازدواج است امروزه اداره کردن زندگی  ها آن زند، مانع از اقدام که اکثر آن هم در محور مسائل اقتصادي دور می

را از ازدواج کردن و تشكیل زندگی  ها آن، که باشد یممشترک از نظر اقتصادي از مسائل مشكل و حساس براي جوانان 
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جوانان انتظار دارند هنگام ازدواج تمام وسائل در حد رفاه مهیا باشد تا بالفاصله پس از ازدواج . کند یممشترک منصرف 

 . مشكلی نداشته باشند

إِمَائِكُمْ إِن  الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ أَنكِحُوا الْأَیَامَى مِنكُمْ وَ وَ»: فرمایند خداوند تبارک و تعالی در سوره نور می 

اگر . بی همسران خود، و غالمان و کنیزان و درستكارتان همسر دهید «اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَكُونُوا 

 .(92/ نور) .خداوند آنان را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد، و خدا گشایشگر داناست ،تنگدست هستند

مندي است، پروردگار سبحان، این مانع را  در برابر زناشویی بیم از مخارج عائلهترین موانع روانی  از آنجا که بزرگ

اگر بینوا باشند خدا به کرم . «إن یكونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله انه واسع علیم» :که سازد یمبدین گفته خود برطرف 

از آنجا که یك  (.9۵۰ص ، 3ج ، 1977مدرسی، ) .خود توانگرشان خواهد ساخت، که خدا گشایش دهنده و داناست

فقر و نداشتن  مسئلهحیله و نیرنگ تقریباً عمومی و بهانه همگانی براي فرار از زیر بار ازدواج و تشكیل خانواده، 

 .از فقر و تنگدستی آنان نگران نباشید و در ازدواجشان بكوشید: دیفرما یمامكانات مالی است قرآن به پاسخ آن پرداخته 

 (.9۰3ص ، 19ج ، 1979مكارم شیرازي، )

 :تجسم فقر در چهره - 1۵

را ژولیده و  ها آنگذارد گاهی  ریتأثآثار فقر ممكن است آنچنان شدید باشد که حتی روي چهره و ظاهر افراد هم 

را در  ها آنپیداست و این حالت از دور نمایان است، و وضعیت  ها آناز چهره  کامالًو یأس و نومیدي  کند یمافسرده 

ما احب الفقر و لو تمثل لی الفقر  و اهللاما : فرمایند در این باره می( ع) یعل مؤمنان ریام. سازد یمجامعه مشخص و نمایان 

 به صورتقسم من تنگدستی را دوست ندارم و اگر تنگدستی  به خدا. رجالً لقتلته و لكنی واهلل ال ازراء من اموالكم شیئاً

 ،شرقاوي، به نقل از الحكیمی) .کنم قسم من از مال شما چیزي را کم نمی به خداکشم ولی  مردي مجسم گردد او را می

 .(1۰۵ص ، 2ج تا،  بی

از شدت خویشتن داري، فرد »: فرماید می ها آنداري فقرا همچنین تأثیر فقر بر روي سیماي  خداوند درباره خویشتن

خواهند و هر مالی به  با اصرار، چیزي از مردم نمی. یشناس یم شانیمایسرا از  ها آن. پندارد یمبی اطالع، آنان را توانگر 

 «(279/ بقره ) .خدا از آن آگاه است قطعاًانفاق کنید،  آنان

توان پنهان  فقر به غیر آن مقداري که نمی يها عالمتکنند، و از  تظاهر به فقر نمی توانند یممؤمنین تا آنجا که 

، مگر اینكه فقر رنگ و رویشان را زرد کند، و یا لباسشان کهنه و برند ینمدارند، و مردم پی به حال آنان  داشت پنهان می

و نفرمود  (تعرفهم بسیماهم): و در اینكه فرمود»: فرمایند عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر این آیه می. مندرس شود

، براي این بود که آبروي فقرا را حفظ نموده و راز دیشناس یمان ایشان را با سیمایشان شما مسلمان (تعرفونهم بسیماهم)

ون معروف شدن فقرا نزد همه نوعی خواري و اظهار ذلت ، چآنان را هتك نكرده باشد عفتآنان را بپوشاند، و پرده 
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. یشناس یم شانیمایستو ایشان را به :«کند و بفرماید( ص)ایشان است، به خالف اینكه خطاب را تنها متوجه رسول خدا 

 (619،ص2ج ،1979طباطبایی، )

 ییها نشانههایشان  گویند ولی در چهره گرچه سخنی از حال خود نمی ها آنمنظور این است که « تعرفهم بسیماهم»

مكارم )« دهد از سر درون رنگ رخساره خبر می»درونی وجود دارد که براي افراد فهمیده آشكار است، آري  يها رنجاز 

 (9۰7ص ، 2، ج 1979شیرازي، 

 پیامدهاي فردي و اجتماعی فقر( 2) ي شمارهجدول 

 پیامدهاي اجتماعی پیامدهاي فردي

و محرومیت از حقوق  انزواي اجتماعی فقر، موجب کفر

 شهروندي

 انسان اجتماعی ابطال شخصیت ضعف در دین و یقین

 شدن در جامعهفراموش  زیاد شدن خطا و اشتباه

 مایه کینه و دشمنی فقر، اندوه و ناراحتی

نقش بازدارنده فقر در انجام وظایف 

 دینی

 ناتوانی در دفاع از حقوق اولیه خود

 محرومیت از تحصیل فقر و وحشت در پیوندي تنگاتنگ

 انزواي خانوادگی فقیر در آرزوي مرگ

 دیگرانخوار شدن در نزد  جنایت نهیزمترس از فقر 

پذیرش والیت  نهیزمترس از فقر 

 شیطان

 ناتوانی در ازدواج

 تجسم فقر در چهره بدبختی و گرفتاري
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 :یجه گیرینت

آید آثار بسیار بد و نامطلوبی بر روي  به وجوداي  فقر و تهیدستی مشخصاً جنبه اقتصادي آن اگر در فرد یا جامعه

براي آن اندیشیده نشود پیامدها و آثار مخرب آن افراد  يا چارهاین حالت درمان نشود و  که یزمانفرد و جامعه دارد و تا 

 . کند یمو اجتماع را تهدید 

زمینه گناه و انحراف افراد را  تواند یمعاملی منفی یاد کرده که  به عنوانقرآن کریم فقر اقتصادي را نپذیرفته و از آن 

 . شدند یمراضی به کشتن فرزندان خود  ها خانوادههموار کند، تا جایی که از ترس آن، 

اسالم دینی است که یاور و حامی پابرهنگان و مستضعفان است و از آغاز ظهور اسالم اولین کسانی که ایمان 

آوردند و به اسالم گرویدند، فقیران و مستضعفان بودند، و در اسالم هیچ وقت این گوه فراموش نشده و حتی توجهی 

در احادیث و روایات نیز موضع گیري در برابر فقر چنین است، یعنی فقر را عامل بسیاري از . شده است ها آنویژه به 

در احادیث بسیاري که از ائمه معصومین نقل شده است فقر را نكوهش کرده و درباره . اند دانستهو انحرافات  ها يروکج 

 . اند دادهخطرات آن هشدار 

اقتصادي و نحوه گردش آن در دست افراد و در سطح جامعه، داراي اهمیت بسزایی است که  يها هیسرمااموال و 

کسب کند و به کار اندازد،  را آنبخواهد ه آزاد گذاشتن و رها کردن آن به طوري که هرکس هر اندازه و به هر روشی ک

دیداً تحت تأثیر قرار داده، نابودي گردد و فرهنگ و اخالق و اعتقادات مردم را ش موجب فساد دین و دنیاي مردم می

 . جامعه را در پی دارد

زندگی بشري پرداخته تا بشر را به زندگی پاک و طیب که هدف اساسی  يها جنبهاسالم دینی است که به تمام 

زندگی در این دنیاست برساند، و نباید انسان در این دنیا تمام فكر و تالش خود را جهت بدست آوردن روزي خود 

کند و از فلسفه هستی و زیستن آگاهانه محروم باشد، چرا که هدف از خلقت انسان، تالش براي سیر کردن شكم  صرف

که به نان شب خود محتاج است نه یاراي عبادت واقعی را دارد و نه توان تفكر در ذات خود و نه  آن کس. نبوده است

تا که انسان را از  دهد یماي فردي و اجتماعی فقر آگاهی قرآن کریم بشر را از آثار و پیامده .فرصتی براي فراغ بال

غفلت و خواب ویرانگر اعصار مختلف بیدار کند، تا که شاید به خود آید و با آگاهی به فلسفه حقیقی زندگانی خود راه 

 .سعادت و کمال را دریابد

هستند  ها انسانو در جامعه خیل عظیمی از  شود یمکه اگر محرومیتی مشاهده  گردد یمبا توجه به مباحث معلوم 

ندارند، بخش عمده آن، به دلیل فزونی طلبی و ثروت اندوزي ثروتمندانی است که  يا بهرهکه از حداقل امكانات نیز 

و به فرمان خدا  اند دادهر روي هم انباشته و به خود اختصاص ، بخلق شده ها انسانخدادادي را که براي همه  يها هیسرما

در نتیجه، کسانی که در این اموال حق دارند، از آن محروم مانده و باید . کنند نی بر پرداخت حقوق دیگران توجه نمیمب

 يها برنامهبنابراین، بر سیاست گذاران و برنامه ریزان اسالمی الزم است که با . با فقر و تنگدستی، دست و پنجه نرم کنند
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به محرومان و تیره روزان نزدیك شوند و از  ،فقر را قطع کرده يها شهیرشایسته اقتصادي و شاید با یك جهاد اقتصادي 

ایشان حمایت کنند تا دین خدا بتواند در اجتماع تجسم و تحقق پیدا کند و دین داران بتوانند بهتر به وظایف خویش 

 .عمل کنند
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 اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن

 *يمحمد رضا موسو دیس

 **محجوبه کریمی

 ***مریم دارابی منش

 :چكیده

هاي رشد و توسعه اقتصادي و رفاه عمومی  هاي اسالمی است که از یكسو، مؤلفه اخالق اقتصادي بخشی از آموزه

و  اندینما یبر ماقتصادي را  يها تیفعالسازي  ها و عناصر مقابله با مفاسد و سالم از سوي دیگر، شیوه. کند را ارائه می

 .دساز بستر الزم را براي رشد معنوي و سعادت ابدي انسان نیز فراهم می

ترین عناصر  جدایی آن دو، مهم بر یمبنداري،  این نوشتار، پس از اثبات رابطه اخالق با اقتصاد و نقد مبانی سرمایه

و « لیل اخالق کار و تولیدتح». دهد مورد بررسی قرار می« مصرف»و « توزیع» ،«تولید»اخالق اقتصادي را در سه بخش 

، «ها و آثار فقر و تكاثر هاي مقابله فرهنگی با زمینه تبیین شیوه»، «معنوي در رشد اقتصادي يها ارزشبررسی نقش »

 .از مباحث این نوشتار است« معیارهاي تعیین الگوي مصرف»و « تبیین اصول حاکم بر اخالق تجارت»

 قرآن، حدیث، اخالق، اقتصاد، مكتب اقتصادي اسالم :کلمات کلیدی

 دانشگاه عالمه طباطبایی( علوم سیاسی) يا منطقهدانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات *

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه ***ن دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهرا** 

 تهران

 مقدمه

و مقابله با مفاسد از یكسو و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداري  ها تیفعالسازي  رشد اقتصادي در کنار سالم

. هاي عصر حاضر در غالب جوامع، از جمله جامعه ماست ترین دغدغه عموم مردم از رفاه نسبی از سوي دیگر، از مهم

که  چنان آن. هاي اسالمی ارائه شده است در آموزه ها آنبه  یابی دستها و عناصر  ترین شیوه این در حالی است که مهم

تواند تمدن سترگ  در فرهنگ عمومی، به یقین می ها آناقتصادي و نهادینه کردن  يها يزیر برنامهدر  ها آنتوجّه به 

 . داسالمی را احیا کند و رفاه و آسایش عمومی را به ارمغان آور
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به هدف تأمین رفاه مادّي و « اخالقی با اقتصاد يها ارزشآمیختن »هاي اسالم در این موضوع،  از کارآمدترین ایده

به رشد  یابی دستاي از صفات و رفتارها به منظور  مجموعه ،«اخالق اقتصادي»مراد از . سعادت اخروي انسان است

اقتصادي و مصرف بهینه است و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات دینی،  يها تیفعالسازي  اقتصادي پایدار و مطلوب، سالم

 .داند می ها آنخود را ملزَم به انجام دادن یا ترک کردن 

 :رسد تحقیق در این موضوع، از دو جهت ضروري به نظر می

دي، عدالت اي در عرصه رشد اقتصا کننده ـ اقتصادي اسالم، در صورت تحقّق عینی، نقش تعیین عناصر اخالقی. 1

 . دساز را در عصر حاضر، نمودار می ها ارزشاقتصاد مبتنی بر  ییکاراکند و  اجتماعی و تعیین الگوي مصرف بهینه ایفا می

 (1. )تحقیق در این موضوع، سابقه زیادي ندارد و به طور کلّی، تاکنون کاري اساسی در این باره انجام نشده است. 2

 رابطه اخالق با اقتصاد

ویژه از زمان  از آن پس، به. گرفت اقتصادي، بر پایه اخالق صورت می يها لیتحلتا قرن پانزدهم میالدي، تجزیه و 

تا آنجا که بسیاري از ( 2)ت آغاز استقالل و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه، اقتصاد نیز به تدریج از اخالق فاصله گرف

، ها«کالسیك»ها و بیشترِ «فیزیوکرات» ،«يسوداگر»ویژه پیروان مكتب  بهمكاتب اقتصادي پس از قرن شانزدهم میالدي، 

جدایی »از این رو، ( 9. )معنوي با رفتارهاي اقتصادي را به صراحت انكار کردند يها ارزشهرگونه ارتباط اخالق و ( 9)

 .، نظریه غالب در عصر حاضر است«اخالق از اقتصاد

 مبانی نظریه جدایی اخالق از اقتصاد

 .توان در دو مورد خالصه کرد طور کلّی، مبانی و ادلّه منادیان جدایی اخالق از اقتصاد را می به

 دلیل اوّل

اقتصادي انسان، بسان دیگر رخدادهاي  يها تیفعالهاي عینی و  غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده

در نتیجه، مسائل . با روش تجربی قابل بررسی استکه ( ۰)ت فیزیكی، تابع قوانین طبیعی و روابط علمی مشخصی اس

علمی اقتصادي خارج است؛ چرا که با روش  يها لیتحل، از قلمرو ها آن يریتجربه ناپذارزشی و اخالقی به اعتبار 

 . درا اثبات یا نفی کر ها آنتوان  نمی« علمی»

مفاهیم ارزشی ( 6)، ارزشی و اخالقی همراه بود يها بحثهاي پیش، با  بر همین اساس، علم تجارت که تا سده

 (7. )تخود را از دست داد و جاي آن را مطالب عینی و توصیفی گرف

 نقد دلیل اوّل

 : این دلیل از چند نظر مورد نقد است
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 ، نظامها آنهاي فیزیكی و رفتارهاي اقتصادي، با یكدیگر در این نكته اشتراک دارند که بر همه  نخست آنكه پدیده

هاي فیزیكی رابطه علیّت  بر پدیده. اي وجود دارد ولی میان این دو، تفاوت عمده( 3)، علّی و معلولی حاکم است

زیرا ( 3)؛ حاکم است« اختیار و اراده»حاکم است، در حالی که بر رفتارهاي اقتصادي رابطه علّیت بر اساس « جبري»

؛ و باورهاي شخص متأثر است ها ارزشاوست که کم و بیش از  همواره یك طرف این رابطه، انسان و رفتارهاي اختیاري

 ؟ اقتصادي نادیده گرفت يها لیتحلبینی و ارزشی فرد را در  توان مبانی جهان بنابراین، چگونه می( 1۵)

معناي کند و این، به  را ثابت می( 11)« علم اقتصاد»جدایی اخالق از  صرفاًدوّم اینكه استدالل یاد شده، به فرض صحّت، 

تردید، اصول اساسی مكتب اقتصادي، تحت تأثیر مسائل  نیست؛ چرا که بی( 12)« مكتب اقتصادي»بیگانه بودن اخالق از 

گرایی است و سعادت را در  گیرد؛ براي مثال، فردي که در اخالق، پیرو مكتب لذّت بینی و مبانی اخالقی شكل می جهان

د در اقتصاد، طرفدار مكتب سوسیالیسم باشد که انگیزه نفع شخصی را توان گاه نمی هیچ( 19)، داند نفع شخصی می

 (19. )دکن ویرانگر تلقّی می

 دلیل دوم

از اقتصاد، نوع  ها ارزشهاي اخیر به نظریه جدایی اخالق و  ترین دلیل رویكرد اقتصاددانان سده رسد، مهم به نظر می

هاي  نگرشی که پس از رنسانس، بر اساس اندیشه. تنگرش آنان نسبت به انسان و جایگاه او در نظام هستی اس

بینی  ترین مبانی جهان مهم. محوري شكل گرفت و به جدایی دین از اجتماع و اخالق از حقوق و اقتصاد منجر شد انسان

 : داري، به عنوان مكتب رایج، عبارت است از شناختی مكتب سرمایه و انسان

که نتیجه آن، اتّكاي به عقل به جاي وحی، نفی ارتباط خدا با جهان  :(1۰( )الهیات طبیعی)« اصل فلسفی دئیسم». 1

 (16. )هاي ادیان الهی است و جدا شدن انسان از آموزه

حاکمیت قوانین طبیعی بر جهان و در نتیجه، لزوم رهایی اقتصاد از (: 17( )طبیعت گرایی)« اصل ناتورالیسم». 2

 (13. )تمامی قیدهاي محدودکننده

ها، افكار و تمایالت انسان به عنوان مالک شناخت حقیقت و  تكیه بر تجربه(: 13( )اُمانیسم)« انسان اصالت». 9

 (2۵. )معیار خوب و بد

اعطاي ارزش بیشتري به فرد در قبال اجتماع و آزاد گذاردن افراد در کسب حدّاکثر نفع (: 21)« اصالت فرد». 9

 (22. )شخصی

 (29. )مطلوبیت افزایش سود و لذّت فردي به عنوان هدف رفتار آدمی: «گرایی اصل اخالقی فایده». ۰

هاي وحیانی و بدون اصالت و مرجع تعیین  داري، موجودي بُریده از خدا و آموزه بنابراین، انسان در نظام سرمایه

ی و الزامات مبتنی بر وح يها ارزشنفس است؛ از این رو، از احكام و  يها لذتو پیوسته، تابع امیال و  هاست ارزش
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 . دآی اخالقی براي رفاه دیگران یا جلب خوشنودي خداوند، سخنی به میان نمی

استوار است؛ از این رو، به رغم توجّه ( 2۰)« جبر تاریخ»و ( 29)« اصل ماتریالیسم»نیز بر پایه  سمیالیسوسمكتب 

و ضمانت اجرایی الزم را دارا  این مسئله ممكن نیست، گستردگی( 26)، غیر مارکسیست به اخالق يها ستیالیسوس

 .باشد

 نقد دلیل دوم

که پیوند اخالق  هاست مكتبشناختی کامالً متفاوت از دیگر  بینی و انسان مكتب اقتصادي اسالم، داراي مبانی جهان

 . ددان ناپذیر می را با اقتصاد اجتناب

، «خالقیت»جهان و انسان، بر اساس رابطه در این دیدگاه، خداوند، محور و کانون عالم هستی است و رابطه او با 

و ( 91)ت در این بینش، انسان، جانشین خداس. استوار است( 9۵)« رازقیّت»و ( 23)« مالكیت»( 23)، «ربوبیت»( 27)

 يها تیفعالدر اختیار بشر قرار گرفته و او موظّف است، ( 92)« امانت»و امكاناتش به عنوان  ها ثروتطبیعت با تمام 

( 99)، «مسئول بودن»( 99)، «يدار هدف». الهی به سامان رساند يها ارزشخود را در چارچوب احكام و اقتصادي 

، از دیگر مبانی (بُعد مادي و معنوي)« دو بُعدي بودن»و ( 96)« برخورداري از حیات جاوید»( 9۰)، «اختیار»

را « اخالق»ترین اصولی است که ارتباط  مهماز ( دو بعدي بودن انسان)اصل اخیر . شناختی در مكتب اسالم است انسان

روح »و در بُعد معنوي، از « خاک تیره»سازد؛ زیرا از دیدگاه قرآن، سرشت آدمی در بُعد مادّي، از  الزامی می« اقتصاد»با 

بُعد  است؛ از این رو، نیازها و تمایالت انسان نیز دو گونه است و تكامل او نیز در گرو رشد مطلوب هر دو( 97)« الهی

داري است، آدمی را از مقام  نادیده انگاشتن بُعد معنوي و روحی، آن گونه که محصول مبانی مكتب سرمایه. باشد می

هاي  و نشانه ها یژگیوبرخی از . دهد از دیدگاه اسالم را شكل می« انسان اقتصادي مطرود»دهد و  واالي خود تنزّل می

 :رفتاري چنین انسانی این گونه است

و کان »: دهد؛ از این رو، خسیس و خودخواه است سته، سود مادّي خویش را بر منافع دیگران ترجیح میپیو. 1

 (93. )«اإلنسان قتورا

. «و تذرون اآلخرة* بل تحبّون العاجلة»: خواهد منافع واقعی و درازمدّت خویش را در نظر گیرد تواند یا نمی نمی. 2

(93) 

 (9۵. )«إنّه لحبّ الخیر لشدیدو »: سخت شیفته مال و ثروت است. 9

کند و به هنگام گشایش و  تابی می طاقت است؛ از این رو، در مواجهه با مشكالت اقتصادي، بی ظرفیت و کم کم. 9

 (91. )«و إذا مسّه الخیر منوعا* إذا مسّه الشرّ جزوعا* إنّ اإلنسان خلق هلوعا»: ورزد رفاه، بخل می
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 (92)، «أن رآه استغنی* إنّ اإلنسان لیطغی»: دکن در صورت توانگري، سرکشی می. ۰

 (99. )«إنّه لفرح فخور»: فروشد بالد و بر دیگران فخر می می بر خود

، معلّم و مسجود فرشتگان( 99)، قرار دارد که خلیفه خدا« مدار تربیت یافته، تزکیه شده و اخالق»در مقابل، انسانِ 

به شمار « انسان اقتصادي مطلوب»و مقامی بس ارجمند است و از دیدگاه اسالم، ( 96)ه و برخوردار از کرامتی ویژ( 9۰)

 :انسان اقتصادي مطرود قرار دارد، چنین است يها یژگیوچنین انسانی که در مقابل  يها یژگیو. رود می

و یؤثرون علی »: دارد با منافع دیگران هماهنگ، بلكه در موارد الزم، آن را بر منفعت شخصی خودش مقدّم می. 1

 (.97)« أنفسهم و لو کان بهم خصاصة

و ( 93)«  ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللّه»: دلداده و وابسته به ثروتش نیست، بلكه آن را در مسیر رضایت الهی. 2

 .گیرد به کار می( 93)« و فی أموالهم حقّ للسائل و المحروم»: خدمت به نیازمندان

و الصابرین »: ورزد اقتصادي و مشكالت زندگی، شكیبایی می يها ینابساماندر برابر  .دار است متین و خویشتن. 9

: شود کند و به سرمستی و شادمانی و فخرفروشی آلوده نمی و هنگام رفاه و آسایش، طغیان نمی( ۰۵)« علی ما أصابهم

 (.۰1)« إالّ الذین صبروا و عملوا الصالحات* إنّه لفرح فخور»

اي براي نیل به  ، وسیله«سودایی مقدس»داراي بینشی عمیق است؛ از این رو، دارایی خویش را در نگر و  آینده. 9

و أقاموا الصالة و أنفقوا ممّا رزقناهم سرّا و   إنّ الذین یتلون کتاب اللّه»: دهد منافع درازمدّت و سود و لذّت پایدار قرار می

 (.۰2)« یزیدهم من فضلهلیوفیّهم أجورهم و * عالنیةً یرجون تجارة لن تبور

س هاي اخالقیِ مبتنی بر وحی و تزکیه نف به چنین اوصاف و شخصیتی، جز در پرتو آموزه یابی دستتردید،  بی

به سوي کمال و تعالی است، هدف اصلی نظام  ها انسانپذیر نیست و این مهم که همان تربیت و هدایت  امكان( ۰9)

 . دگرد ، پیوند ناگسستنی اخالق با اقتصاد آشكار مینسانیبداقتصادي اسالم به عنوان بخشی از مجموعه دین است و 

اخالق توزیع و »، «اخالق کار و تولید»هاي اسالمی را در سه بخش  براي روشن کردن بیشتر این پیوند و آثار آن، آموزه

 .کنیم به اختصار بررسی می« اخالق مصرف»و « تتجار

 اخالق کار و تولید

تكنولوژي و انسانی، آنچه بیش  ،یكیزیف يها هیسرماپردازان اقتصاد و توسعه بر این باورند که از میان  امروزه نظریه

. دباش می« وري صحیح از آن متغیر کالن سرمایه انسانی و بهره»از همه در مسیر تحوّالت تمدّن بشري، مهم و مؤثر است، 

تغییر خصلت اخالقی و فرهنگی و وجود تصوّرات »از سوي دیگر، عامل زیربنایی تحوّالت صنعتی و اقتصادي، ( ۰9)

 ( ۰۰. )تاس« یم اساسی توسعه، همچون کار و زمانعمومی درست از مفاه
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اي، به ارزش و اخالق کار، اهتمام ورزیده است که در صورت ارائه  هاي اسالمی، بیش از هر مكتب و اندیشه آموزه

( ۰6) یصحیح و نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی، تحواّلت ژرفی را در جهت تكامل اخالق کار و رشد اقتصاد ملّ

 .ودش موجب می

 جایگاه کار و تولید در قرآن و حدیث

ها به شمار  با آنكه کار نزد بسیاري از نژادهاي بشري در روزگاران گذشته، امري سخت، سخیف و مخصوص برده

هاي  تولیدي، جایگاهی بس ارجمند دارد؛ قرآن کریم در آیه يها تیفعالدر معارف اسالمی، کار و ( ۰7)، رفته است می

قرار داده و با تأکید بر تصرّف در عوامل  ها انسانکند که خداوند، منابع و امكانات تولید را در اختیار  فراوانی یادآوري می

هو أنشأکم من »: فرماید خود، تشویق کرده است و می یشتیمع يازهاینتولید، آنان را به آباد کردن زمین و برطرف کردن 

الذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم   اللّه» ؛(۰3)« األرض و استعمرکم فیها

 (.۰3)« و سخّر لكم ما فی السموات و ما فی األرض جمیعا منه* تشكرون

هایی که به  ، آیهها نیاافزون بر . است« تولیدي يها تیفعال»ها،  در این گونه آیه« ابتغاء فضل»مصداق بارزِ 

فرمان ( 62)« جانبه آمادگی همه»یا ( 61)« مطلق تصرّف»هایی که به  اشاره دارند و نیز آیه( 6۵)« سازي زمینه تولید فراهم»

 (69. )تولیدي داللت دارند يها تیفعالدهند، نیز به گونه التزامی، بر مطلوبیت  می

: اي برخوردارند اند، نیز از تنوع و گستردگی ویژه که دیدگاه اسالم را در این باره مشخص کرده ییها تیروا

تشویق »و ( 66)، «و فلسفه و آثار آن( 6۰)ر تبیین ارزش مادّي کا»( 69)، «تولیدي يها تیفعالگذاري معنوي  ارزش»

ها در این زمینه، نكات  از مجموع این آموزه. ستها بخشی از این آموزه( 67)، «عملی به کار و تولید در سیره معصومان

 :شود ذیل استفاده می

مادّي، بلكه عبادتی بزرگ و داراي ارزش ذاتی است؛  صرفاًگذاري اسالم، کار و تولید، نه امري  در نظام ارزش. 1

ر نیست، بلكه نفس مقدّمه کسب کردن سود و درآمد یا ضرورتی براي جلوگیري از فق صرفاًبدین معنا که کار و تولید، 

کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادي، روحی و اخالقی آن مطلوب است؛ از این رو، انسان در عین توانگري و 

 . دباش و در عین حال، ارزش آن، به رعایت اخالق کار منوط می( 63)ت نیازي، موظّف به کار و تالش اس بی

 (63. )، نه گروهی خاصهاست انسانبرداري از زمین و امكانات آن، براي تمام  حقّ تولید و بهره. 2

اخالقی و  يها لتیفضرشد  يبرا یمناسباي متقابل دارد؛ کار، بستر  ، رابطهيدار نیدکار و تالش با اخالق و . 9

 . تساز کار بیشتر اس هاي دینی، مشوّق و زمینه موزههاي اخالقی و آ و در مقابل، گزاره( 7۵)ت اس يدار نیدیاور انسان در 

مفاسد »کند و زمینه بروز  کاري، افزون بر رکود اقتصادي، آثار مخرّبی نیز بر جسم، جان و اخالق آدمی وارد می یب. 9

 .سازد را فراهم می( 71)« سلب نشاط زندگی»و « اخالقی و اجتماعی
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 اخالق کار از دیدگاه اسالم

. دینی در این عرصه منوط است يها ارزشقبالً اشاره شد که ارزش کار و تولید در اسالم، به رعایت اخالق و 

ساز گسترش  تحقّق عینی این عناصر، از یكسو، زمینه. هاي دینی بسیار گسترده است عناصر اخالقی کار و تولید در آموزه

و  ها تیفعالدهی به  تولیدي و در نتیجه رشد اقتصادي است و از سوي دیگر، ضمن جهت يها تیفعالسازي  و بهینه

اخالقی  يترین این عناصر به همراه کارکرد اقتصاد برخی از مهم. شود را موجب می ها آنسازي  ، سالمها يگذار هیسرما

 :چنین است ها آن

 هدفمندي و انگیزه سالم. 1

از این رو، هدف نهایی نظام ( 72)؛ تكامل در پرتو نیل به قرب الهی است در نگرش اسالم، هدف نهایی انسان،

براي تحقّق این هدف، یكسري . افراد به کمال مطلوب است یابی دستهاي الزم براي  اقتصادي اسالم، فراهم کردن زمینه

شود و از سوي  تولیدي فرد مسلمان تلقّی می يها تیفعالهاي  گردد که از یكسو، به عنوان انگیزه مطرح می« اهداف میانی»

 . تدیگر، مقدمه نیل به هدف نهایی اس

خودکفایی و »( 7۰)، «و رسیدن به رفاه نسبی( 79) یتأمین نیازهاي زندگ»( 79)، «انجام دادن وظایف عبادي» 

 . تدر کار و تولید استرین اهداف فرد مسلمان  از مهم( 77)« مشارکت در خدمات اجتماعی»و ( 76)، «اقتدار جامعه

داري است؛  ها، یكی از وجوه تمایز کار و تولید در مكتب اقتصادي اسالم با مكتب سرمایه و انگیزه ها هدفتفاوت در 

از این رو، مجالی را براي ( 73)؛ افزایش دادن سود و درآمد است صرفاًداري، هدف از تولید،  چرا که در مكتب سرمایه

 .گذارد اخالقی در کار و تولید باقی نمی يها تیمحدودو رعایت  ها ارزشاندیشیدن در 

 وجدان کاري. 2

که ( 73)ت اس« دادن صحیح کار و وظایف شغلی، بدون نظارت مستقیم انجامگرایش به »به معناي « وجدان کاري»

چند بر ایجاد و تقویت عواملی ( 3۵. )تپذیري اس هاي آن، انجام کار بیشتر و بهتر، کنترل درونی و مسئولیت از نشانه

اي از  نفی پاره)« اصالح نگرش»وجدان کاري مؤثر است که در متون دینی، مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است؛ 

از طریق تبیین ارزش معنوي و )« رضایتمندي از کار»، 31( پندارهاي نادرست و خرافی درباره سرنوشت انسان و جوامع

مدهاي اتوجّه دادن جامعه به پی»و ( 39)« تقویت احساس مسئولیت»( 32)، «آموزش و الگوسازي» ،(اجتماعی و آثار کار

 .از این عوامل است( 39)« ضعف وجدان کاري

 تخصص و تعهّد. 9و  9
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هاي دینی، به شدّت مورد تأکید  دو ویژگی اساسی نیروي کار و مدیریت است که در آموزه ،«تخصّص و تعهّد»

إنّ خیر من استأجرت القويّ »: یك بدون دیگري، مالک ارزیابی و مطلوبیت باشد اي که ممكن نیست هیچ است، به گونه

 (36. )«قال اجعلنی علی خزائن األرض إنّی حفیظ علیم»؛ (3۰)« األمین

السالم  امام صادق علیه. گیرد قرار می« متخصّص خائن»در ردیف « متعهّد غیر متخصّص»اقتصادي اسالم، در بینش 

هر زمان و افزایش  يها دانش؛ از این رو آگاهی از (37)« ما أبالی ائتمنتُ؛ خائنا أو مضیّعا»: فرمایند در این باره می

کند، از پذیرش کاري  اي که تعهّد او اقتضا می تخصّص، در کنار پاکی و تعهّد، از وظایف دینی نیروي کار است، به گونه

 .که تخصّص و توان آن را ندارد، خودداري ورزد

 انضباط کاري. ۰

هاست؛ از این رو، عالوه بر تأکید بر  یهبرداري بهینه از سرما ترین عوامل بهره نظم و انضباط و مدیریت زمان، از مهم

 . تاقتصادي نیز مورد تأکید اس يها تیفعالهاي انضباط در  شاخصه( 33)، رعایت نظم

 (3۵)، «و تخصّص افراد ها يتوانمندتقسیم کار بر اساس »( 33)، «تقسیم وقت»: ها عبارت است از برخی از این شاخصه

روي به هدف پاسداشت  رعایت میانه»و ( 31)« سستی یا حرص و آزمنديروي در کار با پرهیز از  رعایت میانه»

 .«سالمت جسمی و روحی و رسیدگی به سایر وظایف

هاي دینی مورد  اخالقی ـ اقتصادي دیگري نیز در عرصه کار و تولید، در آموزه يها ارزشافزون بر این موارد، 

 .طلبد مقال دیگري را می ها آنکه تفصیل ( 32)ت تأکید اس

 معنوی در رشد اقتصادی یها ارزشنقش 

اعتقادي و اخالقی در گام نخست، بازسازي و تكامل روحی انسان و تهذیب نفس  يها ارزشتردید، هدف  بی

اي  کننده تأثیر تعیین( در صورت تحقّق عینی و عدم تحریف آن)بینی دینی  مبتنی بر جهان يها ارزشبا این حال، . اوست

است که اعتقاد به تأثیر معنویات بر اقتصاد، هرگز به معناي  یکردن ادیاین نكته . در پیشرفت اقتصادي افراد و جوامع دارد

نار عناصر مادّي همچون سرمایه، تكنولوژي و نفی یا تضعیف نقش اسباب مادّي نیست، بلكه مقصود این است که در ک

 . تنیروي کار ماهر؛ و عوامل معنوي مانند اعتقادات دینی صحیح و اخالق و اعمال نیك نیز در رشد اقتصادي مؤثر اس

 :تأثیر باورها و رفتارهاي ارزشی و ضد ارزشی بر رشد و رکود اقتصادي، به سه گونه قابل تحلیل است

 تأثیرهاي غیبی (الف

اوست که به . گردد یعنی خداوند متعال باز می ؛«موجد حقیقی»و « علّة العلل»ها به  بینی اسالمی، همه پدیده در جهان

این اسباب، در اسباب مادّي و طبیعی منحصر نیست، بلكه عواملی . کند ها را ایجاد می تمام پدیده( 39)، «اسباب»واسطه 

هاي  که از قلمرو مشاهده، اندیشه و دانش بشري خارج است و تنها با کمك آموزهها تأثیر دارد  معنوي نیز در ایجاد پدیده
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یكی از عوامل رشد و فزونی « استغفار»براي نمونه، از دیدگاه قرآن و حدیث، ( 39)؛ گردد وحیانی کشف و اثبات می

و یمددکم بأموال و * م مدرارایرسل السماء علیك* استغفروا ربّكم إنّه کان غفّارا»: عوامل تولید و رفاه اقتصادي است

هر چند بخشی از تأثیرات اقتصادي استغفار که ناشی از ترک ( 3۰)« بنین و یجعل لكم جنّات و یجعل لكم أنهارا

است، براي ما قابل فهم است، لكن ظاهر متون دینی از آن ( 36) یاخالقی و رفتاري و تحقّق استغفار عمل يها یآلودگ

عامل بارش باران »تر است؛ چرا که از یكسو، از آن به عنوان  غیبی و پنهانی آن، بسیار عمیقحكایت دارد که تأثیر 

یاد شده که معموالً از اختیار بشر خارج است؛ از سوي ( نیروي انسانی)« فزونی فرزندان»و « جاري شدن رودها»، «فراوان

 (37. )رگذار استاي تأثی دیگر، بر اساس متون روایی، حتی استغفار لفظی نیز به گونه

در رشد ( 1۵1)« قرائت قرآن»و ( 1۵۵)« دعا»( 33)، «نماز»( 33)، «انگیزه سالم»معنوي دیگر همچون  يها ارزشنقش 

 .اقتصادي نیز براي این منظور قابل تحلیل است

 تأثیرهاي مستقیم (ب

با رشد و رکود اقتصادي، کامالً ملموس و طبیعی است؛ براي نمونه،  ها ارزشو ضد  ها ارزشارتباط بسیاري از 

را عامل فزونی روزي و خالصی از « تقواي فردي»را عامل رشد و رفاه اقتصادي و « ها ملتتقواي جمعی »قرآن کریم، 

  و من یتّق اللّه» ؛(1۵2)« و لو أنّ أهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و األرض»: داند مشكالت می

 (1۵9. )«و یرزقه من حیث ال یحتسب* یجعل له مخرجا

تحقّق تقواي ( 1۵9. )تقوا در حقیقت، همان تعهّد درونی براي انجام دادن وظایف و ترک کردن محارم الهی است

احساس مسئولیت، ) ها ارزشو تقویت ( پروري، خیانت، احتكار و دروغ هواپرستی و تن) ها یآلودگاقتصادي به ترک 

ضمن . به رشد و رفاه اقتصادي هستند یابی دستمنوط است که از عناصر مهم ...( وجدان کاري، صبر و استقامت، نظم و

سوره طالق  9و  2هاي  آنكه تأثیرهاي غیبی و پنهانی تقوا بر افزایش روزي و رشد اقتصادي نیز با توجّه به ظاهر آیه

 (1۵۰. )شود ثابت می

 تأثیرهاي غیر مستقیم (ج

اقتصادي ارتباط مستقیمی ندارد، در واقع، زمینه  يها تیفعال ظاهراً با، هر چند ها ارزشو ضد  ها ارزشاي از  پاره

به توزیع عادالنه ثروت در جامعه کمك « فرهنگ انفاق»سازد؛ براي مثال، تقویت  رشد یا رکود اقتصادي را فراهم می

یافته، تعدیل و توزیع ثروت بر رشد اقتصادي تأثیر  تجربی در بسیاري از کشورهاي توسعه يها یبررسبنا بر . کند می

 ( 1۵6. )دمثبتی دار

 تیو تقواخالقی، ضمن تأمین آرامش روحی افراد  يها لتیفضبه طور کلّی، ارتباط با خدا و گرایش به معنویات و 

بدین . سازد را براي رشد و شكوفایی اقتصادي فراهم میگذاري بستر مناسبی  امنیت سرمایه تیو تثبهمگرایی اجتماعی 

( 11۵)« انفاق»و ( 1۵3)« امانت و صداقت»( 1۵3)، «شكر»( 1۵7)، «ایمان»، از گفته شیپعلّت است که افزون بر عناصر 
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د شده یا« عوامل رکود اقتصادي»به ( 119)« ربا»و ( 112)« ظلم»( 111)، «کفران نعمت»و از « عوامل رشد اقتصادي»به 

 (119. )است

ویژه از منظر اقتصاد معاصر، عناصري همچون زهد و قناعت، از  ذکر این نكته نیز الزم است که در نگاهی سطحی، به

نیازهاي انگیزشی رشد  رود؛ چرا که میل به افزایش سود مادّي از ضروریات و پیش عوامل رکود اقتصادي به شمار می

زهد و قناعت، آدمی را به اِعراض از سود و ثروت و رضایت به حدّاقل امكانات دعوت  که یدرحالاقتصادي است، 

تنها عامل رکود اقتصادي نیست،  دهد که عناصر یاد شده، نه توجّه به مفاهیم صحیح و کارکرد این عناصر نشان می! کند می

آید که زهد به  هاي دینی برمی مجموع آموزهاز . گردد بلكه بر اساس متون دینی، در شمار عوامل رشد اقتصادي قلمداد می

 :طور کلّی، داراي دو بُعد است

 (11۰. )یعنی دل نبستن و شیفته نشدن به مظاهر مادّي، نه محرومیت از امكانات مادّي: «بُعد روحی». 1

 (116. )یعنی برداشت کم براي بازدهی زیاد: «بُعد عملی». 2

در نتیجه، ( 117)، شود است و هرگز عرصه تولید را شامل نمیجویی در مصرف  مربوط به صرفه« زهد عملی»

 . ت، برداشتی انحرافی و ویرانگر از این عنصر سازنده اس«اقتصادي يها تیفعالترک »شود که تفسیر زهد به  معلوم می

هاي دینی نیز به هدف ایجاد کردن یك ویژگی مثبت در شخصیت انسان است که موجب  در آموزه« قناعت»توصیه به 

خواهی نمود  و به صورت ترک آزمندي و زیاده( 113)د شو زندگی می يها حداقلیابی انسان از  مندي و لذّت رضایت

 . دیاب می

در کنار اثرات عملیشان در عرصه مصرف، ( 113)ا ه لتیفضونه به خوبی روشن است که آرامش روانیِ ناشیِ از این گ

 (12۵. )ساز رشد اقتصادي است خود زمینه

 اخالق توزیع و تجارت

و از دیدگاه مارکسیسم، ( 121)« کمبود نسبی منابع طبیعی»داري،  مشكل اساسی اقتصاد، از دیدگاه مكتب سرمایه

خود انسان و »ولی از منظر اسالم، مشكل اساسی اقتصاد، به . است( 122)« مشكل تضادّ بین شكل تولید و روابط توزیع»

ظلم او در عرصه اقتصادي به شكل توزیع نابرابر ثروت و نیز مبادالت ناسالم نمود . گردد برمی( 129)« ظلم و کفران او

 یهاي اخالق آموزه از یشبخیابد و کفران او، به شكل اِهمال منابع طبیعی تولید و مصرف نادرست است؛ از این رو،  می

 :اختصاص دارد( مبادالت)« توزیع کاالها و خدمات»و « توزیع ثروت»اقتصادي اسالم، به دو عرصه 

 توزیع ثروت (الف

ترین مشكالتی است که اغلب جوامع بشري و از جمله کشور ما از آن رنج  توزیع نابرابر ثروت و امكانات، از مهم

هایی را  شیوه ،(تكاثر)اسالمی، به هدف برقراري عدالت اقتصادي و مقابله با فقر و زراندوزي هاي  آموزه( 129. )دبر می
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« فقر و تكاثر در قالب ارائه اخالق اقتصادي يها امدیپو  ها خاستگاهمقابله فرهنگی با » ها آنارائه نموده است که یكی از 

 . تاس

 يها رساختیزآید، بر یك سلسله اصول اعتقادي و  تحقّق اخالق اقتصادي و رفتارهاي برخاسته از آن که در ادامه می

 :ترین این اصول سه مورد است معرفتی جامعه اسالمی مبتنی است که مهم

 .بودن انسان دار امانتاصل مالكیت خداوند و جانشینی و . 1

« همه امكانات»از « تمام مردم»و لزوم برخورداري ( فقر و تكاثر)فریط مالی نفی افراط و ت( 12۰)، اصل عدالت. 2

 (127. )با پذیرش اختالفی معقول در سطح برخورداري( 126)

به شدّت مورد ( 19۵)، و نیز ایثار مالی( 123) یکه در عرصه اقتصادي، به شكل مواسات مال( 123)ت اصل اخوّ. 9

 .تأکید است

 مقابله با آن از نگاه اخالقیتوزیع نابرابر ثروت و 

( 191)، ها آنو اخالقی  یروح یمنفناگوار فقر و تكاثر در ابعاد گوناگون، از جمله آثار  يامدهایپبا توجّه به 

کند تا از یكسو زمینه عدالت اقتصادي  تالش می« ها آنمقابله فرهنگی با فقر و تكاثر و آثار »هاي دینی با طرح شیوه  آموزه

ترین  مهم. در عرصه اعتقادي و اخالقی خنثی کند ژهیبه ورا فراهم سازد و از سوي دیگر، آثار نامطلوب فقر و تكاثر را 

 :ابعاد این شیوه از این قبیل است

 اصیل يها ارزشتحكیم . 1

 : این بُعد به دو گونه، صورت پذیرفته است

، «علم»( 199)، «تقوا»( 192)، «ایمان و عمل صالح»اصیل از دیدگاه اسالم، همچون  يها ارزشتأکید بر  (الف

 (197. )«ایثار»و ( 196)« زهد»( 19۰)، «جهاد مالی و جانی»( 199)

در واقع، . واژگان پرکاربردِ ادبیاتِ نظامِ ارزشی جامعه تكاثري، در مفاهیم معنوي و ارزشی يریکارگ به( ب

به سود معنویت و سعادت ابدي انسان؛ ( طلبی انسان دارد که ریشه در حسّ منفعت)ها  گیري از بار ارزشی این واژه بهره

 .در مفاهیم معنوي( 19۵)« ثروت»و ( 193)« سودخرید و فروش و »( 193)، «تجارت»هاي  واژه يریکارگ بهبراي نمونه، 

 تكاثري يها ارزشدر هم شكستن . 2

تبیین جایگاه »( 191)، «حذف ثروت از معیارهاي ارزیابی»: هاي گوناگون نمود یافته است؛ از جمله این بُعد به شیوه

با محرومان و  ینینش همتأکید بر »و نیز ( 192)« هاي ظلم اقتصادي ثروتمندانِ متكاثر و زراندوزان، به عنوان سرچشمه

 (199. )«دوري از متكاثران
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 تبیین وظایف ثروتمندان و فقرا. 9

کم کاستنِ اثرات نامطلوب اخالقی و اجتماعی فقر و ثروت زیاد، وظایفی اخالقی و  به هدف تحقق عدالت و دست

 : توان به دو مورد اشاره کرد در بخش وظایف ثروتمندان می. و فقیران مؤمن ارائه شده است ثروتمندان يبرارفتاري 

همچون  ییها لتیفضلزوم آراسته شدن به »( 199)، «نگرش توحیدي به ثروت»: همچون ؛الف تبیین اخالق توانگري

 .«(1۰۵)و و له( 193)ن طغیا( 193)، پرهیز از بخل»و « (197)ر و شك( 196) یفروتن( 19۰)، سخاوت

 (1۰2. )«مالی»و ( 1۰1)« عاطفی»تأکید بر رسیدگی به محرومان در دو بُعد ( الف

هاي دینی به آن اختصاص یافته  رسیدگی به بُعد مالی محرومان از سوي ثروتمندان بخش قابل توجهی از آموزه

« اخالق تنگدستی»بر رعایت ( 1۰9)، ردرباره وظایف فقرا نیز افزون بر تشویق به کار و تالش براي رهایی از فق. است

 .شود تأکید می

( 1۰9)، «و پرهیز از اظهار فقر( عزّت نفس)« غناي نفس»آراسته شدن به »: برخی از این وظایف عبارت است از

 (1۰6. )«گونه در برابر ثروتمندان پرهیز از تواضع ذلّت»و ( 1۰۰)« گري پرهیز از تكدّي»

داري و تكاثري را به حاشیه  نظام سرمایه يها ارزشبه خوبی روشن است که تحقّق اخالق فقر و ثروت در جامعه، 

 .سازد فقر و تكاثر را نیز کاهش داده و یا خنثی می يامدهایپراند و ضمن بسترسازي براي عدالت اجتماعی،  می

 توزیع کاالها و خدمات (ب

 غالباًمتمرکز است که بخش قابل توجّه و « اخالق تجارت»هاي اخالقی ارائه شده در این بخش، بیشتر بر  آموزه

در این مقام براي اختصار تنها به ذکر اصول حاکم بر ( 1۰7. )دمستقلّی از متون حدیثی و فقهی به آن اختصاص دار

اصول حاکم بر اخالق تجارت و مصادیق برخاسته . کنیم می اي از نكات الزم بسنده اخالق تجارت و نمودهاي آن و پاره

 : از آن عبارت است از

 (1۰3. )در قالب یاد خدا و معاد و توجّه به نماز در هنگام داد و ستد :«اصل توجّه به معنویات». 1

و ( 161) یفروش نفی کم( 16۵)، گري غیر الزم حذف واسطه( 1۰3)، رعایت میزان سود عادالنه: «اصل عدالت». 2

 (162. )مداخله نكردن در معامله دیگران

و نفی تبلیغات خالف ( 169) یممنوعیت فروش کاالهاي تقلّب: «(فریب( )169)ش اصل خیرخواهی و نفی غِ». 9

 (16۰. )واقع

گیري در  و آسان( 163) یمواسات مال( 167)، پرهیز از سودخواهی در موارد خاص(: 166)« اصل احسان». 9

 (163. )معامله
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 (171. )احتكار ینفو ( 17۵)ه سرمای يراکد گذارممنوعیت : «اصل امانت بودن اموال». ۰

پذیر است که در غیر این  اخالقی تحقق يها ارزشروشن است که تجارت مورد تأکید اسالم، تنها در چارچوب احكام و 

نما درباره تجارت،  هاي متعارض رهایی از گزارهو با توجّه به همین نكته، راه ( 172)د گیر صورت، مورد نكوهش قرار می

تحكیم »( 179)، «آموزش عمومی»گردد؛ از این رو، براي نهادینه شدن اخالق تجارت، راهكارهایی از قبیل  آشكار می

 .شود مطرح می( 17۰)« نظارت بر بازار»و ( 179)« اعتقادي يها انیبن

 اخالق مصرف

کننده  تولید و توزیع است و هم علّت صوري؛ بدین معنا که این، مصرفمصرف، از نظر اقتصادي، هم علّت غایی 

نیز  و یاسیسهاي اجتماعی و  نقش مصرف بر سایر عرصه. دهد یماست که به تولید و چگونگی توزیع، شكل و جهت 

 . تآثار آن بر جسم و جان آدمی کامالً روشن اس

از سوي دیگر، الگوي مصرف فرد و جامعه، متأثر از عوامل متعدّد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است و در این 

 . داي در تعیین الگوي مصرف دار کننده اخالقی و دینی، نقش تعیین يها ارزشمیان، اصول و 

مصرف از دیدگاه قرآن و حدیث است که در تعیین الگوي  يها تیمحدودآید، نگاهی به اصول و  آنچه در پی می

 .بینی اسالم تأثیرگذار است مصرف متناسب با اهداف و جهان

 های مصرف اهداف و انگیزه

از این رو، ( 176)؛ است( لذّت و رضایت فرد)« افزایش مطلوبیت»داري، هدف نهایی از مصرف،  در اقتصاد سرمایه

 يازهایندایره نیازهاي متعادل جسمی و روحی است و شامل نیازهاي کاذب و افراط در هاي انسانی، فراتر از  خواسته

در مكتب اسالم که سعادت مادّي و معنوي فرد و جامعه را هدف نهایی دارد، یكسري اهداف میانی . شود نیز می یقیحق

در کنار امر به  غالباًو به تعبیري بهتر، راهكارهاي تحقّق هدف نهایی براي مصرف مطرح شده است، بدین سبب، 

اداي »و ( 173)« شكر»( 173)، «نجام کارهاي شایستها»( 177)، «رعایت تقوا». مصرف، به هدف آن نیز اشاره شده است

 .باشند هاي مصرف می بخشی از اهداف و انگیزه( 13۵)« حقوق

 مصرف یها تیمحدود

اي براي رسیدن به سعادت حقیقی و کمال مطلوب است،  از آنجا که مصرف از دیدگاه اسالم، همچون مقدمه

 : آید مصرف در ذیل می يها تیمحدودترین  مهم. مصرف کاالهایی که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع است

 (131. )عکاالهاي ممنو. 1
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تضییع حقوق ( 139)، شمار اسراف و تبذیر در عرصه اقتصادي بی يامدهایپبه سبب  :(132)ر اسراف و تبذی. 2

هاي اخالقی ـ  بخش وسیعی از آموزه( 136)، و سقوط معنوي ناشی از آن دو( 13۰) یمفاسد اخالق( 139)، دیگران

 :ها عبارت است از بخشی از این آموزه. اقتصادي اسالم، به این موضوع اختصاص دارد

بودن  بار انیز( 133)، تضییع کاالها( 137)، مصرف در راه معصیت: ي اسراف و تبذیر؛ شاملتعیین معیارها( الف

 (13۵. )و استفاده فراتر از حدّ نیاز( 133)ف مصر

 (132. )و استثنا ناپذیر بودن آن( 131)ر تبیین گسترده اسراف و تبذی( ب

( 13۰)، اخالقی يها لتیرذ( 139)، هواپرستی( 139)، ناآگاهی: ها و عوامل اسراف و تبذیر؛ از جمله تبیین زمینه( ج

 (137. )و تولید و عرضه نادرست کاال( 136)، کاران اسرافالگوپذیري از 

 (2۵۵. )و تربیت خانوادگی( 133) ینظارت همگان( 133)، تقویت باورها: هاي مقابله؛ همچون شیوه( د

از نعمت فراوان و غرق  يبرخوردار يمعناکه به « اتراف»(: گرایی افسارگسیخته زدگی و مصرف رفاه)اتراف . 9

مصرف در اسالم و از وجوه  يها تیمحدوداز ( 2۵1)، توأم با غرور و طغیان است يها یگذران خوششدن در شهوات و 

 .رود داري به شمار می تمایز این مكتب با مكتب سرمایه

فساد ( 2۵2)، ساز تكذیب حق و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعی گاه قرآن کریم، پدیده اتراف، زمینهاز دید

هایی براي مقابله با آن ارائه کرده  از این رو، شیوه( 2۵9)؛ هاست تمدنو  ها فرهنگو نابودي ( 2۵9) ياخالقی و رفتار

. زدگی و دوريِ خواص از اتراف و رفاه( 2۵۰)، اصیل، برقراري عدالت اجتماعی يها ارزشتقویت باورها و : است

(2۵6) 

 اصول حاکم بر مصرف

 ها آنترین  گردد که به مهم از دیدگاه اسالم، چگونگی و مقدار مصرف، بر اساس معیارها و اصولی مشخص می

 : کنیم اشاره می

( گرایی به دور از اسراف و تجمل( )2۵3) یبه رفاه نسب یابی دستو ( 2۵7) يماد يها يازمندینتأمین : اصل نیاز. 1

با این حال، یكی از مباحث اساسی در عرصه اخالق مصرف، نفی نیازهاي غیر . ترین اصول حاکم بر مصرف است از مهم

و یا ( 21۵) یتبلیغات بازرگان( 2۵3)، کرانه آدمی هاي نفس و امیال بی نیازهایی که ناشی از خواسته. واقعی است

تنها ضرورتی ندارند، بلكه عامل سقوط و انحطاط روحی، اخالقی و  است که نه( 211) ياعتبار يها شأنبرخاسته از 

 .دان اجتماعی
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تناسب » ،«نیازها»یعنی تدبیر امور اقتصادي و انضباط مالی با توجّه به سه محور ( 212: )اصل تقدیر معیشت. 2

 (219. )«شرایط اقتصادي جامعه و عموم مردم»و ( 219)« ها درآمدها با هزینه

تعیین ( 216)« شرایط زمان»و « نیاز»که با دو معیار ( 21۰)ف اصل اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در مصر. 9

 . دگرد می

 (217. )هاي مصرفی در هزینه ها تیاولواصل توجّه به . 9

 (213. )زیستی و قناعت اصل ساده. ۰

 (213. )از بیگانگاناصل الگوناپذیري . 6

 (22۵. )اصل انفاق مازاد درآمد. 7

به هدف نهایی و  یابی دست، همگی در راستاي مبانی نظام اقتصادي اسالم و به منظور ها ارزشاین اصول و 

 .سعادت مادّي و معنوي انسان سامان یافته است

 :ها نوشت یپ

 
هاي معدودي درباره اصل ارتباط اخالق با اقتصاد و یا طرح بخشی از مسائل آن تدوین یافته است  البته نگاشته. 1

توان به اخالق و اقتصاد تألیف آمار تیاسن، دور القیم و االخالق فی االقتصاد االسالمی اثر یوسف القرضاوي و  که می

اهمیت و ضرورت »زاده خراسانی،  محمد واعظ: ک. ر. اشاره کردتألیف محمدرضا و محمد و علی حكیمی  96ج الحیاة 

 يها پژوهشمجموعه مقاالت فارسی اوّلین مجمع بررسیهاي اقتصاد اسالمی، مشهد، بنیاد  ،«بحثهاي اقتصاد اسالمی

 .13ـ 17ص  ش، 1963اسالمی، 

؛ 91ص  ،ش 1976محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کالن، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، : ک. ر. 2

؛ دفتر همكاري 29ص  ش، 1963باقر قدیري اصلی، سیر اندیشه اقتصادي، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .12ص  ش، 1979حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، چاپ دوم، تهران، سمت، 

دادگر و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، چاپ اوّل، قم، انتشارات   یداللّه: ک. ردرباره این مكاتب، . 9

 .۰۰ 91 رد و کالن، ص؛ محمود منتظر ظهور، اقتصاد خ97ـ9۰ ص ش، 193۵دفتر تبلیغات اسالمی، 

؛ لوئی بدن، تاریخ عقاید 1۵2ـ37، 39، 31ـ 33ص دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، : ک. ر. 9

 .922و  921، 236، 23۰، 219ص  ش، 1999اقتصادي، ترجمه هوشنگ نهاوندي، چاپ دوم، تهران، مروارید، 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

971 

 

؛ دفتر همكاري 7۵ص  ش، 1972، چاپ اوّل، تهران، نشر نی، فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادي: ک. ر. ۰

 .12ص حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصادي اسالمی، 

گرفت و حتی در غرب،  مورد بحث قرار می« علم اخالق»هاي  به مثابه یكی از شاخه« علم اقتصاد»در گذشته، . 6

خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق ناصري، : ک. ر. بود« علوم اخالقی»اقتصاد به عنوان یكی از دروس اصلی در رشته 

؛ آمار تیاسن، اخالق و 9۵ص  ش، 1979تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، چاپ پنجم، انتشارات خوارزمی، 

 .19ص  ش، 1977اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات شیرازه، 

 .29ص ؛ آمار تیاسن، اخالق و اقتصاد، 12ص تصاد اسالمی، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مبانی اق: ک. ر. 7

تعبیر کرده است که هرگز «  سنّة اللّه»قرآن کریم از قوانین ثابت و اساسی حاکم بر نظام هستی و جوامع بشري به . 3

 .29/ ؛ فتح3۰/ ؛ غافر99/ ؛ فاطر62و  93/ ؛ احزاب77/ اسراء: ک. ر. شود دگرگون نمی

 .11/ ؛ رعد9/ ؛ انسان23/ کهف: ک. ردر مورد اراده و اختیار انسان، . 3

 .29ـ22و  12ص دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، : ک. ر. ۰

توان آن را علمی دانست که به  تعریفهاي گوناگونی ارائه شده است، به اختصار می« علم اقتصاد»هر چند براي . 1۵

 . دپرداز براي رسیدن به اهداف اقتصادي می ها آنرویدادهاي اقتصادي و کشف علل و عوامل تجزیه و تحلیل 

جان مارسل جین فینی، اصول علم اقتصاد، ترجمه هوشنگ نهاوندي، چاپ اوّل، تهران، : ک. ربراي اطالع بیشتر، 

سین پیرنیا، چاپ پنجم، ؛ پل ساموئل سون، اقتصاد، ترجمه ح9ـ1ص  ش، 19۰۵انتشارات مدرسه عالی حسابداري، 

دادگر   ؛ یداللّه23ـ 26ص ؛ محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کالن، 6ص  ش، 19۰۵تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 .99ص و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، 

نامند که  می «مكتب اقتصادي»مجموعه اصول و چارچوبهاي کلّیِ چگونگی برخورد با مسائل اقتصادي را . 11

محمدباقر الصدر، اقتصادنا، چاپ دوم، : ک. ر. ي کلّی در زمینه تولید، توزیع و مصرف است«نبایدها»و « بایدها»شامل 

؛ سیدرضا حسینی، الگوي تخصیص درآمد و نظریه رفتار 931ـ977 ص ق، 19۵3المجمع العلمی للشهید الصدر، 

 .1۰ـ 19ص  ش، 1973کننده مسلمان، چاپ اوّل، تهران، مرکز نشر و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  مصرف

 .32ـ 31ص  ش، 193۵ابوالقاسم خوشحال، امهات فلسفه اخالق، چاپ اوّل، مشهد، انتشارات بنفشه، : ک. ر. 12

 .93ص دادگر و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد،   یداللّه: ک. ر. 19

1 .Naturalism. 
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الدین اعلم، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و  فردریك کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جالل: ک. ر. 19

رمشاهی، چاپ سوم، تهران، ؛ ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خ173ص ، ۰ج  ش، 197۵فرهنگی و سروش، 

( منصوره)؛ لوسنین گلدمن، فلسفه روشنگري، ترجمه و پژوهش شیوا 76ـ7۰ ص ش، 1973مرکز نشر دانشگاهی، 

؛ سیدرضا حسینی، الگوي تخصیصی درآمد و 7۰ـ 72ص  ش، 197۰کاویانی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات فكر روز، 

 .31ص کننده مسلمان،  نظریه رفتار مصرف

1۰ .Naturalism. 

؛ شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادي، 76ـ7۵ فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادي، ص: ک. ر. 16

 .1۵3و  1۵7، 19ص  ش، 19۰9، ترجمه کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1ج 

17 .Humanism. 

و  93ص  ش، 1973اوّل، تهران، نشر مرکز،  تونی دیویس، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، چاپ: ک. ر. 13

 .32ص کننده مسلمان،  ؛ سیدرضا حسینی، الگوي تخصیصی درآمد و نظریه رفتار مصرف139ـ17۵

2۵ .Individulism. 

آنتونی آرا بالستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز، : ک. ر. 21

 .39ص کننده مسلمان،  د رضا حسینی، الگوي تخصیص درآمد و نظریه رفتار مصرف؛ سی21ـ13ص  ش، 1963

؛ سیدرضا حسینی، الگوي تخصیص درآمد و نظریه ۰9ص محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کالن، : ک. ر. 22

 .39ص کننده مسلمان،  رفتار مصرف

محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کالن،  ش؛ 19۰3کارل مارکس، فقر فلسفه، ترجمه فارسی، تهران، : ک. ر. 29

 .19۰ـ 199ص ، 2ج ؛ شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادي، 61ـ ۰3ص 

؛ ناصر مكارم 97ص  ش، 19۰2تیر، مارکس و مارکسیسم، ترجمه شجاع الدین ضیائیان،  آندره پی: ک. ر. 29

 ؛ باقر قدیري اصلی، سیر اندیشه اقتصادي، ص1۵7ص شیرازي، پایان عمر مارکسیسم، قم، انتشارات نسل جوان، 

 .1۰9ـ1۰2

؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد 19۵ـ122 باقر قدیري اصلی، سیر اندیشه اقتصادي، ص: ک. ر. 2۰

 .1۵۵ـ33 اسالمی، ص

 .11/ ؛ لقمان62/ ؛ غافر62/ ؛ زمر16/ ؛ رعد1۵2/ انعام: ک. ربراي نمونه، . 26

 .۰/ ؛ سجده169/ انعام: ک. ربراي نمونه، . 27
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 .192و  191، 126/ ؛ نساء123و  1۵3/ آل عمران: ک. ربراي نمونه، . 23

 .91/ ؛ یونس29/ ؛ سبأ6۵/ ؛ عنكبوت6/ هود: ک. ربراي نمونه، . 23

 .9۵/ بقره: ک. ر. 9۵

ج  ش، 193۵شی، تهران، چاپخانه علمیه، محمد بن مسعود العیاشی، تفسیر العیا: ؛ نیز7/ ؛ حدید99/ نور: ک. ر. 91

 .19ص ، 2

 1977مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه اخالق، چاپ دوم، قم، : ؛ نیز116و  11۰/ مؤمنون: ک. ر. 92

 .123و  12۰ص  ش،

 .166االسالم، خطبه  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج؛ 3/ تكاثر: ک. ر. 99

 .9/ انسان؛ 11/ ؛ رعد23/ کهف: ک. ر. 99

 .27/ ؛ انسان199/ ؛ نساء1۵۵/ توبه: ک. ربراي نمونه، . 9۰

 .23و  23/ ؛ حجر3ـ 7/ سجده: ک. ر. 96

 .1۵۵/ اسراء. 97

 .21و  2۵/ قیامت. 93

 .3/ عادیات. 93

 .21ـ13/ معارج. 9۵

 .7و  6/ علق. 91

 .1۵/ هود. 92

 .9۵/ بقره: ک. ر. 99

 .99ـ99/ بقره: ک. ر. 99

 .19/ ؛ حجرات7۵/ ءاسرا: ک. ر. 9۰

 .3/ حشر. 96

 .26۰/ بقره. 97

 .13/ ذاریات. 93
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 .9۰/ حج. 93

 .11و  1۵/ هود. ۰۵

 .9۵و  23/ فاطر. ۰1

است که « انسان تربیت نایافته»گردد که توصیف انسان به صفات مذموم در قرآن، در مورد  سان معلوم می بدین. ۰2

 .حاالت گرفتار شده استخود، به این « خاکی»و « مادي»تحت تأثیر بُعد 

مایكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادي، چاپ دوم، تهران، وزارت : ک. ر. ۰9

؛ سعید معیدفر، فرهنگ کار، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 979ص ، 1ج  ش، 1966برنامه و بودجه، 

 .1ص  ش، 193۵

فر، درآمدي بر سرمایه و توسعه، چاپ اوّل، تهران،  ؛ محمد ستاري1ص سعید معیدفر، فرهنگ کار، : ک. ر. ۰9

 .172ـ171 ص ش، 1979 ،اهلل انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی رحمه

بیشتر . متأسفانه در سطح ملّی، شاهد نوعی بحران در تلقّی از کار، ارزش، اخالق و فرهنگ کار هستیم. ۰۰

مجموعه )تكامل فرهنگ کار : ک. ر. دانند اقتصادي، فرهنگ و اخالق کار را در ایران، نسبتا ضعیف می کارشناسان

سعید معیدفر، بررسی میزان اخالق کار و : نیز ش؛ 1972، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، (مقاالت

 .19ص  ش، 1977تأمین اجتماعی،  عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر آن، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه کار و

؛ 76ـ7۰و  2۵ـ13 سعید معیدفر، بررسی میزان اخالق کار و عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر آن، ص: ک. ر. ۰6

 .29ـ12 همو، فرهنگ کار، ص

 .61/ هود. ۰7

 .19و  12/ جاثیه. ۰3

 .2۵/ ؛ حجر1۵/ اعراف: ک. ر. ۰3

 ...و 192 ،191/ ؛ انعام163/ ؛ بقره1۰/ ملك: ک. ر. 6۵

 .6۵/ انفال: ک. ر. 61

سیدمحمدکاظم رجائی، معجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن، چاپ اوّل، قم، مؤسسه آموزشی و : ک. ر. 62

 .1۰6ـ 61ص  ش، 1932پژوهشی امام خمینی، 



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

974 

 

، ۰ج  ش، 196۰محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب االسالمیة، : ک. ربراي نمونه، . 69

 .299و  197ص ، 9ج ؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، 26۵و  73ص 

 .279ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 69

ص ، 9ج  ق، 19۵9الوفاء،  ي مؤسسه؛ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، چاپ دوم، بیروت، 36ص همان، : ک. ر. 6۰

 .1۵6و  36

 .16ص ، 1۵9ج ؛ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، 7۰و  79ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 66

 .193ـ 193ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 67

 .هاي مربوط که همگان را مخاطب قرار داده است با توجّه به آیه. 63

 .172ص  ق، 1919، االمالی، چاپ دوم، قم، (الشیخ المفید)محمد بن محمد بن النعمان : ک. ر. 63

 ش، 1966و درر الكلم، چاپ اوّل، قم، دفتر تبلیغات اسالمی،  غررالحكمعبدالواحد بن محمد آمدي، : ک. ر. 7۵

 .1۵6ص ، 1۵9ج ؛ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، 1۰2ص 

حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر سیدمحمد: ؛ نیز۰6/ ؛ ذاریات9۵ـ27/ ؛ فجر92/ ؛ نجم11۰/ مؤمنون: ک. ر. 71

؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی 93۰ـ 939ص ، 13ج  ق، 1917االعلمی للمطبوعات،  ي مؤسسهالقرآن، چاپ اوّل، بیروت، 

 .123و  12۰ص فلسفه اخالق،  ،اهلل امام خمینی رحمه

 .237ص ، 6ج ؛ 79ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 72

، چاپ ششم، تهران، مكتبة عهیالش وسائل؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، 73و  72ص ، ۰ج همان، : ک. ر. 79

 .11ص ، 12ج  ق، 19۵9االسالمیه، 

؛ محمدباقر ۰12ـ293 ، ص6ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ؛ نیز7و  6، ۰/ ؛ نحل92/ اعراف: ک. ر. 79

 .929ـ23۰ ، ص73ج مجلسی، بحاراالنوار، 

 .23/ ؛ فتح6۵/ انفال: ک. ر. 7۰

ج ؛ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ۰۰ـ  ۰9ص ، 7ج ؛ 79ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 76

 .67ص ، 1۵۵
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فیلیپس، تحلیل اقتصادي، نظریه و کاربرد، ترجمه حسن سبحانی، تهران، . آر. چارلز موریس و اون. اس: ک. ر. 77

؛ جعفر عبادي، مباحثی در اقتصاد خرد، چاپ اوّل، تهران، سمت، 6ـ ۰ص ، 2ج  ش، 1971انتشارات دانشگاه تهران، 

 .17ـ16 ص ش، 197۵

 .13ص و عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر آن، سعید معیدفر، بررسی میزان اخالق کار : ک. ر. 73

 ش، 1979رهیافت عملی و کاربردي، چاپ اوّل، ارومیه، آرشیا، : زاده، وجدان کار میرمحمد سیدعباس: ک. ر. 73

 .19ـ11 ص

؛ 919ـ912 ، ص11ج سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، : ؛ نیز93/ ، نجم11/ رعد: ک. ر. 3۵

ص ، 29ج ، 97ـ91 ، ص29ج ؛ 913ـ917 ، ص6ج ؛ 19۰ص ، 1۵ج شیرازي و دیگران، تفسیر نمونه،  ناصر مكارم

 .923ـ 926

السالم در عرصه کار و تولید، تأکیدي بر ضرورت آموزش و الگوسازي براي تقویت  سیره معصومان علیهم. 31

 .رود وجدان کاري عمومی به شمار می

 ق، 19۵9، الخصال، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، (شیخ صدوق)؛ محمد بن علی بن بابویه 39/ نحل: ک. ر. 32

 .2۰9ص ، 1ج 

؛ محمد بن یعقوب کلینی الكافی، 969و  926ص و درر الكلم،  غررالحكمعبد الواحد بن محمّد آمدي، : ک. ر. 39

 . 193ص ، ۰ج 

 .26/ قصص. 39

 .۰۰/ یوسف. 3۰

براي من تفاوتی ندارد که به خائن امانت بسپارم، یا به کسی »: 9۵۵ص ، ۰ج کلینی، الكافی،  محمد بن یعقوب. 36

 .«سازد تباه می[ کند و آن را از امانت مراقبت نمی]که 

 .97االسالم، نامه  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 37

؛ 932االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ؛ نیز12/ ؛ اسراء67/ ؛ یونس79/ قصص: ک. ر. 33

 .921ص ، 7۰ج ؛ 119ص ، 9ج محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، 

، البالغه نهج: ؛ نیز1۵1ص ، 13ج ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 92/ زخرف: ک. ر. 33

 .91االسالم، نامه  ترجمه و شرح فیض
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اي، تهران، کتابفروشی اسالمیه،  کمره  اللّه انی، تحف العقول، ترجمه آیتحسن بن علی بن شعبة الحرّ: ک. ر. 3۵

 .127و  31ص ، ۰ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 299ص  ق، 1933

توجّه به اولویتها در »، «استفاده بهینه از امكانات»، «توجّه به کیفیت»: توان به این موارد اشاره کرد از جمله می. 31

 .«حفظ منابع طبیعی و محیط زیست»، و «پذیرش کار متناسب با توان»، «استثمارپذیرينفی »، «تولید

 .132ص ، 1ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 32

 ، ص3ج ؛ 13۰ـ 139ص ، 2ج ؛ ۰3ص ، 13ج سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، : ک. ر. 39

 .2۵1ص ، 16ج ؛ 233ص ، 1۵ج ؛ 2۵9ـ2۵۵

 .۰2و  9/ هود: ک. ر؛ نیز 12ـ1۵/ نوح. 39

؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق 9۵3االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 3۰

 .6۵3ص  ق، 1916بیروت، الدار الشامیه، م صفوان عدنان داودي، چاپ اوّل، دمشق، دار القل

 .۰۰9و  ۰۰1ص ، 2ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 36

 .1۵۰ص ، 2ج همان، : ک. ر. 37

 196۰، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب االسالمیة، 2ج ، تهذیب االحكام، (شیخ طوسی)محمد بن حسن : ک. ر. 33

 .93ص ، 9ج لعلمی، الرحمن االعظمی، چاپ اوّل، المجلس ا ؛ ابوبكر عبدالرازق، المصنف، تحقیق حبیب12۵ص  ش،

 .39ص ، 3ج ؛ 11۰ص ، ۰ج ؛ 97۰ص ، 9ج ؛ ۰۰1و  963ص ، 2ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 33

 .61۵ص ، 2ج همان، : ک. ر. 1۵۵

 .36/ اعراف. 1۵1

 .9و  2/ طالق. 1۵2

 .923و  226ص ، 13ج ؛ 97۰ص ، 19ج سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، : ک. ر. 1۵9

، 9ج  ق، 1۵3الرسالة،  ي مؤسسهمتقی هندي، کنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال، بیروت، : ک. رهمچنین، . 1۵9

 .91۵ـ9۵3 ص ش، 193۵شهري، التنمیة االقتصادیة فی الكتاب و السنّة، چاپ اوّل، قم، دار الحدیث،  ؛ محمد ري36ص 

ص  ش، 1979حسین نمازي، نظامهاي اقتصادي، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، : ک. ر. 1۵۰

 .32ـ 31
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یوسف القرضاوي، دور القیم و االخالق فی االقتصاد االسالمی، چاپ اوّل، بیروت، : ؛ نیز36/ اعراف: ک. ر. 1۵6

 .169ص  ق، 1917الرسالة،  ي مؤسسه

 .927االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضلبالغها نهج؛ 7/ ابراهیم: ک. ر. 1۵7

 .676ص  ق، 1919، االمالی، چاپ اوّل، دار الثقافة، قم، (شیخ طوسی)محمد بن حسن : ک. ر. 1۵3

 .299و  192االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج؛ 93/ ؛ روم93/ سبأ: ک. ر. 1۵3

 .93۰ص ، 3ج ؛ 279ص ، 2ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 21ـ1۰/ ؛ سبأ112/ نحل: ک. ر. 11۵

 .۰9االسالم، نامه  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 111

؛ عبدالرحمن سیوطی، 929ص ، 2ج ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 276/ بقره: ک. ر. 112

 .22ص ، 2ج  ق، 19۵1، بیروت، دارالفكر، الجامع الصغیر، چاپ اوّل

اي از رشد اقتصادي جوامع پیشرفته، نه معلول فساد اخالقی آنان،  گردد که بخش عمده معلوم می نسانیبد. 119

ویژه در  گو اینكه بخشی از آن، به. بلكه مرهون رعایت بعضی از اصول اخالقی و در واقع، رعایت تقواي اقتصادي است

اي جهان سوم در طول سالیان متمادي کشوره( غصب ثروت و امكانات)کشورهاي غربی، نتیجه استعمار و استثمار 

 .است که از دیدگاه اسالم کامالً مردود است

 .991االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج؛ 29/ حدید: ک. ر. 119

 .297ص  ش، 1972، چاپ نهم، تهران، صدرا، البالغه نهجمرتضی مطهري، سیري در : ک. ر. 11۰

مد جمال خلیلیان اشكذري، فرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادي، چاپ اوّل، قم، مح: ک. ربراي اطالع بیشتر، . 116

 .13۰ـ 139ص  ش، 1931انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

، 3ج  ق، 191۵ابن منظور، لسان العرب، چاپ اوّل، بیروت، دار الفكر، : ک. ر. با توجّه به مفهوم لغوي قناعت. 117

 .237ص 

 .969االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 113

 .939ص و درر الكلم،  غررالحكمعبدالواحد بن محمد آمدي، : ک. ر. 113

؛ باقر قدیري اصلی، کلیات علم اقتصاد، چاپ هفتم، تهران، 999ص حسین نمازي، نظامهاي اقتصادي، : ک. ر. 12۵

 .13ص  ش، 1972سپهر، 

 .99۰ـ 99۰ص محمدباقر الصدر، : ک. ر. 121
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 .993ـ 996ص ؛ محمد باقر الصدر، 99و  92/ ابراهیم: ک. ر. 122

 9۰نفر از ثروتمندترین افراد جهان، ثروتی بیش از مجموع درآمد  2۵۵براي نمونه، بر اساس آمار، امروزه . 129

اطالعات سیاسی ـ : ک. ر! شود میمردم % 2۵ثروت کشور، نصیب % 7۵در کشور ما نیز ! درصد جمعیت جهان دارند

؛ ابراهیم رزّاقی، اقتصاد ایران، چاپ اوّل، 161ص  ش، 1932، مهر و آبان 139ـ139اقتصادي، سال هجدهم، شماره 

 .2ص  ش، 1932آذر  ۰، 9۰3۰؛ عیار، ضمیمه اقتصادي روزنامه قدس، شماره 2۵2ص  ش، 1976تهران، نشر نی، 

الحیاة، چاپ اوّل، تهران، مكتب  ،محمدرضا و محمدعلی و علی حكیمی: ک. ربراي اطالع بیشتر در این باره، . 129

 .99۵ص ، 6ج  ش، 1963نشر الثقافة االسالمیة، 

در « لألنام»و « للنّاس»، «لكم»هاي  ؛ واژه1۵/ ؛ الرحمن92/ ؛ ابراهیم1۵/ ؛ اعراف163و  23و  22/ بقره: ک. ر. 12۰

 .ها مورد توجّه است آیهاین 

 .92/ زخرف: ک. ر. 126

 .1۵9/ ؛ آل عمران1/ حجرات: ک. ر. 127

؛ حسن بن علی بن شعبة الحرانی، تحف 171ص ، 2ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ربراي نمونه، . 123

 .917ص و درر الكلم،  غررالحكم؛ عبدالواحد بن محمد آمدي، 993ص العقول، 

 .172ص ، 2ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 3/ شرح: ک. ر. 123

 .917ـ273 ، ص9ج محمدرضا و محمدعلی و علی حكیمی، الحیاة، : ک. ر. 19۵

 .97/ ؛ سبأ2۵/ توبه: ک. ربراي نمونه، . 191

 .19/ ؛ حجرات26/ ؛ اعراف137/ بقره: ک. ر. 192

 .11/ ؛ مجادله3/ ؛ زمر297/ بقره: ک. ر. 199

 .11و  1۵/ ؛ صف2۵/ ؛ توبه79و  72/ انفال: ک. ر. 199

 .29/ حدید: ک. ر. 19۰

 .3/ ؛ انسان3/ حشر: ک. ر. 196

 1۵/ صف: ک. ر. نُه بار در قرآن آمده است که در سه مورد، مفهوم معنويِ آن اراده شده است« تجارت»واژه . 197

 .16/ ؛ بقره9۵و  23/ ؛ غافر12و 

 .111/ توبه: ک. ر. 193
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محمدرضا و محمد و علی : ؛ نیز969و  76، 97االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه هجن: ک. ر. 193

 .9۰7ـ996 ، ص9ج حكیمی، الحیاة، 

 .۰6و  ۰۰/ ؛ مؤمنون9۰ـ 99/ ؛ زخرف97/ سبأ: ک. ر. 19۵

 .92۵االسالم، حكمت،  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 191

 .23/ ؛ کهف23/ هود: ک. ر. 192

 .33/ ؛ کهف9۵/ نمل: ک. ر. 199

 .9۰9ص ، 63ج محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، : ک. ر. 199

 .933االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 19۰

 .6۰همان، حكمت : ک. ر. 196

 .13۵/ آل عمران: ک. ر. 197

 .31/ طه: ک. ر. 193

 .3/ منافقون: ک. ر. 193

و  133ص ، 2ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 1۵ـ3/ ؛ ضحی17/ ؛ فجر2ـ1/ ؛ ماعون269/ بقره: ک. ر. 1۰۵

2۵1. 

. ربه موضوع انفاق اختصاص یافته است؛ براي نمونه، ( هاي قرآن کل آیه% 9حدود )آیه در قرآن  13۵بیش از . 1۰1

 .279ـ261/ بقره: ک

 .36ص  ،۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 1۰2

 .9۵ص ؛ حسن بن علی شعبة الحرانی، تحف العقول، 279/ بقره: ک. ر. 1۰9

 .2۵ـ13 ، ص9ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 279/ بقره: ک. ر. 1۰9

 .933و  213االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 1۰۰

؛ محمد بن علی بن «باب آداب التجارة»، 1۰۵ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ربراي نمونه، . 1۰6

؛ محمد بن حسن «باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها»، 132ص ، 9ج ، من الیحضره الفقیه، (شیخ صدوق)بابویه 

، عهیالش وسائل؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، «...باب فضل التجارة و آدابها»، 2ص ، 7ج ، تهذیب االحكام، (شیخ طوسی)

 ....«اآلداب القول فی»، 239ص ، 9ج ؛ شهید ثانی، شرح اللمعة، «ابواب آداب التجارة»، 232ص ، 12ج 
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 .1۰6ص ، ۰ج الكافی،  ،؛ محمد بن یعقوب کلینی3/ ؛ جمعه97/ نور: ک. ر. 1۰7

در این بخش، بر تعیین میزان سود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا و بدون زیان وارد شدن به فروشنده و . 1۰3

شود، چیزي که امروزه در قالب تشكیل کارتلها و  خریدار و نیز نفی تبانی و ایجاد انحصار براي باال بردن قیمتها تأکید می

، ۰ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، ۰9، نامه البالغه نهج: ک. ر. تاي یافته اس تراستها، گستره کمی و کیفی فزاینده

 .169و  161ص 

 .1633ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 1۰3

/ مطفّفین: ک. ربراي نمونه، . آیه به صورت مستقیم یا اشاره، به این موضوع پرداخته است 21در قرآن کریم، . 16۵

 .9۰/ ؛ اسراء9ـ1

 1919، من الیحضره الفقیه، چاپ سوم، قم، جامعه مدرسین، (شیخ صدوق)محمد بن علی بن بابویه : ک. ر. 161

 .9ص ، 9ج  ق،

 .16۵ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 162

 .1۰3ص ، 2ج متقی هندي، کنز العمّال، : همان؛ نیز: ک. ر. 169

 .۰۰3و  6۵ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 169

 .۰9االسالم، نامه  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج؛ 3۵/ نحل: ک. ر. 16۰

محمد بن یعقوب کلینی، : ک. ر. همچون سود بردن از مؤمن در دادوستد جزئی و نیز سود بردن از درماندگان. 166

 .91۵و  1۰9ص ، ۰ج الكافی، 

 .166ص همان، : ک. ر. 167

 .13ص ، 7ج ، تهذیب االحكام، (شیخ طوسی)محمد بن حسن : ک. ر. 163

؛ 279ـ263و  26۵ـ2۰3 ، ص3ج ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 9۰و  99/ توبه. 163

 .31ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 

 .16۰ص ، ۰ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، ۰9االسالم، نامه  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 17۵

؛ محمد بن یعقوب کلینی، 133ص ، 9ج ، من الیحضره الفقیه، (شیخ صدوق)محمد بن علی بن بابویه : ک. ر. 171

 .1۰۵ص ، ۰ج الكافی، 

 .1۰۵ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 172
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 .26ص ؛ حسن بن علی بن شعبة الحرانی، تحف العقول، 6ـ9/ مطفّفین: ک. ر. 179

 .161و  1۰1ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 179

 197۰شومپتر، تاریخ تحلیل اقتصادي، ترجمه فریدون فاطمی، چاپ اوّل، نشر مرکز، تهران، . جوزف آ: ک. ر. 17۰

 . 17۰ـ 17۵ص ، 1ج  ش،

 .31/ ؛ طه163/ ؛ بقره33/ مائده: ک. ر. 176

 .۰1/ مؤمنون: ک. ر. 177

 .119/ ؛ نحل172/ بقره: ک. ر. 173

 .191/ انعام: ک. ر. 173

و  9/ ؛ مائده179/ به مباحث فقهی ذیل بقره: ک. راین کاالها در فقه به تفصیل مطرح شده است؛ براي نمونه، . 13۵

 99۵ص یدمحمدکاظم رجائی، معجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن، س: ک. ر؛ نیز، 11۰/ ؛ نحل19۰و  191/ ؛ انعام3۵

 .999ـ

؛ ناصر مكارم شیرازي و دیگران، 193ص ، 3ج ابن منظور، لسان العرب، : ک. ربراي مفهوم و تفاوت آن دو . 131

فتر ؛ محمد علی االنصاري، دراسة حول االسراف فی الكتاب و السنة، چاپ اوّل، قم، د37ص ، 12ج تفسیر نمونه، 

 .13ص  ،ق 1921تبلیغات اسالمی، 

 .۰2ص ، 9ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 132

دفتر تبلیغات : ک. ر؛ نیز، 167ص ، 9ج ، من الیحضره الفقیه، (شیخ صدوق)محمد بن علی بن بابویه : ک. ر. 139

، 2ج ؛ 221ـ22۵ ، ص1ج  ش، 193۵شناسی فقر و توسعه، چاپ اوّل، قم، بوستان کتاب،  اسالمی شعبه خراسان، پدیده

 .293ـ299 ص

 .1۰2و  1۰1/ شعراء: ک. ر. 139

 .27و  26/ ؛ اسراء23/ ؛ مؤمن91/ ؛ اعراف191/ انعام: ک. ر. 13۰

 .233ص ، 2ج عیّاشی، محمد بن مسعود العیاشی، تفسیر : ک. ر. 136

 .۰2ص ، 9ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 137

 .۰9ص همان، : ک. ر. 133
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محمدعلی : ک. ر؛ نیز، 9۰3ص و درر الكلم،  غررالحكم؛ عبدالواحد بن محمد آمدي، 91/ اعراف: ک. ر. 133

 .99ـ99 االنصاري، دراسة حول االسراف فی الكتاب و السنّة، ص

 .21۰ـ 2۵9ص ، 9ج محمدرضا و محمد و علی حكیمی، الحیاة، : ک. ر. 13۵

 .67ص ، ۰ج و  92و  11ص ، 9ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 23/ ؛ اسراء191/ انعام: ک. ر. 131

 .67االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج: ک. ر. 132

 .23/ کهف: ک. ر. 139

 .12ـ11 ، ص9ج ، من الیحضره الفقیه، (شیخ صدوق)؛ محمد بن علی بن بابویه 91/ ؛ دخان39/ یونس: ک. ر. 139

 .197ص ، 2ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 1۰1/ شعراء: ک. ر. 13۰

 .613ـ  613ص ، 16ج ، عهیالش وسائلمحمد بن حسن حر عاملی، : ک. ر. 136

 .126االسالم، خطبه  ترجمه و شرح فیض، البالغه نهج؛ 3/ تكاثر: ک. ر. 137

ص ، 3ـ 7ج  ق، 19۵6فی تفسیر القرآن، چاپ اوّل، بیروت، دار المعرفه،  انیالب مجمعفضل بن حسن طبرسی، . 133

91۵. 

 .11۰ص ، 2ج  ق، 193۰نعمان بن محمد تمیمی، دعائم االسالم، چاپ دوم، مصر، دار المعارف، : ک. ر. 133

 .166ص ؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، 17ص ، 3ج ابن منظور، لسان العرب، : ک. ر. 2۵۵

 .93ـ 9۰/ ؛ واقعه97ـ29/ ؛ مؤمنون29ـ29/ ؛ زخرف99/ سبأ: ک. ر. 2۵1

 .16/ ؛ اسراء1۰2ـ197/ ؛ شعراء9۰ـ 99/ ؛ سبأ19ـ12/ قلم: ک. ر. 2۵2

 .16/ اسراء: ک. ر. 2۵9

، «آمدهاي اتراف پی»پناه،  رضا حق: ؛ نیز99۵ص و درر الكلم،  غررالحكممدي، عبدالواحد بن محمد آ: ک. ر. 2۵9

 .173ـ 171ص ، ۰، سال 6اندیشه حوزه، شماره 

؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، 93۰ص ، 1ج محمد بن سعد، الطبقات الكبري، بیروت، دار صادر، : ک. ر. 2۵۰

 .1۵ص ، 17ج و  619ص ، 16ج ، عهیالش وسائل

، 6ج محمدرضا و محمد و علی حكیمی، الحیاة، : ک. ربراي آگاهی از گستره نیازهاي مادّي مورد نظر اسالم، . 2۵6

 .193ـ112 ص
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 .۰96و  ۰26ص ، 6ج ؛ ۰۰6ص ، 9ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 92/ اعراف: ک. ر. 2۵7

 .97 ص؛ حسن بن علی بن شعبة الحرانی، تحف العقول، ۰9/ یوسف: ک. ر. 2۵3

. داران بزرگ دنیاست هاي رایج سرمایه براي ایجاد نیاز کاذب به مصرف، از شیوه« تبلیغات»استفاده از ابزار . 2۵3

هانت، تكامل نهادها و ایدئولوژیهاي اقتصادي، ترجمه سهراب بهداد، چاپ اوّل، تهران، . ک. اي: ک. ربراي تفصیل آن، )

گرایی تلقّی  السالم با سیره خود، از هرگونه اقدامی که تبلیغ عملی مصرف معصومان علیهم(. 193ـ 193ص  ش، 19۰3

 .91۵ص ، 3ـ 7، ج انیالب مجمعفضل بن حسن طبرسی، : ک. ربراي نمونه، . کردند شد، منع می می

 :و گونه استبرداري از امكانات، د در بهره« شأن»آید که رعایت  هاي دینی برمی از مجموع آموزه. 21۵

از امكانات مادّي بهره ( یعنی موقعیت و مسئولیت خود)هر فرد، براي انجام صحیح وظایف خود، برابر شأن . 211

 .و پذیرفتنی است« نیاز»این گونه شأن، توأم با . گیرد

ازمند شأنهاي اعتباري، بدین معنا که شخص، به سبب مقام و موقعیت اجتماعی خود یا بستگانش، خود را نی. 212

، ترجمه و البالغه نهج: ک. ر. رعایت چنین شأنی، مردود و نكوهیده است! قیمت و تجمالتی بداند مصرف کاالهاي گران

؛ احمد عابدینی، 999ـ993 ، ص۰ج ؛ 91۵ص ، 1ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 2۵۵االسالم، خطبه  شرح فیض

 .993ـ923و  239ص ، 6، سال 22و  21، فقه، شماره «زیستی و مسئله شأن امام خمینی، ساده»

 .92ص ، 1ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 219

 .7/ طالق: ک. ر. 219

 .166ص ، ۰ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 21۰

 .۰۰ص ، 9ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 37 /؛ مائده67/ فرقان: ک. ر. 216

، ترجمه و شرح البالغه نهج؛ 992ص ، 6ج ؛ 911ص ، 1ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 217

 .9۰االسالم، نامه  فیض

ج ؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، 171ص ، 6ج ، تهذیب االحكام، (شیخ طوسی)محمد بن حسن : ک. ر. 213

 .92ص ، 9

االسالم، حكمت  ه و شرح فیض، ترجمالبالغه نهج؛ 291ص ، 2ج محمد ین یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. 213

زیستی و قناعت، منافاتی با اصل اعتدال ندارد؛ زیرا مرز مطلوبیت  گفتنی است که مطلوبیت ساده. 967 و 221

زیستی فراتر از حدّ  اما ساده. کمتر بسنده شود زیستی، حدّاقل اعتدال است؛ یعنی در محدوده اعتدال، به مصرف ساده

السالم از یكسو به سبب شرایط دشوار اقتصادي آن زمان و از سوي دیگر،  وسلم و علی علیه آله و علیه اهلل رسول خدا صلی
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 ، ترجمه والبالغه نهج؛ 91۵ص ، 1ج محمد بن یعقوب کلینی، الكافی، : ک. ر. بوده است« رهبري جامعه»وظیفه خاص 

 .9۰و نامه  2۵۵االسالم، خطبه  شرح فیض

شهري، التنمیة االقتصادیة  ؛ محمد ري172ص ، 6ج ، تهذیب االحكام، (شیخ طوسی)محمد بن حسن : ک. ر. 22۵

 .296ص فی الكتاب و السنّة، 
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 انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر

 *يمحمد رضا موسو دیس

 **احمدیانسجاد 

 :چكیده

سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة واهلل یضاعف لمن یشاء  مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبة انبتت

 ( 1) م؛واهلل واسع علی

اي صد دانه  برویاند که در هر خوشه هفت خوشهاي است که  کنند همانند دانه مثل کسانی که در راه خدا انفاق می

 . کند و خداوند گشایشگر داناست وند براي هر کس که بخواهد چند برابر میباشد و خدا

ها،  سوزي و بروز مشكالت غیرارادي چون بیماري در تمام جوامع انسانی وقوع حوادث طبیعی چون سیل، زلزله، آتش

 نیتأمشان را  و خانوادهشود گروهی از افراد نتوانند نیازهاي زندگی خود  هایی از این قبیل باعث می تصادفات، و پدیده

مسلمانان به . هایی که دین اسالم، همانند سایر ادیان الهی، براي حل این مشكل توصیه کرده انفاق است از جمله راه. کنند

مقتضاي فطرت الهی و تعالیم قرآنی وظیفه دارند در مواقع خطر و بروز حوادث به یاري همنوعان خویش شتافته، آنان را 

خداوند رحمان در آیات متعددي از سوره بقره به این مهم پرداخته، وجود افراد . مشكالت تنها نگذارنددر برخورد با 

اند و زیبا این  و هفتصد دانه شده هفت خوشهداند که در زمین مناسبی قرار گرفته و تبدیل به  هایی می خیر را همانند دانه

کند و این اوج لطف و عنایت الهی به  چنین بابرکت معرفی می که قرآن به جاي تشبیه اعمال نیك افراد، خود افراد را

  .افراد شایسته است

 نفاق، قرآن، ابزارهاي مالیا :کلید واژه

 دانشگاه عالمه طباطبایی ( علوم سیاسی) يا منطقهدانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات *

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران**

 

 شرایط انفاق قرآنی 

البته روییدن هفتصد دانه از یك دانه نیازمند دانه سالم، زمین مستعد، زمان مناسب و رسیدگی و حفاظت صحیح و 

  .کند را چنین بیان می اهلل لیسبمستمر است از این رو، خداوند در قرآن شرایط انفاق فی 
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 انفاق به منظور کسب رضاي خدا  -1

الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین  و مثل

 ( 2) ر؛فان لم یصبها وابل فطل واهلل بما تعملون بصی

کنند، همچون باغی است  و مثل کسانی که اموال خود را براي طلب رضاي خداوند و استواري روح خود انفاق می

میوه خود را دو  ،[و از هواي آزاد به حد کافی بهره بگیرد]آن برسد  درشت بههاي  قطه بلندي باشد و بارانکه در ن

[ لذا همیشه این باغ شاداب و پرطراوت است]بارد  هاي ریز و شبنم بر آن می چندان بدهد و اگر باران درشتی نبارد، باران

  .دهید بینا است چه انجام می و خداوند به آن

واقعی کسانی هستند که تنها به خاطر خشنودي خدا و  انفاق کنندگاندهد که مؤمنان و  آیه به زیبایی نشان میاین 

هایی که بر  ها و ناراحتی دادن به نگرانی انیمنظور پاپرورش فضایل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خود، و به 

در نقطه مقابل این ( 9). کنند شود، اقدام به انفاق می ها پیدا می اثر احساس مسئولیت در برابر محرومان در وجدان آن

خداوند سبحان با آوردن تمثیلی زیبا، نتیجه عمل . کنند گروه، کسانی هستند که به قصد خودنمایی و ریاکاري انفاق می

 : فرماید آنان را بربادرفته دانسته، می

و بذرهایی در آن افشانده )خاک باشد، ( قشر نازکی از)همچون مثل سنگ خارایی است که بر آن، ( ریاکار)مثل او 

. رها کند( و خالی از خاک و بذر)و آن را صاف ( ها و بذرها را بشوید و همه خاک)و رگبار باران به آن برسد، ( شود

 ( 9). کند آورند، و خداوند، جمعیت کافران را هدایت نمی اند، چیزي به دست نمی از کاري که انجام داده( ارانریاک)ها  آن

 انفاق از اموال طیب و پاکیزه  -2

یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من االرض وال تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم 

 ( ۰) د؛ضوا فیه واعلموا ان اهلل غنی حمیبآخذیه اال ان تغم

چه ما براي شما از زمین  اید و از آن ترین چیزي که به دست آورده از بهترین و پاکیزه! اید اي کسانی که ایمان آورده

به )هاي ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید، در حالی که خود شما هم حاضر نیستید  ایم انفاق کنید، و سراغ قسمت رویانیده

 . نیاز و ستوده است و بدانید که خداوند بی( ناچاري)ها را بپذیرید مگر از روي اغماض و اکراه  آن( هنگام پذیرش اموال

آیه درباره کسانی نازل شد که در ایام جاهلیت اموالی را از طریق مكاسب : کند نقل می السالم هیعلاز امام صادق  ریبص یاب

ها را در راه خدا انفاق کنند، خداوند آنان را از این کار نهی کرد و دستور  ناپسند به دست آورده بودند و قصد داشتند آن

این آیه : نقل شده است السالم هیعلاز امام علی «  انالبی مجمع»نیز در تفسیر ( 6). داد از اموال پاک و حالل انفاق کنند

کردند و بعد انفاق  درباره کسانی نازل گردید که هنگام انفاق خرماهاي خشك و نامرغوب را با خرماي خوب مخلوط می

 ( 7). ها دستور داده شد که از این کار بپرهیزند نمودند، به آن می
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با هم ندارند و ممكن است آیه در مورد هر دو دسته نازل شده  نزول هیچ منافاتی دو شأنروشن است که این 

 . باشد، که یكی ناظر به پاکی معنوي و دیگري ناظر به مرغوبیت مادي و ظاهري است

از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان  باًیتقرچه  ارزش و آن جا که بعضی از مردم عادت دارند همیشه از اموال بی از آن

ها عالوه بر این که سود چندانی به حال نیازمندان ندارد، یك نوع اهانت و تحقیر  گونه انفاق نیست انفاق کنند و این

مردم را از این کار نهی  حاًیصرباشد، این آیه  ها است و موجب تربیت معنوي و پرورش روح انسانی نیز نمی آن نسبت به

گونه اموال را بپذیرید مگر از  سازد و آن این که، شما خودتان حاضر نیستید این کند و آن را با دلیل لطیفی همراه می می

چیز شما از  کنید و همه روي کراهت و ناچاري، چرا درباره برادران مسلمان، و از آن باالتر خدایی که در راه او انفاق می

به عبارت دیگر، هدف از انفاق، آراستن روح و جان به صفت ایثار و گذشت و  (3). شوید اوست، راضی به این کار می

ارزش و از کار افتاده که حضورشان زندگی را از لطافت  پیراستن آن از بخل و خست است نه رهایی از دست اشیاي بی

 ( 3). اندازد می

 انفاق آشكار و نهان  -9

الفقراء فهو خیر لكم ویكفر عنكم من سیآتكم واهلل بما تعملون ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها 

 (1۵) ر؛خبی

ها را مخفی ساخته به نیازمندان بدهید، براي شما بهتر  اگر صدقات را آشكار بدهید کار خوبی است، ولی اگر آن

 . دهید آگاه است چه انجام می پوشاند و خداوند به آن است و قسمتی از گناهان شما را می

زیرا هنگامی که انسان به طور  د؛تردیدي نیست که انفاق آشكار و علنی در راه خدا و اختفاي آن هر کدام اثر مفیدي دار

باشد، گذشته از این که مردم ( خمس، زکات)کند اگر انفاق واجب  آشكار و علنی مال خود را در راه خدا انفاق می

گردد که به وظیفه واجب خود عمل نكرده  ن این اتهام نیز رفع میشوند، از انسا گونه کارهاي نیك می تشویق به این

نحوه تبلیغ عملی است که مردم را به کارهاي خیر و حمایت از  كی قتیحقاست، و اگر انفاق مستحب باشد، در 

انظار چه انفاق به طور مخفی و دور از  کند، و چنان المنفعه تشویق می محرومان و انجام کارهاي نیك اجتماعی و عام

درباره  مخصوصاً د؛تر در آن خواهد بو تر است و خلوص بیش مردم انجام شود، به طور قطع ریا و خودنمایی در آن کم

گوید هر یك از دو کار، انفاق آشكار و  شود و بر این اساس آیه فوق می ها بهتر حفظ می کمك به محرومان، آب روي آن

بر اخالص است و عمل انسان هر چه  يدار نیدا که پایه اصلی دین و ج لكن از آن( 11). نهان، خوب و شایسته است

فرماید این براي  تر است، خداوند سبحان صدقه پنهانی را بر آشكار ترجیح داده می تر باشد به فضیلت نزدیك خالصانه

ی ولی زکات خداوند فرموده زکات واجب را علن: شده است روایت السالم هیعلاز امام صادق ( 12). شما بهتر است

شاید دلیل آن باشد که زکات واجب یك وظیفه عمومی، معمولی، و دور از ( 19). مستحب را مخفیانه پرداخت کنید

 ( 19). ریاست
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 انفاق کریمانه  -9

الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل ثم ال یتبعون ما انفقوا منا وال اذي لهم اجرهم عند ربهم وال خوف علیهم وال هم 

 ( 1۰) ن؛یحزنو

گذارند و آزاري  اند، منت نمی کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می

 . شوند است، و نه ترسی دارند و نه غمگین می( محفوظ)ها نزد پروردگارشان  رسانند، پاداش آن نمی

شود که به دنبال آن منت و چیزي که  پروردگار پذیرفته میطبق بیان این آیه در صورتی انفاق در راه خدا در پیشگاه 

کنند ولی به دنبال آن منت  بنابراین، کسانی که در راه خدا بذل مال می. موجب آزار و رنجش نیازمندان است نباشد

خود را این عمل ناپسند اجر و پاداش  با قتیحقدهند که موجب آزار و رنجش است، در  گذارند یا کاري را انجام می می

 . برند از بین می

کند این است که قرآن در واقع سرمایه زندگی انسان را منحصر به  تر جلب توجه می چه در این آیه بیش آن

کسی که چیزي به دیگري . هاي روانی و اجتماعی را نیز به حساب آورده است داند، بلكه سرمایه هاي مادي نمی سرمایه

زیرا اگر  ت؛سازد، در حقیقت چیزي به او نداده اس دل می ا با آزار خود، او را شكستهگذارد و ی دهد و منتی بر او می می

هاي روحی به مراتب بیش از مالی  اي هم از او گرفته است و چه بسا آن تحقیرها و شكست اي به او داده سرمایه سرمایه

 ( 16). باشد که به او بخشیده است

کار  است بهکه به معنی فاصله زمانی «  ثم»و اذیت کردن، با واژه  گذاردن  منتنكته دیگر این که، در آیه شریفه، 

، بلكه در منت باشدرساند که منظور قرآن تنها این نیست که پرداخت انفاق مؤدبانه و محترمانه و خالی از  رفته و این می

هایت دقت اسالم را در خدمات خالص هاي بعد نیز نباید با یادآوري آن منتی بر گیرنده انفاق گذارده شود، و این ن زمان

 ( 17). رساند انسانی می

 پاسخ کریمانه  -۰

اي است  بهتر از صدقه  گفتاري پسندیده و گذشت م؛اهلل غنی حلی مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذي و قول معروف و

 ( 13). نیاز و بردبار است که آزاري به دنبال آن باشد، و خداوند بی

هایی را که  سازد و عمل آن هاي اجتماعی اشخاص و حیثیت مردم روشن می را در مورد ارزشاین آیه منطق اسالم 

مند کرده، و  هاي الزم بهره راهنمایی اناًیاحکوشند و ارباب حاجت را با گفتار نیكو و  هاي انسانی می در حفظ این سرمایه

نظري که در برابر کمك مختصري هزار گونه  سازند، از بخشش افراد خودخواه و کوته ها را فاش نمی هرگز اسرار آن

در این راستا ( 13). شمرد شكنند، برتر و باالتر می ها را در هم می زنند و شخصیت آن زخم زبان به افراد آبرومند می

 : فرماید می و سلمم صلی اهلل علیه و آله پیامبر اکر
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هنگامی که حاجتمندي از شما چیزي خواست گفتار او را قطع نكنید تا تمام مقصود خویش را شرح دهد، سپس با 

اي  او پاسخ بگویید، یا چیزي را که در دست دارید در اختیارش بگذارید و یا به طور شایسته به متیمالوقار و ادب و 

هایی که  آزمایش شما است تا ببیند در برابر نعمت مأموراي باشد که  فرشته کننده است سؤالزیرا ممكن  د؛انیاو را بازگرد

 ( 2۵). کنید خداوند به شما ارزانی داشته، چگونه عمل می

 مدیریت قرآنی انفاق در عصر حاضر 

اند، جا  ان اسالمی و قرآنی شدهفشانی شهدا و گذشت ایثارگران، دولت و ملت ایر حال که به برکت انقالب و جان

ترین تعالیم  دارد اندیشمندان مسلمان و مسئولین امر، بخشی از وقت و اندیشه خود را صرف اجراي یكی از مهم

ها و طراحی ابزارهایی نو و متناسب با زمان حاضر،  کنند و با انتخاب روش اهلل لیسباقتصادي قرآن یعنی انفاق فی 

، سازمان بهزیستی، اهلل رحمهها و نهادهاي دولتی چون کمیته امداد امام خمینی  سازمان. نداهداف الهی را تحقق بخش

توانند با طراحی ابزارهاي مالی  خاص و برخی مؤسسات خصوصی قابل اعتماد مردم می يها يماریبسازمان حمایت از 

ریزي شده و با مطالعه  آوري کرده به صورت برنامه هاي ریز و درشت مردم نیكوکار کشور اسالمی را جمع مناسب، انفاق

اله یكی از ابزارهایی که با مقداري در ادامه مق. هاي ضروري و واقعی به شكل آبرومندانه هزینه کنند کارشناسی در محل

گفته باشد، مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهادهایی جهت اصالح آن ارائه  تواند ابزار مناسبی براي مطالب پیش تغییر می

  .گردد می

 ارمغان بهزیستی ابزاری برای مدیریت انفاق 

هاي قرآنی در جامعه نهادینه کند، اوراق  یاز جمله ابزارهایی که قابلیت دارد آموزه انفاق را با شرایط و ویژگ

هاي زمانی مشخصی  است که توسط سازمان بهزیستی منتشر شده و در دوره«  هاي ارمغان بهزیستی کارت»اعتباري از نوع 

گذارند تا در خدمات  هاي مذکور وجوه نقدي خود را در اختیار سازمان می شود، افراد با خریدن کارت به مردم عرضه می

ها استفاده کند و سازمان به منظور تشویق مردم، بخشی از وجوه را به قید قرعه  المنفعه و رسیدگی به محرومان از آن عام

ها به آالت قمار و  توجهی، این کارت توجهی یا کم به دلیل بی متأسفانهلكن . پردازد به عنوان جایزه به دارندگان اوراق می

ها و دقت  رسد با انجام اصالحاتی در آن به نظر می. تر شبیه شده است بیش( باطل اکل مال به)هاي بادآورده  ابزار ثروت

  .هاي قرآنی و با رعایت کامل موازین فقهی، طراحی کرد توان ابزاري کارآمد با ویژگی نظر در تحقق اصالحات، می

 اصالحات ضروری 

 ها  اصالح اهداف و انگیزه -1

هاي ارمغان  هاي تند تبلیغاتی که امروزه در کارت شیوه يریکارگ بهانگیز با  در نظر گرفتن جوایز مادي وسوسه

قمار بزرگ و  كیسمت خشكاند و افراد را به  هاي انفاق و بخشش را در جامعه می بهزیستی جریان دارد، انگیزه
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به محرومان و مستمندان یا مشارکت در امور  تر کسی با هدف کمك دهد و کم تصاحب یك ثروت بادآورده سوق می

 . کند المنفعه، اقدام به خرید اوراق می خیر و عام

هاي فرهنگی،  هاي مناسب تبلیغاتی و اجراي یك سري برنامه بایستی با اصالح کمی و کیفی جوایز و انتخاب سوژه

به طوري که فرد وجوه خود را  م؛و کمك به محرومان بكشانی اهلل لیسبهاي مردم را به سمت انفاق فی  اهداف و انگیزه

به مستمندان بپردازد و در مقابل، کارت ارمغان بهزیستی را به عنوان  بخشش تیننه به عنوان خرید اوراق بهادار، بلكه با 

  .رسید دریافت کند

 هزینه  -اصالح سازوکار درآمد  -2

شود بایستی وجهه مقبول اجتماعی داشته، از جهت  مردمی می هاي آوري کمك سازمان و نهادي که متصدي جمع

اولین قدم براي ایجاد فضاي اعتماد، داشتن . جذب و نگهداري و مصرف درآمدهاي مربوطه قابل اعتماد مردم باشد

ن به طوري که سازمان مذکور بتواند در پایان هر دوره مالی گزارش کاملی از میزا ت؛برنامه شفاف و گویاي کاري اس

صالح با نظارت و  هاي جاري، تبلیغاتی و مصارف را براي مردم ارائه کند و افراد حقیقی و حقوقی ذي درآمدها، هزینه

ها از  به تصویر کشاندن خدمات ارائه شده و نشان دادن آن است باکنترل، آن گزارش را تایید کنند و در قدم بعدي الزم 

هاي نیازمند و  البته در این موارد حفظ آبروي انسان. اد مردم را افزایش دادها و مجالت اعتم طریق تلویزیون و روزنامه

دار  ها بر همه چیز مقدم است و نباید به بهانه تهیه گزارش، شخصیت افراد را لكه انسانی آن  شئون  شرافتمند و رعایت

توان با به تصویر کشیدن مراکز علمی، فرهنگی، ورزشی، دینی، خدماتی، بهداشتی و درمانی که  بر این اساس می. نمود

گفت، و  دوست سخن نوعبراي محرومین احداث شده و گزارش مكتوبی از هدایاي نقدي به مستمندان، با مردم مؤمن و 

  .آنان را براي مشارکت در امر خیر تشویق کرد

 اري جوایز اصالح ساخت -9

 : وضعیت فعلی جوایز از چند جهت اشكال دارد

چرا که در  د؛شود که شبهه قمار وجود دار می نیتأم، جوایز مورد نظر از محل درآمد اوراق فروخته شده اوالً

ها  کشی بخشی از آن پول کنند، بعد از طریق قرعه حقیقت گروهی با خریدن اوراق مذکور پولشان را در یك جا جمع می

در چنین فرایندي برندگان خوشحال و بازندگان از این که اموالشان به صرف  نوعاًگیرد و  ه تعدادي از آنان تعلق میب

به جهت همین نكته است که وقتی از حضرت امام خمینی از . اند شده است، ناراضی مستحق ریغقرعه نصیب گروهی 

 : شود استفتا گردید جواب دادند شد جهت امور خیریه مصرف می که ادعا می( 21)اعانه ملی  يها طیبل  ماهیت

مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسالمی  اعانت بهمؤسسه پیدا شود و براي  ایشرکت یك  فرضاًاگر 

از مال خودش یا وجوهی که از منتشر کند و مردم هم براي اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند و آن شرکت  ییها طیبل

آید بدهد مانع  ها بیرون می مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آن پول دهندگانآید، با اجازه تمام  انتشار بلیط به دست می
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شود به این  هایی که اکنون عمل می کشی شود و قرعه که اکنون فروخته می ییها طیبلندارد، لكن این مجرد فرض است و 

 ( 22). نحو نیست و پول بلیط و قرعه حرام است

بینند که یا جوایز از اموال و دارایی خود مؤسسه  در این فتوا حضرت امام راه خروج از قمار و حرمت را در این می

اند اجازه چنین کاري را بدهند، و روشن است که صورت دوم فرضی  داده شود و یا این که تمام کسانی که پول  پرداخت

کنند، بعد از  چرا که به یقین حداقل برخی از کسانی که به قصد برنده شدن اقدام به خرید اوراق مذکور می ت؛بیش نیس

دیگر، رضایت آنان موقع  به عبارت. کشی هیچ رضایتی ندارند که پولشان به صرف قرعه در اختیار افرادي قرار گیرد قرعه

شوند که برنده  شرط برنده شدن، و وقتی متوجه می به تیرضاخرید همانند رضایت قمارباز قبل از قمار است، یعنی 

 . بر این اساس اگر جوایز از محل درآمد اوراق باشد حداقل شبهه قمار وجود دارد. رود اند رضایتشان از بین می نشده

اي است که غالب خریداران اوراق، به تصاحب چند جایزه ردیف اول چشم  یز به گونه، کمیت و کیفیت جوااًیثان

کشی خیل عظیمی  شود و همیشه بعد از قرعه شماري می اند و روشن است که چنین جوایزي نصیب تعداد انگشت دوخته

  .ان داردروي جوان خصوصاًاي  کننده کنند که اثر روانی تخریب باخته تلقی می خود را بازنده و مال

 : شود بنابراین پیشنهاد می

به این معنا که دولت اسالمی جهت  ؛پرداخت شودجوایز از محل بودجه عمومی آن سازمان و توسط دولت  -1

کنندگان به محرومان در بودجه سازمان مربوطه  نهادینه کردن انفاق و گسترش صدقات، هر ساله جوایزي را براي کمك

ها، به مصرف  آوري شده از طریق توزیع کارت در این صورت کلیه وجوه جمع. در نظر گیرد( سازمان بهزیستی مثالً)

جهت و به صرف قرعه در اختیار دیگري قرار  کند که وجوه انفاقی او بی رسد و هیچ فردي احساس نمی نیازمندان می

 ( 29). گرفته است

به این معنا که به جاي پرداخت مبالغی غیرمتعارف به تعدادي  د؛کمیت و کیفیت جوایز معقول و متعارف باش -2

تعداد جوایز را افزایش داده مبلغ آن را کاهش .. (.براي مثال یك جایزه سی میلیون تومانی، چند جایزه)شمار  انگشت

ت این که به جه ;دهد دهند و این اگر چه در کوتاه مدت ممكن است اثربخش نباشد لكن در بلندمدت بهتر پاسخ می

گیرد که امید زیادي براي  براي خیلی افراد شكل می  کشی و برنده شدن افراد زیادي، این ذهنیت بعد از چند دور قرعه

  .برنده شدن وجود دارد

براي مثال، اگر در آگهی تلویزیونی به جاي  د؛سعی شود نوع جایزه با عمل خیرخواهانه تناسب داشته باش -9

براي حج تمتع، پنجاه نفر براي  پنج خانوادهارمغان بهزیستی ... هکشی جوایز دور تبلیغات فعلی، وقتی اعالم شود با قرعه

اثر معنوي باالیی براي جامعه ایجاد  قطعاًبرگزیده شدند، ... وحج عمره، و دویست نفر براي زیارت مشهد مقدس 

  .کند می
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از مستمندان  تیجهت حمانتیجه این که اگر پیشنهادهاي فوق اعمال شود افراد با اهداي بخشی از اموال خود به 

 يدولت براسپس ( نه این که خریداري کنند)کنند  هایی را به عنوان رسید مشارکت در همیاري ملی دریافت می برگه

روشن است که در این صورت نه شبهه . پردازد ي را به قید قرعه میتشویق افراد خیر و نهادینه کردن انفاق قرآنی جوایز

هاي مردم به صورتی که قرآن سفارش کرده با  از طرف دیگر، انفاق. شود و نه شبهه اکل مال به باطل قمار مطرح می

  .گیرد ریزي، بدون منت و آزار و بدون خودنمایی و ریا در اختیار مستحقان واقعی قرار می برنامه

 

 : ها نوشت پی

 
 .261آیه ( 2)بقره  1

 .26۰همان، آیه  2

 . 927، ص 2ج ( 1979االسالمیه،  تهران، دارالكتب)ناصر مكارم شیرازي و دیگران، تفسیر نمونه  9

 .269آیه ( 2)بقره  9

 . 267همان آیه  ۰

 . 237، ص 1ج ( 1979قم، اسماعیلیان، )حویزي، تفسیر نورالثقلین  6

 . 93۵، ص 2و  1ج ( ق 1912بیروت، داراحیاءالتراث العربی، )البیان  جمعطبرسی، تفسیر م 7

 . 999ناصر مكارم شیرازي و دیگران، همان، ص : ک. ر 3

 . ۰93، ص 1ج ( 197۰قم انتشارات در راه حق، )محسن قرائتی، تفسیر نور  3

 . 271آیه ( 2)بقره  1۵

 . 91۰ناصر مكارم شیرازي و دیگران، همان، ص  11

 .9۵2، ص 2ج ( ق 1917االعلمی للمطبوعات،  بیروت مؤسسة)محمدحسین طباطبائی، تفسیرالمیزان  12

 .936طبرسی، همان، ص  19

 . ۰99محسن قرائتی، همان، ص  19

 . 262آیه ( 2)بقره  1۰
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 . 913و  917ناصر مكارم شیرازي و دیگران، همان، ص  16

 . 913همان، ص  17

 . 269آیه ( 2)بقره  13

 . 92۵مكارم شیرازي و دیگران، همان، ص  ناصر 13

کاري، افزون بر رکود اقتصادي، آثار مخرّبی نیز بر جسم، جان و اخالق آدمی  یب. 919,9طبرسی، همان، ص  2۵

 .«سلب نشاط زندگی»و « مفاسد اخالقی و اجتماعی»کند و زمینه بروز  وارد می
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 خطوط کلی اقتصاد اسالمی

 ثقرآن و حدیاز منظر 

 *فرشاد نوري

 : چكیده

و متفكران دو نظام اقتصادي حاکم بر جهان بعد از آزمون و خطاها و  پردازان هینظراقتصاد اسالمی، اصولی که 

دهنده کمال و اعجاز آن است شوند و این نشاندر عرصه اقتصادي آرام آرام به اصول آن نزدیك میر ي بسیاها شكست

داري در در واقع دو نظام سرمایهت؛ و و دنیوي انسان را با هم در یك مكتب گرد آورده اساصولی که سعادت اخروي 

، یك نگاه کلی شوند یم تر كینزدو اي به نام اقتصاد اسالمی نزدیك ادامه اصالحات خود به نقطهو  ها آنصورت تداوم 

اي مكتب نهفته است، اقتصاد اسالمی بر پایه سلسلهدرمان او تنها در این و دهد که نجات بشر به اقتصاد اسالمی نشان می

هاي اخالقی و ضوابط و قوانین اسالمی به پا گردیده که از این مكتب بهترین نظام عادالنه از مسائل اقتصادي و مالک

او را هاي تولید فراوان و توزیع عادالنه کرامت انسان و سعادت زندگی سازد که با ایجاد زمینهبراي بشریت فراهم می

رسیم و دلیل جان سخن اینكه با دنباله روي این مكتب و آن مكتب ما به سرمنزل مقصود نمی؛ و نمایدفراهم می

 .یابدی ما جز غفلت از اسالم نیست و امر این امت تنها به همان چیزي که در آغاز اصالح یافته اصالح میماندگ عقب

 .ثرآن و حدی، قسالمی، خطوط کلیاسالم، اقتصاد سالم، اقتصاد ا :های کلیدیواژه

 . تهران( ض .ر) ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتیدانشجو*

 

 مقدمه 

هاي اخیر احساس نیاز به یك نظام روشمند و علمی که عرضه و در سده يو اقتصادعلمی  يها انقالببه دنبال 

اقتصاد را حفظ و تنظیم کند بیشتر احساس شد، از همین رو ابتدا نظام سرمایه  موثر درل تقاضا و قیمت و سایر عوام

 يا دورهساله که در  19۵۵داري و سپس نظام سوسیالیستی بر جهان حاکم گردید، البته مكتب اقتصاد اسالمی با قدمتی 

القی در زمینه اقتصاد ارائه محدود در صدر اسالم جریان داشته یك مكتب و برنامه کامل و جامع اقتصادي، اجتماعی، اخ

اسالم  یو حتکند که آن را ناکارآمد جلوه دهند، ایجاب می اندوزان ثروت اآلن سودزمان و حتی  در آنداده است که چه 

، این است که حتی در صورت قبول وجود نظام کنند یمي دیگري که بر اسالم وارد شبههو را فاقد نظام اقتصادي بدانند 

که در حال حاضر کارایی ندارد، اما  دانند یمم آن را تاریخ گذشته و متعلق به همان قرون اولیه اسالم اقتصادي در اسال
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خود را با شرایط وفق دهد و انعطاف پذیر است؛ به عنوان مثال در  تواند یمنظام اقتصادي اسالم نشان داده است که 

زکات را از بعضی محصوالت کشاورزي به دلیل مقرون به صرفه نبودن ( ص) اسالم امبریپمورد وضع مالیات که 

بر االغ و و اسب هم قرار  گانه سهاسالمی مالیات زکات را عالوه بر احشام  حكومتدر زمان ( ع)برداشت و امام علی 

رکوردها و  وقوع هاي اقتصادي موجود بعد ازدر نظام اقتصادي اسالم اصولی مطرح شده است که در دیگر نظام؛ و داد

اند، البته منظور ما از عیب اسالمی پی برده يو عارها نفر را بدبخت کرد تازه به اصول ناب هاي اقتصادي که میلیونتورم

خالق  در واقعالهام گیري مستقیم آنان از اسالم نیست؛ چون اسالم بر اساس فطرت آدمی و از جانب کسی که آگاه و 

اي به نام اسالم خواهند اوست آمده حتی اگر غیر مسلمانان نیز بر اساس فطرت خود اقدام کنند به نقطه و فطرتآدمی 

نیز بها داده و نظام  یداري که بر اصل اصالت فردي استوار است به مالكیت عمومرسید، بلكه به عنوان مثال نظام سرمایه

مالكیت خصوصی را نیز به میزان بیشتري در اقتصاد خود راه کمونیستی که اصل را بر اصالت جامعه قرار داده بود به 

از ابتدا شاهد یك نظام مالكیتی  کنند یمو سودجویان آن را ارتجاعی معرفی  نظراندر اسالمی که تنگا داده است، ام

 .مختلط هستیم

 کشف و تكوین

در  یالعمل عكساز شرایط و  ها آنداري و کمونیستی در واقع نتیجه تجزیه و تحلیل صاحبان این دو نظام سرمایه»

برابر شرایط زمانه خود بوده است که در غالب نظریه و اصول علم اقتصادي ارائه شده است که با گذشت زمان تطور و 

 (923: 1937نمازي، . )«تكامل یافته است

است و چون و  وحی بر بشر نازل شده لهیبه وساما اقتصاد اسالمی در واقع یك مكتب و مذهب اقتصادي است که 

 .  راهی نیست در آنچرا و خطا و لغزش را 

اریخی، عملكردي، تحلیلی روش تحلیلی مناسب تر ت« براي بررسی نظام اقتصاد اسالمی گانه سه يها روشاز »

اسالم از آنجا که نمونه تجربی اقتصاد اسالمی است مورد  ررسی تاریخی اقتصاد صدرب( 1937: 926، نمازي. )تاس

زیرا تصمیمات و اقدامات پیامبر در رابطه با مسائل اقتصادي یكی از منابع کشف اول و خطوط کلی اقتصاد توجه است 

قتصاد اسالمی به دلیل عمر کوتاه خود هرگز این فرصت را پیدا نكرد تا خود را ا. تاسالمی نیز هست تحت عنوان سن

در همان دوران کوتاه هم شاهد تغییر و تكامل قابل  ما ماها و شرایط تغییر دهد ادر طول زمان و مطابق با تغییر موقعیت

   .هستیم يا مالحظه

و میزان  دهند یمو بررسی تحلیلی چنین است که نظریات و اصول این دو نظام را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

نظرات را در مقابل  را مشخص کند و چگونگی عملكرد این ها آننظریات و ارتباط منطقی میان  انسجام ساختمان این

اسالم  يها دگاهید ها هینظربه عنوان مثال »بشري بدان دچار شده را بررسی کند؛  اقتصادي که جامعه يها بحرانمسائل و 

با یكدیگر هم از  يسازوکارنقش دولت در اقتصاد از لحاظ انسجام و  ،مالكیت ،هاي فرديآزادي ،نسبت به فرد و جامعه
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و هم از لحاظ هماهنگی و انسجام احكام مربوط به هر یك از م و نظریات اساسی اسال ینیب جهانبا  كیهر نظر ارتباط 

 (92۵: 1937نمازي، . )«قابل تجزیه و تحلیل است ها آن

طرح نظام »این است که  يهاي اقتصادهاي اقتصاد اسالمی و سایر نظامهاي اساسی بین نظریهاز جمله تفاوت

 ها وبینش ،ین احكام، حقوقا. سپذیرد نه تكوین و تاسیر شیوه کشف انجام می، بدرباره آناقتصاد اسالمی و تحقیق 

 ها آنجهات مشترک  توان یممفاهیم اقتصادي اسالم که در منابع دینی ما آمده است چنان منسجم و هماهنگ هستند که 

 (.71: 1969، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه). «را به عنوان نظام و خطوط بنیادي کشف کرد

قانونی و حقوقی روبناي  ستمیو سیر بناي ، زبه گفته شهید محمد باقر صدر نظریات و قواعد مكتب اقتصادي»

. (23: 1993صدر، )« کند یمدهد البته حقوق و قانون جهت کلی سیستم اقتصادي را تعیین اقتصاد اسالمی را تشكیل می

بر  دانان حقوقشود و سپس مربوطه ساخته و پرداخته می ینیب جهان يمبنابر در تكوین ابتدا نظریات اساسی و کلی بر 

هاي سوسیالیست و پردازند و در نظامبه وضع قانون مدنی و رژیم حقوقی می ینیب جهاناساس این نظریات برآمده از 

هاي حقوقی وضع ها مطرح شده و سپس احكام و رژیمداري بر اساس نقطه شروع و اصل تكوین ابتدا نظریهسرمایه

اي روبرو هستیم که بر و از پیش شكل گرفتهم مستقل و کامل روبرو هستی ي مجموعهاند اما در اسالم با یك شده

ها صحبت دالت، عهالگو، اهار واقع ما با یك مكتب اقتصادي روبرو هستیم که از ارزشد. تپیامبرمان وحی شده اس

 (21-22: 1993صدر، . )ابی است از آنچه باید باشد و نباید باشدکند و وظیفه مكتب و روش اقتصاد ارزیمی

در بعضی موارد آیات و روایاتی است که به طور مستقیم بعدي از » اما منابع اصلی کشف نظام اقتصادي اسالم،

درباره مصارف یات توزیع فیء و انفال و آیاتی که ، آمانند آیات منع ربا اند؛ابعاد کلی اقتصاد اسالمی را مطرح کرده

 ،را در زمینه تولید ياقتصادتوان از آیات و روایات خطوط کلی و در بعضی موارد می اندخمس و زکات وارد شده

، که خط کلی عدم تمرکز 7 هیآی ال یَكونَ دولةٌ بینَ أغنیاءِکم سوره حشر کَ« مانند آیه .توزیع یا مصرف به دست آورد

: 1971، و دانشگاهحوزه  يدفتر همكار. )دکناقتصادي نظام اسالمی مطرح می هايثروت را به عنوان یكی از سیاست

جهتی از جهات  توان یماي از قوانین مدنی که در داللت بر یك خط کلی مشترکند بندي مجموعهاز تنظیم و جمع» ،(69

این احكام و قوانین به مثابه روبناي اقتصاد اسالمی هستند و ممكن است که در . کلی اقتصاد اسالمی را استنتاج کرد

با هم تفاوت داشته باشند، اما از نظر زیر بنایی ممكن است عنصر مشترکی داشته باشند که کشف این  و روبناسطح 

، (6۰: 1971دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، . )«لی نظام اقتصاد اسالمی شودعنصر منجر به استخراج یكی از اصول ک

شود مانند بیانات بعضی از پیامبر و ائمه که از آن حكم خدا کشف می ریو تقرفعل  ،منبع دیگر سنت است یعنی قول»

صرف فرد در مال کسب ثروت، حوزه دخل و ت يها راهائمه و پیامبر در باره حق کار و تالش اقتصادي، مالكیت و 

 (۰7: 1967دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، . )«خویش و انفاق و ضرورت آن

 مالكیت خصوصی 
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سوره مؤمنون، « بِیدِه مَلكوتُ ُکلِ شیءٍ»، 26سوره لقمان، آیه « لِلهِ ما فی السَماواتِ و األرض»بر اساس این آیات 

مالكیت اصلی و حقیقی هر چیزي از آن خداوند متعال است و تنها اوست  «بِیدهِ المُلك»و  96، یس آیه و سوره 33آیه 

ملك خویش داراست و اوست که این حق مالكیت را البته بر اساس حدود و قوانینی  درکه حق دخل و تصرف تام را 

انشین که براي ما مشخص کرده است که تجاوز از آن کفران نعمت و عصیان بر اوست به ما تفویض کرده و ما را ج

آمِنوا بِاهللِ و »: دیفرما یمکه  همان جاقرار داده است،  ها نعمتخود بر روي زمین براي تمتع و دخل و تصرف در این 

و البته که اعتقاد به این آیات که وظیفه اساسی هر مسلمانی است،  7سوره حدید، آیه « أنفِقوا ممّا جَعَلَكم مُستخِلفینَ فیه

ها از آن جا در پی دارد و این محدودیتا هایی ران در مالكیت و حدود آن محدودیتبراي شخص مسلم به خودخود 

خواند و جانشین خود بر روي زمین نامید براي او قواعد و « خلیفة اهلل»ناشی است که خداوند هنگامی که انسان را 

یعنی محدودیت در کسب ثروت و مصرف کردن آن و آزاد نبودن در انجام هر  ها آنقوانینی نیز وضع کرد که پایبندي به 

ر زمینه کسب و جمع د: شود؛ اولفرد در نظام اقتصادي اسالم به سه مرز محدود می». تکاري به قصد سود و منفع

( 29: 1969نویس، خوش). «هاي مختلفانفاق ثروت در راه: و سومدر زمینه هدف از کسب مال و ثروت : ثروت دوم

به صورت زنجیروار نفی دیگر  كیهر  یو نفاسالم یك دین کامل است که تمام اجزاي آن با هم در ارتباط هستند 

و گویند ما به دستورات خداوند درباره نماز اصول اسالم است و خداوند این آیه را در ذم کسانی آورده است که می

خداوند به این کافران متشرع وعده . کنیمبه میل و روش خود رفتار می، اما در مسائل اقتصادي میکن یمعمل ... و روزه

أتُؤمِنون َبِبَعضِ الِكتابِ وتَكفُرونَ بِبعضٍ و ما جَزاءُ مَن یَفعَلُ ذلكَ مِنكم إال الخِزي فی حَیاة الدنیا و »: عذاب داده است

 (3۰ هی، آوره بقرهس) .«عملونَما اهللُ بِغافلٍ عما تَ یومَ القیامة یَردّونَ الی أشَدّ العَذابِ و

است که چیزي را  و خالقمالكیت انسان کار مولد  منشأ»: دیگو یم( 1) یاستاد شهید بهشتی در کتاب اقتصاد اسالم

کند و مالكیت وي در حد همین کار مولد و خالقیت او آورد یا ارزش مصرفی جدیدي براي آن ایجاد میبه وجود می

 (21 :1969حسینی بهشتی، . )«است

یا همراه ( دمات، ختولید)آري؛ از نظر اقتصاد اسالمی درآمد و مالكیتی پذیرفته شده است که همراه با انجام کاري 

با ارزش افزوده جدیدي باشد، اسالم به شدت درآمد و مالكیت بدون انجام کار را نفی کرده و به همین دلیل است که 

ا و قمار را جزو مكاسب محرمه قرار داده است و مسلمانان را به شدت ناشی از کارهاي همچون داللی و رب يدرآمدها»

و دلیل آن هم این است که این ( 1962: 1962حریري، )، (111:193۵، سن، حسبحانی). «نفی کرده است ها آناز انجام 

هاي باعث ایجاد شكافکشاند و اعتقادي جامعه را به تباهی و فساد می -اعمال چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اخالقی

و بسیاري از رذائل  و حسدکاري  یکشی اقلیت ثروتمند از اکثریت فقیر، و گسترش رکود و بطبقاتی و استثمار و بهره

اصول کافی و فروع  يها کتابدر ( ع)امام صادق  خصوصاًبسیاري از ائمه و  يها تیروادر این زمینه . شود یماخالقی 

 .داندد بدون تالش و کار را الیق مالكیت نمیکافی روایت شده است که درآم
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که حقی است که خداوند از جانب خود ...( زکات و خمس )اما درباره حدود مالكیت که از یك طرف با مالیات 

« والذینَ فی أموالِهم حقٌ معلوم لِلسائلِ و المَحروم»: قرار داده استن به عنوان مالك حقیقی براي فقرا در مال ثروتمندا

باعث محدود شدن ( غیر از سرمایه)و از طرف دیگر با قرار دادن سودي براي دیگر عوامل تولید  9سوره معارج، آیه 

درآمد شده است، در اسالم مالیات براي جلوگیري از انفجار حس آزمندي انسان و برخورداري همه مردم از حداقل 

اي محدود که منجر به استثمار نشود ر دست عدهوضعیت زندگی و تناسب درآمدها و جلوگیري از تمرکز ثروت د

ه دولت اسالمی ب...( ت زکا)سفارش شده است که بر مسلمانان واجب است قسمتی از مال خود را به رسم مالیات 

از طرف دیگر در یك عمل تولیدي عالوه بر فرد که مولد و خالق است عوامل »بدهند تا در امور مربوطه صرف شود و 

دخیل است  دهد یماریخی و تسهیالتی که جامعه در اختیار وي قرار ، تجربیات اجتماعی، تبع طبیعیدیگري چون منا

 .(2۰: 1969حسینی بهشتی، )« طبیعی است و منابعفرد و قسمتی از آن متعلق به جامعه ه متعلق ب از کارقسمتی  نیبنابرا

اجتماعی  عدالتاز یك کار تولیدي را بین عوامل آن تقسیم کرده که مصداق کامل  درآمد حاصلهکه اسالم  مینیب یم

که تمام سود را  يدار هیاقتصاد سرمااست، عامل مولد، عامل طبیعی، ابزار تولید هرکدام سود خود را دارند نه بر خالف 

و ) و حكومتست که جامعه داند و به اصل سودپرستی معتقد است و نه مانند اقتصاد کمونیحق عامل انسانی می

و مالكیت  داند یمرا که صاحب کار و سود  (در واقع هیئت حاکمه حزب کمونیست است دو اصطالحمنظورشان از این 

 .کند یمخصوصی را نفی 

از نظر »ه ک« مَن سَبقَ الی ما لَم یَسبَق الیه مسلمٌ فَهو له»دومین عمل مالكیت حیازت است که بر اساس اصل فقهی 

 منشأبه مواد موجود در طبیعت که  ها انسانمنطق فكري و دینی پذیرفته شده است ولی محدود و مشروط بر اساس نیاز 

و هر انسانی در این مالكیت عام سهمی  شود یمعمومی  يها ثروتها نسبت به انفال و اعتبار مالكیت عمومی انسان

 .(196: 199۰ ،صدر)« .ن ماده در طبیعت داردمتناسب با ضریب نیاز خود و ضریب فراوانی آ

پیدایش مالكیت دیگر که به  منشأخدمات؛ سومین عامل مالكیت خصوصی از نوع مالكیت ابتدایی است و سه 

  .نتقال قهري، اخشش، بتجارت :است عبارتند از موسومبه مالكیت انتقالی  که گریدمالكیت 

 مالكیت عمومی 

سوره رحمن  «و األرضُ وضَعَها لِألنام»در قرآن آمده است  ،شودبه این نوع مالكیت می ییها اشارهدر نصوص دینی 

( ع)و در روایتی دیگر از امام کاظم « الماءُ، الكأل ،لنارُا: الناسُ شرکاءٌ فی الثَالثة» :ازجمله آن پیامبر اسالم فرمود 1۵ هیآ

 .(1۰۵: ق. ه 1932النوري، )« ألإنّ المسلمینَ شرکاءٌ فی الماءِ و النارِ و الكَ»: داریم

ه هرگز به مالكیت خصوصی در ، کو دریاهاست ها رودخانهواحل ، سها جنگلاین نوع مالكیت شامل معادن ظاهري 

 .مجاز شناخته شده است میکار مستق زشیو رآیند و تنها بهره برداري از مواد آن بر اساس حیازت نمی
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وجود داشته و مانند اقتصاد کمونیست  یهمواره در کنار مالكیت خصوصی و دولتمالكیت عمومی در اسالم از ابتدا 

گیرد داري جزو مایملك افراد قرار نمیشود و مانند اقتصاد سرمایهاي خاص اطالق نمیاي از تاریخ و مرحلهیك دوره

است که اسالم منابع  نكته قابل توجه در مالكیت عمومی این. بلكه متعلق به همه مردم تحت حكومت اسالمی است

مسلمان  بعداًبلكه به همه مسلمین چه آنان که مسلمان هستند و چه آنان که »عمومی را نه متعلق به مردمان حال حاضر 

هاي آینده و عنی احترام به حقوق نسلی، و یك نكته بسیار ظریف« داندباشند میمی و مسلمانبه دنیا آمده  بعداًاند یا شده

ز این منابع و عدم اسراف و از بین بردن این منابع با استفاده بیش از حد از آن، مورد توجه اسالم بوده ا ها آنحفظ حق 

دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، . )اندازدچرا که استفاده نادرست از منابع امروزي سرنوشت آیندگان ما را به خطر می

1969 :1۵7.) 

مزارعه و مانند آن به ج اي نیست که قابل تفكیك باشد و هرکسی بتواند سهم خود را مالكیت عمومی به گونه»

هایی صرف کند که نفع آن عاید عموم افراد واگذار شود و درآمد حاصل از این اراضی به عنوان ملك مسلمین در راه

 (1۵3: 1969دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ). «مسلمین گردد

 مالكیت دولتی

 :میکن یماشاره  ها آنالكیت دولتی هم آیات و روایاتی وجود دارد که به در مورد م 

ي مربوط به انفال آغاز شده است و انفال را متعلق به خدا و رسول خدا و رئیس در قرآن کریم سوره انفال با آیه

و همچنین در روایتی از امام  1آیه سوره انفال « یَسئَلونَك عَن االنفالِ قُل االنفالُ هللِ و لِرسول»: داندحكومت اسالمی می

لَنا االنفالُ، قلتُ و ما االنفال؟ قالَ مِنها المَعادنُ و اآلجامُ و کلُ : عن ابی بصیر عن ابی جعفر قال»: جعفر صادق آمده است

فرقی بین  ولی منظور از انفال کدام است و چه. (972: پ 19۵9الحر العاملی، )« أرضٍ الربَّ لها و کلُ ارضٍ باد ِفهو لنا

: امل، شاندصریح قرآن و احادیث استنباط نموده از متنکه فقهاي ما  همان طوراموال دولتی و اموال عمومی وجود دارد، 

این دو »دولتی است،  مؤسساتو درآمدهاي ناشی از اموال و  ها اتیال، مموات، غنائم جنگی يها نیم، زعادن باطنیم

عمومی باید به مصارف رفاه  يدرآمدهانظر حقوقی با هم تفاوت دارند چرا که  هرچند از نظر مردم یكی هستند اما از

در درآمدهاي دولتی عالوه بر هزینه براي رفاه  تواند یمنیازهاي عموم اختصاص داده شود، اما دولت  نیتأمعمومی و 

اجتماعی و ایجاد شغل براي بیكاران هزینه  يها گروهقداري از آن را براي کمك به ، معمومی و ساخت و ساز زیر بناها

هرکدام  در آناقتصاد اسالمی برخالف نظام کمونیستی که مالكیت عمومی و دولتی  در نظام( ۰9: 193۵سبحانی، )« نماید

اي از زمان باعث ایجاد عدم تعادل در نظام به برهه ها آناي از زمان است و همین اختصاص هر یك از مختص به دوره

اقتصادي فریدمن  يها هینظرداري که فقط مالكیت فردي را بر اساس اقتصادي کمونیست شده است و نظام سرمایه

ها و دریاها را به تملك خود توانست جنگلفرد می یو حتدانست را معتبر می( داري لیبرال هیاقتصاد سرما مؤسس)

کند؛ هردو راه افراط و تفریط را در پیش گرفتند و باعث عموم مردم را در سهمشان از منابع طبیعی ضایع  و حقدرآورد 
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د، مالكیت فردي محدو)ما راه مختلط و ترکیبی که اسالم اتخاذ کرده یعنی ا. دهاي بزرگی به اقتصاد مردم خود شدنزیان

محدود از ؛ تحت مالكیت فردي اوالًتا . داده استهم قرار  و مكملرا در کنار هم ( الكیت عمومی و مالكیت دولتیم

ر اساس منابع دولتی و عمومی و ، باًیثاناي قلیل جلوگیري کند و ثروت در دست عده و تمرکزداران بزرگ رشد سرمایه

 نیتأمطح قابل قبولی از زندگی و ، سجدید يها اتیمالمانند زکات و خمس و در صورت لزوم وضع  ییها اتیمال

 .مردم خود فراهم کند يرا برااجتماعی 

را به  ها آناز  كیهر گانه مالكیت میدان عمل خاصی را اختصاص داده و از این اشكال سه كیهر اسالم براي 

راي صحت نظریه اسالمی در باره ب. دشناسیا عالج وقتی که شرایط آن را ایجاب کند نمی ،عنوان حالت نادر و استثنایی

وجود  سمیالیو سوسداري تر از آزمایش عینی سرمایهروشنمالكیت که بر اساس مالكیت مختلط قرار دارد هیچ دلیلی 

داري به ناکارآمدي نمونه اعتراف نظام سرمایه»ندارد زیرا ثابت نمود که نظریه شكل واحد مالكیت اشتباه است، 

نظام جماهیر شوروي با تصویب ماده هفت برنامه  ضاًیا؛ و کاپیتالیسم ملی کردن بعضی منابع طبیعی و صنایع است

و  9۰6: 19۰۵صدر، )« .جماهیر شوروي سوسیالیستی مالكیت خصوصی را در کنار مالكیت عمومی به رسمیت شناخت

9۰۰) 

اعتقاد به اصالت فرد یا جامعه که مبناي اقتصادي دو نظام حاکم بر جهان امروز است حاصل فكر تك بعدي انسان 

ما خداوند متعال دیدگاهی متفاوت نسبت به فرد و جامعه دارد که از آیات ، اه چپ متمایل است یا به راستاست که یا ب

 إقرا». 19 هیاسراء آسوره، « کلُ إنسانٍ ألزمناه طائرَه فی عُنقه و نَخرجُ له یومَ القیامة کتاباً منشورا»: مشهود است کامالًزیر 

وره س« إِن لیسَ لإلنسانِ إال ما سعَی و إنّ سَعیَه سوفَ یَري». 19سوره اسراء آیه « علیكَ حسیباًم کتابَك کَفی بنفسِك الیو

یابیم که انسان مسوول و بر اساس این آیات در می. 93سوره مدثر، آیه « کُلُ نَفسٍ بما کَسبَت رَهینَةٌ» 9-92نجم، آیه 

 .دارد اعمال و کارهاي خویش را بر عهده تیمسئولسازنده سرنوشت خود است و 

سوره  ،«الیستقدمونَ لِكلِ أمهٍ سِجلٌ فإذا جاءَ أجلُهم الیستأخرونَ ساعهً و»: خوانیم کهو از طرف دیگر در قرآن می

هاي ، سوره بقره، آیه«تلك اُمةٌ قَدخَلت لها ما کسبَت و لَكم ما کسبتُم وال تَسألون عَما کانوا یعملون»، 99اعراف، آیه 

هایی دو بعدي تشكیل از نظر قرآن جامعه نیز چون از انسان. 23، سوره جاثیه، آیه «الی کتابِها کلُ أمهٍ تُدعی». 191-199

و یافته داراي دو بعد جسم و روح است که جسم آن از افراد جامعه تشكیل شده و روح آن روحیات و اعتقادات 

عتقاد به فرد و ا. دشو یماوت افراد آن سعادت یا شق و موجبگذاري کرده است که افراد جامعه آن را پایه ییها فرهنگ

مصالح فردي افراد جامعه برنامه ریزي و تالش کند وهم  نیتأمکه دولت اسالمی هم در جهت  شود یمجامعه باعث 

 .هردو در کنار هم اعتقاد دارد و جامعهامعه را برآورده کند، یعنی اسالم به اصالت فرد ج( اجتماعی فرد)نیازهاي 
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هاي اجتماعی توازن کامل برقرار کند و هاي فردي و خواهشاست که میان خواهش بر آناساس تعالیم اسالم »

مصلحت فرد را با اجتماع هماهنگ سازد تا نه فرد فداي اجتماع شود و نه اجتماع در راه منافع فرد یا افرادي متزلزل 

 .(113: 1939شایسته نژاد، ). «شود

 اصل مداخله دولت 

و در اسالم بر اساس این آیه دخالت و نقش حاکم اسالمی و حكومت در اقتصاد امري پذیرفته شده و مقبول است 

تواند براي تنظیم امور اقتصادي به وضع مقرراتی بپردازد و مجوز این کار از طرف خداوند به اسالمی می در دولت حاکم

 .«هللَ و رسولَه و أولی األمر منكمیا أیها الذینَ آمنوا أطیعوا ا»: ایشان داده شده است

شكوفایی را دارد و  رشد وکه تنها در سایه نظم و قانون امكان  مند و قانونمند بالطبع انسان به عنوان موجودي نظام

در  تواند ینمروي آورده  و دولتبراي رسیدن به شكوفایی، جامعه را تشكیل داده و براي اداره بهتر جامعه به حكومت 

دولت باشد و البته دخالتی که هماهنگ با مالكیت فردي و عمومی باشد و  از دخالتصادي خود بی نیاز امور اقت

از امكان نظارت و مداخله وسیعی  یاقتصاد اسالمدولت در »موجبات رشد و توسعه جامعه انسانی را فراهم سازد؛ 

 لهیبه وسر حسن اجراي احكام ثابت که اول، نظارت ب ؛برخوردار است که نقش آن در دو بخش قابل طبقه بندي است

و مقابله با مشكالت و  ییارویدر روجدید  يها يگذار استیسحال اقدام به  نیو در عخداوند و پیامبر تعیین شده است 

 .(63: 1971، و دانشگاهدفتر همكاري حوزه . )«ندیآ یممسائل اقتصادي به نسبت مقتضاي زمان و مكان به وجود 

هاي مختلف با استفاده از منابع عمومی و دولتی و گذاري در زمینهمكلف شده است تا با سرمایهدر اسالم دولت 

هاي فردي شرایط کار را براي عموم افراد جامعه فراهم کند و با رفع فقر شرایط نسبی از رفاه براي مردم جذب سرمایه

زندگی خود از پیامبر طلب کمك کرد و  يازهایناي جمله روایتی از پیامبر اسالم نقل شده که شخصی بر از آنمهیا کند؛ 

به او طناب و تبري داد و فرمود با فروش هیزم معیشت خود را با آبرومندي  دید یمپیامبر چون توان کار را در وي 

 ورا فراهم کند  ها آندولت باید با فراهم کردن وسایل کار و تولید براي همه افراد جامعه وسایل رفاه نسبی . کسب کن

-اند، از اکثریت افراد جامعه جلواي ثروتمند که ابزارهاي تولید را در انحصار خود درآوردهکشی عدهوسیله از بهره نیبد

 .گیري کند

وقتی زکات و صدقه بر اساس نظر فقها شامل افرادي »پروري و تنبلی سفارش نكرده است؛ اسالم هیچ گاه به تن

 –اسالم از یك طرف براي تشویق به کار دست به تبلیغات فرهنگی ( 7۵: 19۰۵صدر، ). «شود ینمکه توانایی کار دارند 

إنّ اهللَ تعالی یَبغَضُ العبدَ »، «الكادُّ علی عَیالِه کالمُجاهدِ فی سَبیلِ اهللِ»: گویدو می داند یمکار را عبادت  زند یماعتقادي 

و از « کلَ یومٍ فی شأنٍ» دیفرما یمحتی خداوند در مورد خود ( 33: 1933کلینی رازي، )« النَوّام إنَ اهللَ لَیَبغِضَ العبدَ الفارغَ

 .داند یمطرف دیگر دولت اسالمی موظف به تأمین شغل و کار ایشان 
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دخالت دولت در اقتصاد به دلیل مالكیت و سرپرستی در  يها نهیزمهاي اقتصاد اسالمی وجود یكی دیگر از ویژگی»

از برداري و مالكیت بخش خصوصی اقتصادي است و البته سیاست نظام اقتصاد اسالمی بر عدم بهره هاي مختلفپدیده

داري مانع رشد برخالف اقتصاد سرمایه ها ثروتلكه با نظارت حكومت بر تقسیم ابتدایی این ، بنیست ها ثروت نیا

از طرف . تابه منافع عمومی آسیبی نرسد شود یمهاي عمومی استفاده از ثروت نامحدود مالكیت خصوصی ناشی از سوء

، و دانشگاهحوزه  يدفتر همكار) .«برداري کنندتوانند از این منابع بهرهدیگر برخالف نظام سوسیالیستی افراد جامعه می

1971 :۰۵۰.) 

شود و این داري در جامعه حل میبا تطبیق اقتصاد اسالمی بعضی از مشكالت ناشی از عملكرد نظام سرمایه

، وضعنابرابري شدید و غیر عادالنه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی براي این : ها عبارت است ازابسامانین

اقتصادي که در حقیقت موجب سلب آزادي اقتصادي گردید، زیرا باعث به وجود آمدن انحصارهاي  يآزادفراط در ا

اي در دوره يها نوسانداد که عامل اصلی یقات نشان میبزرگ گردید که آزادي عمل را براي دیگران سلب کرد، تحق

 يها زشیانگآزادي اقتصادي و عدم محدودیت تصمیمات و  ،کاري یاوضاع و احوال اقتصادي از قبیل تورم، رکود و ب

پولی و  يها استیس بخش خصوصی است و دولت باید براي مقابله با این مشكالت با توسل به ابزارهاي خود مانند

 .(937: 1971، و دانشگاهدفتر همكاري حوزه ) .دمالی دخالت کن

 عدالت اجتماعی

مستقیم یا غیر مستقیم تحت عنوان  به طوروظیفه دولت براي ایجاد اشتغال همگانی »و اصل ذکر شده در باال 

اصل دیگر اصل کفالت همگانی است یعنی مسئولیت  «اجتماعی در اسالم است و نیتأمیكی از اصول ه ضمان اعال

 و منظوروارد شده است ( ع)امام صادق  مخصوصاًکه بر اساس احادیثی که از ائمه و ر متقابل مسلمانان نسبت به یكدیگ

: 19۰۵صدر، )د که مسلمانان به یكدیگر نیاز دارن و جنگهاي شدید است؛ یعنی هنگام زلزله، قحطی هنگامه حاجت

92۵). 

و توازن اجتماعی که یكی دیگر از اهداف و اصول اقتصاد اسالمی است و منظور از توازن اجتماعی توازن در سطح 

یكی جنبه طبیعی و دیگري جنبه »زندگی است نه سطح درآمدها در اصل توازن اجتماعی دو واقعیت قابل ذکر است 

 ،جسمی و فكري است و اگر چه شرایط اجتماعی منظور از جنبه طبیعی تفاوت افراد از نظر خصائل و صفات :مرامی

، اما این صفات و خصال قائم به شرایط اقتصادي و اجتماعی گذارد یم ریتأثها فرهنگی هر طبقه بر این توانایی ،اقتصادي

 (923: 19۰۵صدر، ) .«دیگر واقعیت مرامی که یعنی کار و تالش مبناي مالكیت و درآمد شناخته شده است؛ و نیستند

ها بدنی و استعداد فكري خود و کار و تالش بیشتر درآمد بیشتري نسبت به افرادي هستند که با تكیه بر توانایی

اي اعتقاد به این دو واقعیت نتیجه»د؛ و دیگران دارند بدون اینكه حقی را پایمال یا کسی را مورد استثمار قرار داده باشن

ناپذیر حق دارند که ثروت بین افراد جامعه است در نتیجه مبتكرین خستگیرا در بردارد و آن قبول وجود تفاوت میزان 
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و منظور اسالم از سطح زندگی یكسان  (.63: 19۰۵ ،صدر) ،«از یك زندگی سالم و محیط مادي مناسب برخوردار باشند

اقتصادي نیست بلكه اعتقاد  مندي از درآمد و مزایايها و استعدادهاي متفاوت در بهرهتساوي تمام افراد جامعه با توانایی

به یكسانی سطح زندگی دارد که در این سطح از زندگی درجات مختلف برخورداري اقتصادي وجود دارد ولی از 

داري خبري نیست، این نظریه را اسالم چهارده قرن پیش مطرح کرده است و نه اختالفات شدید طبقاتی جوامع سرمایه

 .از حیث شعور و استعداد اعتقاد داردبه اگوئیسم غرب و نه تساوي افراد 

و از طریق کار  صرفاًکشی و اي وبر هم خوردن توازن اجتماعی بدون بهرهو بدین ترتیب امكان ثروتمند شدن عده

در این جاست که دولت از اختیارات خود در جهت وضع »هاي طبیعی وجود دارد فكري و روحی و استعداد يها تفاوت

بر مالیات زکات براي ایجاد توازن استفاده کند و مالیات توازن را جهت ضمان اعاله و موارد دیگر به مالیات توازن عالوه 

و توازن اجتماعی حفظ  نیتأمشده و رفاه اجتماعی و نیز  رساند به این ترتیب از تمرکز ثروت جلوگیريمصرف می

 (1937: 9۰9، 9۰9نمازي، ). «شود یم

. دهد یمرا ارائه  در اسالماجتماعی و توازن اجتماعی تصویري شفاف از عدالت اجتماعی  نیتأماین دو عامل یعنی 

: ربا را تحریم کرده است حاًیصرهاي اقتصادي است خداوند در قرآن کریم ربا عامل بسیاري از نابسامانی از آنجا که

: و در جواب کفار که گفتند ربا و بیع با هم فرقی ندارد فرموده است 27۰سوره بقره، آیه « أحلّ اهلل البیع َو حرّم الربا»

 دیده یمدر بیع شما یك خدمت مورد نیاز جامعه را انجام ». 27۰یه ، آسوره بقره« ذلك بأنّهم قالوا إنما البَیعُ مثلَ الربا»

دهد که پول را از شما لكه کار مفید را کسی انجام می، بدهیدانجام نمی يدیکار مفنی توزیع کاال اما در ربا شما هیچ یع

حسینی ) «شود ینماي است که به خودي خود رساندن آن به دست افراد هیچ خدمتی محسوب پول وسیله. ردیگ یم

 .(61: 1969بهشتی، 

 ربا

گناه رباخواري را نشان  یو بزرگروایات بسیاري از پیامبر و ائمه در تحریم ربا آمده است که شدت خباثت 

کلینی رازي، )« دِرهمٌ مِن ربا عندَ اهللِ أشَدّ مِن سَبعینَ زَنیَة کَلها بِذات مُحرَم»: دیفرما یماز جمله امام جعفر صادق . دهد یم

الحر العاملی، )« إذا أرادَ اهللُ بقومٍ هالکا ظَهرَ فیهم الرِبا»: شده که فرموده استز رسول خداوند روایت ا .(129: 1932

 (121: الف 19۵9

یا أیُها الذینَ آمَنوا إتقوا اهللَ و ذَروا ما بَقی مِن الرِبا فإن لن تفعلوا فأذِنوا بِحربِ مِن »در تفسیر این آیه ( ع)امام باقر 

، إنّ الولیدَ بنَ المغیرة کانَ یَربی فی الجاهلیة: فرمود ،«ؤوسُ أموالكم التَظِلمون و ال تُظلَموناهللِ ورسولِه فإن تُبتُم فلَكم رُ

ال إنّ کلَ رِبا فی أ( ص)بعدَ أن أَسلمَ فنَزلت اآلیةُ فقالَ النبیُ ا قی له بَقایا علی ثَقیفِ فأرادَ خالد بنُ الولید المُطالبة بهبَ

 .(993: ب 19۵9الحر العاملی،)هُ ربا العباسِ بنِ عبدالمطلب الجاهلیة موضوعٌ، واولُ ربا أضَع
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توان بر اساس افزایش نرخ تورم براي جبران تورم وام در وام و خرید و فروش نسیه براي جلوگیري از زیان می»

دریافت  ه اینک. ددهنده و فروشنده به نسیه مقداري پول اضافه یا به اصطالح به ارزش کاال را به نرخ روز دریافت کن

 (69: 1969حسینی بهشتی، ). «پول اضافه از قبیل استهالک است

-هاي تورم محسوب میعامل تورم و ریشه تمام علت نیتر مهمشود سودي که براي سرمایه در گردش مطالبه می

هاي و دادن نقش دادوستدعدم ادراک نقش پول به عنوان ابزار »: دیگو یمکه شهید محمد باقر صدر  همان طورشود و 

 (  97: 19۰۵صدر، )« .دیگر به آن یعنی داد و ستد کردن آن مانند کاال باعث گسترش ربا و مصائب ناشی از آن شده است

پول »و و این در حالی است که در نظام اقتصاد اسالمی درآمد و مالكیت فقط محدود به کار مولد و خالق است 

که براي پول مجرد  ییها آنتواند باشد و وسیله تبادل شاخص هیچ قیمتی نمیدر صورت تجرد از وظیفه خود به عنوان 

بهره پول  در کسبدر واقع هدفی جز مشروع کردن عمل خود  کنند یمارزش قائل هستند و پول را انبار قیمت معرفی 

 ( 93: 19۰۵صدر، ) «ندارند

ربا خورانی با بلوکه کردن پول ». دباشاي محدود میهاي ربوي یكی از عوامل تمرکز ثروت در دست عدهبانك

گذارانی که از راه شوند و سرمایههاي کالن میثروت و صاحبکنند ها بهره ناشی از آن را دریافت میخود در بانك

کنند و هاي بزرگ را پیدا میگذاريامكان سرمایه کنند یمدریافت  ها بانكاز  زد و بنددریافت اعتبارات کالنی که با 

دفتر ) «.شود که خود داراي ثروت زیادي هستنداین اعتبارات به کسانی داده می عموماًو  شوند یمودهاي کالن صاحب س

شود پول از جریان طبیعی خود اي باعث میو این تمرکز ثروت در دست عده. (926: 1971. همكاري حوزه و دانشگاه

تقاضا  جهیدر نتفقط تحت شرایط خاص و با بهره باال در اختیار افراد نیازمند به آن قرار دهند و  را آنخارج شده، و 

باشد در اینجا استاد شهید بهشتی کاري و تبعات آن، ناشی از همین رکود می ییابد که منجر به رکود شده و بکاهش می

 نیتأمداران بزرگ سرمایه خود را که قسمتی از سرمایه سرمایهکند اگر با اجراي قانون تحریم ربا اي را مطرح میمسئله

ها خواهد آمد، حها به کار نگیرند چه بر سر این طراست، در این طرح... شاورزي و، کبزرگ عمرانی يها طرحمالی 

و بزرگ گاه با  افرادي به وامی اندک هرچند با بهره نیاز دارند تا گره از کار خود بگشایند یا تولید کنندگان خرده پا

ها را به هاي بانكرابطه فعالیت نیدر ا یدکتر بهشت»و نیاز به اعتبارات ولو با بهره دارند،  شوند یممشكالت مالی مواجه 

ساب پس انداز بدون ، حرات، حساب جاري، بك، چاز قبیل خدمات حواله ییها تیفعالاول؛ : کنددو دسته تقسیم می

حسینی بهشتی،  «..انه سازي و ، خنعتی، صتجاري يها وامبهره و مبادالت ارزي و دیگر؛ خدمات مربوط به اعتبارات و 

هاي دسته اول را با کارمزد معقول و به صرفه انجام دهند تا ها فعالیتبانك»دهند که ایشان چنین پاسخ می(. 31: 1969

هاي مردم بهره شود نه اینكه براي ارضاي حس پول پرستی خود براي جذب سرمایه نیتأمها مخارج صاحبان بانك

هاي از راه تشكیل تعاونی توان یمهاي بزرگ را نیز سرمایه طرح؛ و دربا بگیرن رندگانیگبپردازند و با دادن اعتبار از وام 

کرد،  نیتأمهاي بزرگ دیل به سرمایههاي کوچك و تبعاونی مصرف و جذب سرمایه، تعاونی تولید، تبزرگ سهامی
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هاي بدون بهره بدهد نه اینكه خود ربا خواري بزرگ باشد، وام یو دولتتواند از منبع درآمدهاي عمومی دولت می

از صدقه  الحسنه قرضدر اسالم و  ربا استاقتصاد اسالمی براي مبارزه با  از امكاناتیكی دیگر  الحسنه قرض مؤسسات

 (33: 1969حسینی بهشتی، . )«و کمك بالعوض نیز برتر شمرده شده است

 مالیات اسالمی 

توان از اقتصاد اسالمی مطلبی نوشت و از زکات حرفی به میان نیاورد، به قول شهید محمد باقر صدر این نمی

لئِن أقَمتُم الصالةو »اهان قرار داده است؛ اي که خداوند آن را در کنار نماز شرط آمرزش گنمسئله. مالیات جاودانی اسالم

-در جایی دیگر در بیان منزلت آن میو ، 12سوره مائده، آیه « اَقرضتُم قَرضَاً حَسنا ألکَفِّرنَّ عَنكُم السُیئات و. ..آتَیتُم الزَکاة

قَد »: ، در روایتی از امام صادق آمده است1۵9سوره توبه، آیه  «خُذ مِن أموالِهم صَدقة تُطّهِرُهم و تُزکّیهِم بِها»: فرماید

لَقَد فَرضَ اهللُ »: اندفرموده و ایضاً« زَکّوا اَموالكم تُقبَل صَالتُكم»و  «فَرَضَ اهللُ علیكم الزکاةَ کما فَرضَ علیكم الصَالة

نپرداختن مال از طرف  ،ینكه دلیل نیازمندي فقراا و ،(9: ج 19۵9الحر العاملی، )« ما یَسعُهم لِلفقراءِ فی مالِ األغنیاءِ

 .را در زکات نپرداخته باشد فقرامگر اینكه حق  شود ینمهیچ فردي ثروتمند  ثروتمندان است و

از طرف شارع وضع شده  ماًیمستقنسبت و مورد وضع آن  کهثابت  يها اتیمال: مالیات در اسالم بر دو نوع است»

در شرایط خاصی وضع کنند مانند مالیات توازن که  تواند یمحكومتی که حاکم اسالمی  يها اتیمالاست و دسته دوم 

 (.9۰1: 1971. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه). «شود یمبراي تعادل بین سطح زندگی افراد جامعه وضع 

آن را ارجمند داشته و عمل به آن را در  نیچن نیاکه  قرار دادهبدون شك خداوند برکات فراوانی را در زکات 

-پیامبر اسالم افرادي را که در مسجد حاضر بودند و زکات خود را نمی» یو حتردیف اداي نماز، واجب دانسته است 

 (.1۵: ج 19۵9الحر العاملی، ) .«پرداختند از مسجد اخراج کرد

 یو سختاي که فشار زندگی فقرا و درماندگان باشد به گونه نیتأمترین فلسفه تشریع زکات و اصلی نیتر مهمشاید 

پس هدف زکات . طبقاتی از بین برود و شكافافزایش یافته  ها آنزندگی را از آنان برطرف سازد تا سطح زندگی 

 (921: 1993صدر، ). «تعمیم غنا و بی نیازي به مفهوم اسالمی آن و ایجاد توازن در سطح زندگی کلیه افرادست»

پرداخت زکات دلبستگی ». 1۵9سوره برائت، آیه  ،«تُزَکِّیهم خُذ مِن أموالِهم صَدقةً تُطهّرُهم و»: فرمایدخداوند می

حال موجب پاک کردن اموال اغنیاء از حقوق  نیدر عبخشد و را تعالی و رشد می و انسانبرد شدید به مال را از بین می

دفتر همكاري . )«اغنیاء حقی است که از جانب خداوند اداي آن واجب شده استزیر آنان را در اموال د شونیازمندان می

 (9۰9: 1971. و دانشگاهحوزه 

امام  همان طور که. شوددهد وهم موجب حفظ ثروت و مال اغنیاء میزکات هم فقرا را از بدبختی نجات می

زیرا ». (۰: ج 19۵9الحر العاملی، )« ینِ أموالِ أالغنِیاءِإنّ عِلة الزکاة مِن أجلِ قوةِ الفُقراء و تَحص»: فرمایدمی( ع)صادق 
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دانند اداي زکات باعث گردش اسالمی را موجب کاهش مال خود می يها اتیمالبرخالف تصور برخی که زکات و 

شود و این افزایش تقاضا و هاي جدید شغلی میسرمایه در جامعه افزایش تقاضا، تولید و خرید و در نتیجه ایجاد فرصت

شود، که انباشته می ها بانكدهد و به صورت اعتبارات در یش میرا افزا دکنندگانیتولخرید میزان سودهاي دریافتی 

فلسفه زکات در همین گردش پول و . (99: 19۰۵صدر، )« دهد یمبازرگانان و تولیدکنندگان را رونق د تجارت و تولی

 .ا دچار رکود و رخوت نشودثروت در رگ اجتماع است ت

برگردد و ( رضایت و خشنودي خدا از بندگانش)مصونیت اموال با پرداخت زکات ممكن است به علل معنوي 

اي براي دستبرد به نان دلیل قانع کننده، آزندگی نیازمندان نیتأمشاید به علل اجتماعی اقتصادي چنانكه پرداختن زکات و 

اي با چنین مجازات قطع ید براي جامعه دیو شا)د افتآنان امنیت مالی افراد به خطر نمی اموال دیگران ندارند و از طرف

نشود با احساس فشار و محرومیت ممكن است به  نیتأماغنیاء  لهیبه وس ها آندر صورتی که زندگی و ( وضعیتی است

 . شودبر جامعه حاکم می ومرج هرجاین روحیه جو ناامنی و  با گسترشاین اعمال اقدام کنند و 

 نتیجه گیری 

داند و انسان خلیفه او بر روي زمین و ملزم به انجام اسالم و اقتصاد اسالمی، مال و ثروت را یك ودیعه الهی می

 .دانددستورات او براي رسیدن به سعادت و کمال و تمامی مردم را در حق استفاده از مواهب طبیعی یكسان می

که ضوابط آن را اسالم مشخص کرده  ها آنتمام مردم حق دارند با آزادي و حفظ مصالح و حدود دیگران و حقوق 

براي کارگر مقامی واال قائل و داند عبادت و جهاد در راه خدا می را آنکند و کار و تالش کنند، به کار و تالش دعوت می

 . است

 .انسانی باشد عنایت دارد يها ارزشه در همان چارچوب گوناگون به شرط آنك يها نهیزمبه تولید در 

دیگر و نباید کار  يها نهیزماز دیدگاه اسالم کار، کار است چه دستی چه فكري چه یدي چه در زمینه تولید یا در 

 .محترم و قابل ستایش هستند ها آني حقیر و ناچیز شمرده شود همه

زمینه را براي یكی به ضرر دیگري به طور مطلق  گاه چیهنگرد و حقوق فرد و جامعه و مصالح هر دو را با هم می

 .گذاردباز نمی

هدفی غایی  را آنداند که سخت بدان نیازمند است نه اینكه می ممكنشدر واقع کار را براي رسیدن انسان به کمال 

 .راه رسیدن به آن فدا کند را دربداند که همه چیز 

آزادي و حریت او تحریم  ،و عواطف، و جسمب برساند و نیز به عقل و روح را که به فرد و جامعه آسی زیهر چ

 .و ثروتکند چرا که محور اساسی انسان است نه اقتصاد و انسانیت مقصد و هدف است نه مال می
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انسان بر خالف اندیشه سرمایه دار و کمونیست ابزار تولید نیست یا میزان ارزش او بر اساس میزان مصرف یا 

هاي اقتصادي دائر بر او باشد و اقتصاد در او نیست بلكه انسان محور اصلی است که سزاوار است تمام فعالیتتولید 

 . خدمت تكامل انسان است

را ارجمند شمرده و هم به عنوان یك وظیفه شرعی و انسانی و اخالقی مطرح کرده تا  و بخششاسالم انفاق و بذل 

 .بضاعت و مسكینینه فقیر بی شود وتوازن جامعه را حفظ کند تا آنجا که نه ثروتمند مترفی پیدا 

 :درباره اقتصاد اسالمی قابل طرح است از جمله یسؤاالت

مكتب اقتصادي توانایی و امكان اجرا شدن به صورت کامل در جامعه  اقتصادي اسالم به عنوان یك يها دگاهیدآیا 

 .در جامعه امروزي ما را دارد خصوصاًو 

هاي ما تا چه اندازه به ضعف مكتب داري و سوسیالیستی به جوامع و دانشگاهسرمایه يها دگاهیدرسوخ افكار و 

صحیح و کامل قوانین اسالمی ناشی از عدم آگاهی گیري و عدم اجراي گردد، دلیل اصلی کنارهاقتصادي اسالم برمی

 .جامعه و مسئوالن ماست یا عدم به صرفه بودن آن

دریافت و دادن آن به کسی کار  صرفاً اگر در جامعه اسالمی به کسی گفته شود سرمایه و پول سود ندارد و

  .محسوب نشده و ارزش پولی ندارد تا چه اندازه براي او قابل پذیرش است

هاي ما را به عنوان تنها نظام داراي صالحیت حداقل در صول اقتصاد اسالمی قابلیت مطرح شدن در دانشگاهآیا ا

  .ایران، و کشورهاي اسالمی را دارا نیست

در جامعه ما کدام است، مكاتبی که نه با روح ( سمیتالیو کاپسوسیالیسم )م پذیرش و اجراي این دو نظا يها نهیزم

  .اعتقادات ما سازگاري نداردجامعه ما و نه با 

 . نیستیم« إذا أرادَ اهللُ بِقومٍ هالکاً ظَهرَ فیهم الرِبا»: آیا ما مصداق آن حدیث پیامبر که فرمودند

واي بر شما که شما از حق خود گریزانید و » :نیستیم که به اهل کوفه فرمود( ع) یآیا ما مصداق قول مقتدایمان عل

 .نیستیم «اند زدهشامیان بر گرد باطل خود حلقه  ، ودیا گذاشتهآن را تنها 

 ؟شود که مشكالت جوانان چیستنفرانس و مانند آن برگزار می، کپیوسته درباره مشكالت مختلف همایش

نیست مشكل امروز  ها آنواضح هستند که نیازي به تشكیل همایش و کنفرانس براي شناختن روشن و مشكالت آنقدر 

است که دین مقدس اسالم در اختیار ما قرار داده است  يا و آمادهو همیشه ما یك عزم راسخ براي اجراي قوانین حاضر 

 :تا نه تنها مشكالت اقتصادي بلكه تمام مشكالت جامعه در سایه اسالم و اقتصاد اسالمی مرتفع شود، اما پیشنهادات
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و ضوابط اسالمی از جمله اصول اقتصادي اسالم چرا که خداوند زکات و آشنا کردن مردم با تمام اصول 

آنان که قسمتی  و بهو مانند آن از اصول اقتصادي را آنقدر ارجمند دانسته که در ردیف نماز واجب دانسته  الحسنه قرض

 .اند وعده عذاب داده استاز دستورات او را اجرا و بخش دیگر را رها کرده

گوید باید دانشمندان و متفكران و دانشگاهیان ما به طور گسترده به بررسی نظام در میشهید محمد باقر ص

ها بیهوده است اگر اقتصادهاي دیگر تقویت کنند اما این تالش در برابر و آن راآن بپردازند  یو معرفم اقتصادي اسال

ه در ذم ربا آمده دستور صریح قران در براي مردم بنیادي سازي و فرهنگ سازي نشود به عنوان مثال این همه کتاب ک

بیش از حد آن براي جامعه و اقتصاد با این وجود چرا  يها انیزتحریم آن و حتی اذعان متفكران سرمایه داري در 

 .توهم اسالم ناب به سر برند انیدر هذ... ختالس و، اباید از شدت ربا، جوامع اسالمی

 

 :و مآخذمنابع 

  .قرآن کریم

، چاپ ششم، 9جلد سائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ، وپ ،(ق ه 19۵9)العاملی، محمد بن الحسن، الحر 

 .نشرالمكتبه االسالمیه

، چاپ 12وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد  الف، ،(ق ه 19۵9)الحر العاملی، محمد بن الحسن، 

 .شرالمكتبه االسالمیه، نششم

، چاپ ششم، 6الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد  عهیالش وسائلج،  ،(ق ه 19۵9)بن الحسن،  الحر العاملی، محمد

 .نشرالمكتبه االسالمیه

، چاپ ششم، 9ب، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد  ،(ق ه 19۵9)حمد بن الحسن، ، مالحر العاملی

 .نشرالمكتبه االسالمیه

  .نتشارات امیري، ااسالم و نظام اقتصادي ،(1962)حریري، یوسف، 

 .چاپ سوم، نشر دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،(1)اقتصاد اسالمی  ،(1969)حسینی بهشتی، محمد، 

 .درآمدي بر اقتصاد اسالمی، انتشارات موسسه در راه حق ،(1969)دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 

 .مبانی اقتصاداسالمی، انتشارات سمت ،(71زمستان )، دفتر همكاري حوزه ودانشگاه

 .چاپ اول، انتشارات سمت ،اندازهاي اقتصاد اسالمیدغدغه ها وچشم ،(193۵ زییپا)، سبحانی، حسن
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چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید  ،اي از قرآن و حدیثجرعه ،(1939 زییپا)شایسته نژاد، علی اکبر، 

  .رجائی

هایی درباره مكتب اقتصادي اسالم، جلد اول، چاپ اول، اقتصاد ما یا بررسی ،(19۰۵)صدر، محمد باقر محمد، 

 .انتشارات برهان و موسسه انتشارات اسالمی، کاظم موسوي: ترجمه

سپهبدي، انتشارات ا. ع: رجمه، تهایی درباره مكتب اقتصادي اسالم، جلد دومبررسی ،(1993)صدر، محمد باقر، 

  .ت اسالمیبرهان و موسسه انتشارا

یادگاري، : خطوط اساسی اقتصاد اسالمی، چاپ اول، ترجمه ،(19۰۵ وریشهر)صدر، محمد باقر، ابوالسعود محمد، 

 .تهران-عبدالصاحب، انتشارات اتحاد

اي، محمد باقر، انتشارات کمره: ، ترجمه۰جلد اصول کافی،   ،(1972)، کلینی رازي، محمد بن یعقوب بن اسحاق

 .اسوه

اشراف و )گروه مترجمان، : ، ترجمه۰فروع کافی، جلد  ،(1933پاییز )رازي، محمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینی 

 .، انتشارات قدس(محمد حسین رحیمیان: ویرایش

، ناشر کتابخانه (عفر، جنویسوشخ: تالیف)، خطوط کلی اقتصاد در قرآن و روایات ،(مترجم) يمهدي انصار

 .اصفهان-(ع) نیرالمؤمنیامعمومی امام 

 .نظام هاي اقتصادي، چاپ پنجم، نشر تهران شرکت سهامی انتشار ،(1937)نمازي، حسین، 

 ، نشر موسسه اسماعیلیان9جلد ( 9کتاب إحیاءالموات باب )مستدرک الوسائل،  ،(ق. ه 1932)، النوري، حسین

 .(ع) یعل نیرالمؤمنیام، البالغه نهج
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 اقتصادی نقش باورهای دینی در پیشرفت

 ثاز دیدگاه قرآن و حدی

 1 خدیجه هاشمی                                                                                       

 2 نژاد دریحرقیه                                                                                        

 :چكیده

اقتصاد مایه  ن کهیابرخوردار است، براي ی پیشرفت اقتصادي در اکثر جوامع بشري از اهمیت خاصامروزه رشد و 

از اهداف میانی است؛ ی اساس مبانی اسالمی و آیات قرآنر ولی خود این رشد و توسعه اقتصادي ب .قوام جامعه است

مسائل  .همان ربّانی شدن انسان استچرا که هدفی واالتر براي آفرینش انسان در جهان بینی اسالم مطرح است که 

رفته  ها به شمار می ترین مباحث انسان اي داشته و جزء اصلی العاده اهمیت فوق اعتقادي و باورهاي دینی در هرزمان

ن به هدف تأمین آ« دي دینی در پیشرفت و اقتصاها هیتوصنقش عمل به »اقتصاد ر ي اسالم دها دهیااز کارآمدترین  .است

ي در عرصه رشد اقتصادي ا کنندهو سعادت اخروي انسان است و این امر در صورت تحقق عینی، نقش تعیین رفاه مادي 

نویسنده در این مقاله بر آن  .یی اقتصاد مبتنی بر باورها و اعتقادات را در عصر حاضر، نمودارمی سازدکاراو  کند یمایفا 

در پیشرفت و اقتصاد و هم چنین ها  آننقش  و. ..رحم، استغفار وعدالت، تقوا، صله : است تا برخی باورهاي دینی مانند

 .امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد. هاي مصرف با توجه به باورهاي دینی را بررسی نماید یتمحدود

 .ندانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهرا. 1

 .نیجاکارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربا. 2

 

 مقدمه

اقتصاد  كهنیابرخوردار است، براي  یامروزه رشد و پیشرفت اقتصادي در اکثر جوامع بشري از اهمیت خاص    

از اهداف میانی  یقرآن اتیو آاساس مبانی اسالمی ر لی خود این رشد و توسعه اقتصادي بو. تمایه قوام جامعه اس

. چرا که هدفی واالتر براي آفرینش انسان در جهان بینی اسالم مطرح است که همان ربّانی شدن انسان است ؛است

ها به شمار  ترین مباحث انسان اي داشته و جزء اصلی العاده اهمیت فوق مسائل اعتقادي و باورهاي دینی در هرزمان

ون و برون براي تكامل رهمه گونه امكانات و ابزار را از دآفریدگار هستی در نظام آفرینش ، بر این اساس. رفته است می

مطلب از این آیه  ینو اانسان تمام کرده است،  باطنی را بر ظاهري و يها نعمتمعنوي انسان فراهم ساخته و  مادي و
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ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً  أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ»: شودخوبی فهمیده میه نورانی ب

هاي زمین است براي شما مسخر گردانید و نعمت و آنچه را در ها در آسمانیا ندیدند که خداوند، آنچه را ؛ آوَ باطِنَة

فطرت و و درون، عقل  ین آیه بیانگر آن است که به انسان ازا( 2۵/لقمان)« .برایتان سرشار ساخت خود رانهان  و آشكار

ها چه در آسمانبه عبارت دیگر، آن. راه کمالش را بپیماید ها آنداده شده، تا وي به یاري  وحی ،از بیرون قواي باطنی و

د رساندن خود به مقص ها براي تكامل خویش وبرکات آن انسان قرار داده شده است، تا وي از یاردر اخت ،و زمین است

 يها عرصهدر این میان عمل به باورهاي دینی موجب پیشرفت در  .بگیرد هرهب( لقاي خداوند و انسانیت، کمال مطلق)

 .گذرانیم یمرا از نظر  ها آنکه برخی از  شود یممختلف مادي و معنوي 

 مطلوب بودن پیشرفت و رشد اقتصادی

جامع نگر و عقالنی برآمده از حقایق هستی،  هاي اندیشهبا بهره گیري از  آن درتوسعه اقتصادي جریانی است که 

به کمال شایسته  یابی دسترفاه بشر و  تأمینعلمی پیشرفته از منابع انسانی و مادي جامعه در راستاي  هاي روشفنون و 

قرآنی به توسعه و رشد اقتصادي به عنوان  يها آموزه (6 ص ،1939 ،خلیلیان. )دمقام انسان، استفاده بهینه صورت گیر

اسالم و قرآن، مطلوب و نیكو  از نظراز این رو رشد و پیشرفت اقتصادي . دهد یمیك هدف میانی و متوسط توجه 

جَنَّتانِ عَنْ یَمِینٍ  يٌ هیآلَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْكَنِهِمْ »: دیفرما یم سوره سبا /1۰آیه قرآن کریم در اساس ر ب. دانسته شده است

کند رزق پروردگارتان را از این دو مزرعه بخورید،  مى آیه شریفه امر «وَ شِمالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ

آن گاه بعد از امر کرده،  و این کنایه است از اینكه این دو مزرعه از جهت حاصلخیزى تمامى اقتصاد آن مردم را اداره مى

 داده ها آنکند، که چنین نعمتى و رزقى مرحمت کرده، و چنین سرزمینى به  به خوردن رزق، امر به شكر پروردگار مى

آمرزد، و با یك گناه و دو گناه و ده  هرى پاکیزه و مالیم طبع، و حاصلخیز، و پروردگارى آمرزنده، که بسیار مىش. تاس

  (669، ص 16، ج 1917، طباطبایی. )دنمای نمىگناه بنده خود را مؤاخذه 

اي از نعمت الهی و عنایت خداوند به آن جامعه  نشانه يا جامعهرشد و پیشرفت اقتصادي در هر بر اساس این آیه، 

قرار گیرد؛ زیرا چنان که بیان  یمانیا  ي جامعهبه عنوان یك نعمت مورد توجه  ستیبا یمبنابراین، رشد اقتصادي . است

از این  توان ینمما ا. تشد، رشد و پیشرفت اقتصادي عامل مهمی براي دست یابی بشر به کماالت شایسته و بایسته اس

به این معنا که اقتصاد و رشد آن . دو کارکرد متضاد و متقابل داشته باشد تواند یمنكته نیز غافل بود که هر چیزي در دنیا 

بهتر و برتري براي ارتقاي  يها فرصتو  شود یمازه که اسباب رشد و بالندگی انسان و جامعه انسانی را سبب همان اند

؛ زیرا گرفتار شود یم، همان اندازه نیز خطرناک است و موجب سقوط وي و جامعه بخشد یمکمالی و انسانی به وي 

از نظر . شود یمشدن انسان به اسراف و اتراف و تبذیر و تكاثر و مانند آن نیز در سایه توسعه و رشد اقتصادي تقویت 

اسالم، رشد و پیشرفت اقتصادي به تنهایی مطلوبیت و محبوبیت ندارد، بلكه تنها در زمانی این امر، مثبت و سازنده 

از . محدوده توسعه و رشد متوازن و در راستاي اهداف واالي انسانی و اسالمی باشدکه در چارچوب و  شود یمارزیابی 
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؛ زیرا شمارد یبرنمجوامع از رشد و توسعه اقتصادي را مالزم با حقانیت آنان  يمند بهره ضمن آیاتی،این رو خداوند در 

 79در آیه  مثالً. دشون یماز عوامل اقتصادي به رشد و توسعه اقتصادي نائل  يمند بهرهجوامع بسیاري هستند که به سبب 

عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ   وَ إِذا تُتْلى»: دیفرما یممریم  سوره 79و 

شود  خوانده مى ها آنو هنگامى که آیات روشن ما بر  ؛(79)أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْیاً وَ کَمْ ( 79)نَدِیًّا 

جایگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زیباتر و بخشش ( ما و شما)گویند کدامیك از دو گروه  کافران به مؤمنان مى

بهتر بود و هم ظاهرشان  ها نیانابود کردیم که هم مال و ثروتشان از  ها آنش از اقوام بسیارى را پی ؟او بیشتر است

بودند که دستشان از مال و  یدل پاکدانیم نخستین گروهى که به پیامبر اسالم ص ایمان آوردند مستضعفان  مى! تر آراسته

الهى براى نجات آنان از چنگال ظالمان و ستمگران آمده،  يها نییآمنال دنیا تهى بود، همان گروه محروم و مظلومى که 

ز آنجا که معیار ارزش در ا. اه آنمردان و زنان بلند همت و با ایمانى همچون بالل، سلمان، عمار، خباب، سمیه و امثال 

ثروتمندان ظاهر بود،  ئتیههمان زر و زیور و پول و مقام و  -همچون هر جامعه جاهلى دیگر -جامعه جاهلى آن زمان

نشانه شخصیت ما با ما : گفتند و امثال وى بر گروه مؤمنان فقیر، فخرفروشى کرده، مى»ث نضر بن حار «ستمكار همچون

ین خود دلیل بر حقانیت ما و عدم حقانیت شما ا! است، و نشانه عدم شخصیت شما همان فقر و محرومیتتان است

 «!است

خوانده شود کافران مغرور  ها آنهنگامى که آیات روشن ما بر »: گوید چنان که قرآن در نخستین آیه مورد بحث مى

گویند کدامیك از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر، جلسات انس و  اند مى و ستمگر، به کسانى که ایمان آورده

مستدل و در عین حال قاطع و کوبنده، به  کامالًلى قرآن با بیانى ؟ ومشورتش زیباتر، و بذل و بخشش او بیشتر است

بود که مال  ها آنپیش از  يشمار یباقوام  :«اند تاریخ گذشته بشر را گویا فراموش کرده ها نیا: گوید چنین پاسخ مى ها آن

بود تر، اما ما این گروه ستمكار را نا بهتر بود و هم منظره و ظاهرشان آراسته ها نیاو ثروت و وسائل زندگانیشان از 

هاى زیبایشان  فاخر و چهره يها لباسو مجالس پر زرق و برق و  ها آنیا پول و ثروت آ. مکردیم و از میان برداشتی

دلیل بر شخصیت و مقامشان در پیشگاه خدا بود چرا به چنان سرنوشت  ها نیاتوانست جلو عذاب الهى را بگیرد؟ اگر 

خورد بلكه  ناپایدار است که با نسیم مختصرى نه تنها دفترش به هم مىرق و برق دنیا آن چنان ز. دشومى گرفتار شدن

 (129، ص 19، ج 1971، مكارم شیرازي. )شود گاهى طومارش درهم پیچیده مى

به هر حال، رشد و پیشرفت اقتصادي مطلوب، رشدي است که در مسیر کماالت انسانی و مبتنی بر عدالت و 

براي شخص و جامعه مفید و سازنده باشد  تواند یمرشد و پیشرفت اقتصادي در این صورت است که . اجراي آن باشد

تربیت و  ،هدف اصلی نظام اقتصادي اسالم در واقع. دو قرآنی قلمداد شو یمانیا  ي جامعهو به عنوان یك ارزش مطلوب 

اسالم با نظام  يها آموزهاست و براي روشن کردن بیشتر پیوند و ارتباط  یو تعالبه سوي کمال  ها انسانهدایت 

 :میینما یمرا بررسی  ها آنقش باورها و اعتقادات دینی و عمل به ، ناقتصادي
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 :قویت. ۰

کند و عاملی بازدارنده در برابر انحرافات و اي است در درون انسان که او را از ارتكاب گناه حفظ میتقوا ملكه 

و نایل شدن به  قرآن کریم تقوا را وسیله فوز .باشدانجام وظایف میاي بر هاي پروردگار متعال و پشتوانهنافرمانی

راه خروج از و زمینه حصول میزان تشخیص حق از باطل  ،محور کرامت انسان ،مایه قبولی اعمال، سبحان خداوند

یكی از عوامل تقوي  (972ص  ،2ج  ،ش 1937، جوادي آملی. )دکنفكري و عملی و اخالقی معرفی می يها بست بن

تقوي و پیروي از دستورات الهی را عامل مهم نزول  ،اعراف/36در آیه قرآن کریم . است اقتصادي پیشرفتمعنوي 

خَذْناهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ وَ لكِنْ کَذَّبُوا فَأَ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى»: فرمایدمی دانسته وبرکات آسمان و زمین 

برکات آسمان و زمین را به رویشان  ،ها ایمان آورده و پرهیزگارى پیشه کرده بودند اگر مردم قریه بِما کانُوا یَكْسِبُون؛

اینكه مراد از « .شان کردیم ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذه. نسبت دادند ییگو دروغگشودیم، ولى پیامبران را به  مى

مراد از برکات هر : گویند یمعالمه طباطبائی  همچونبرخی : ست، در بین مفسران گفتگو استبرکات آسمان و زمین چی

مورد آزمایش قرار  ها آنان انسان به فقد غالباًَچیز کثیري از قبیل امنیت و آسایش و سالمتی و مال و اوالد است که 

: گویند یمو  دانند یممراد از برکات آسمان و زمین را برکات مادي  ،رخیب( 2۵1، ص 3، ج 1917، طباطبایی). گیرد یم

( 633ص ، 9، ج 1972ی، سطبر. )تراد از برکات آسمان، نزول باران و مراد از برکات زمین، اخراج نبات و ثمار اسم

 (191، ص ۰ج ، 1963قمی مشهدي، ) .ددان یممؤلف تفسیر کنز الدقائق، مراد از برکات را توسعة خیرات بر مردم 

، به نحوي اشاره مستقیم به فراهم آمدن توسعه اقتصادي دارد، که آیه  برکات در آیه شریفه به هر معنایی که باشد

تنها یك رابطه معنوي  «رابطه»ن داند، ای ي مذکور رعایت تقوي الهی را یكی از عوامل مهم رسیدن به آن می شریفه

زیرا . بینیم رابطه مادي روشنی نیز در این زمینه وجود دارد ش را به خوبی مینیست، بلكه عالوه بر رابطه معنوي که آثار

، از سویی .هاي اخالقی است شكنی، و فراموش کردن ارزش ایمانی سرچشمه عدم احساس مسئولیت، قانون کفر و بی

مفهوم آن یك مفهوم وسیع و عمومى و دائمى  مسلماًَگرچه آیه شریفه مورد بحث، ناظر به وضع اقوام پیشین است؛ ولى 

ایمان و آلوده و فاسد گرفتار انواع  است و انحصار به هیچ قوم و ملتى ندارد و این یك سنت الهى است که افراد بى

بارد، و گاهى آتش  ها مىها در همین زندگى دنیاى خود خواهند شد، گاهى بالهاى آسمان و زمین بر سر آنواکنش

ها را هاى جسمانى و روانى آن گیرد، و گاهى ناامنى ها را در کام خود فرو مىهاى آن اى سرمایه انى یا منطقههاى جهجنگ

دهد،  و اعمالى است که خود انسان انجام مى کسب و اکتساب دهد، و به تعبیر قرآن، این وابسته به تحت فشار قرار مى

، مكارم شیرازي! )و اختصاص به قوم و ملت معینى نداردطور که مجازات افیض خدا محدود و ممنوع نیست، همان

 (267، ص 6، ج 1971

 دالتع. ۸
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اسالم به آن اهمیت زیادي داده، برقراري عدالت در بین افراد با  هاي بارزي که نمونه ترین الگو ویكی از مهم

نوع امتیازي، از قبیل  نظر از هرهاي مختلف است؛ بنابراین به تمام پیروان خود دستور اکید داده است که صرف هویت

رفتار نمایند، و از ایجاد اختالف و تفرقه  يو دادگردر بین مردم با عدالت ... و و نسبمقام   ، ثروت  ، رنگ، نژاد

بِالْقِسْطِ شُهَداءَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ »: فرمایددر سوره نساء می 19۰ هیآنمایند، خداوند در این باره  يخوددار

أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ   بِهِما فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى  أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقیراً فَاللَّهُ أَوْلى  لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى

اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى  مَلُونَ خَبیراً؛ اى کسانى که ایمان آوردهتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْ

اگر یكى از دو طرفِ دعوا توانگر یا . پدر و مادر و خویشاوندان شما باشد  دهید، هر چند به زیان خودتان یا به زیان

اگر به ؛ و عدول کنید  نروید که در نتیجه از حق پس، از پىِ هوس. نیازمند باشد، باز خدا به آن دو سزاوارتر است

تمام کلمات و جمالت این آیه در راستاى  «.دهید آگاه است انحراف گرایید یا اعراض نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مى

یا قیام به عدالت و گواهى به عدالت و دورى از هر گونه فردگرایى، نژادگرایى و . تشویق و تأکید بر عدالت است

 (9۵7ص ، 2ج ، ش 1939، قرائتی. )دگرایى، معیار حقّ و عدالت است، نه فقر و غنى، یا خویش و خویشاون ضعیف

طریحی، . )نعدل آن است که نیكی را به نیكی، و بدي را به بدي پاسخ دهی و عدالت یعنی به حق حكم و داوري کرد

و برگردانیدن از طرف افراط و تفریط به حدّ وسط  فمختلکار عدالت، تسویه کردن در امور ( 92۵ص ، ۰ج ، ش 197۰

است و عادل کسی است که میل به یك طرف ندارد و افراط و تفریط نكند، بلكه سعی در مساوات نماید و هر امري را 

هاست و عدل یكی از زیباترین، پرطرفدارترین و پرکاربردترین واژه( ۰۵ص ، ش 1979، نراقی. )ددر حدّ وسط قرار ده

رسد یكی از دالیل این همه شور و شوق و عالقه به نظر می. ستایدآید و عادل را میکسی از شنیدن عدل به وجد میهر 

-می( 127، ص ش 1937، يداوود. )تترین اثر آن برکت و دوام نعمت اسبه عدالت، آثار نیكو و مبارک آن است و مهم

و در هر کاري باید عدالت را رعایت کند و از ظلم  یمسلمانهر : فسی و ذاتین. 1: توان گفت که عدالت دو گونه است

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي »ه بقر سوره 223اساس آیه ر خانواده دارد، ب یلقصد تشكهر کسی : نسبی و اضافی-2. بپرهیزد يتعد

ص ، 17ج ، ش 1933، وادي آملیج. )دباید با همسر خویش به عدالت رفتار کند و حقوق او را بپرداز «عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوف

نیكو  اش یوهشهر کس سرپرست بخشی از کارهاي مسلمانان شود و : فرماینددر حدیثی می( ص) اسالم یامبرپ( 269

 19۵9، مجلسی. )دگردو اگر در میان آنان به عدالت رفتار کند، عمرش افزون می... یابد یمهاي آنان هیبت باشد، در دل

 (9۰3ص ، 72ج ، ق

 صله رحم. ۹

ارحام، اعم از نزدیكان . صله رحم، این است که انسان نسبت به اقوام و خویشاوندان خود، مهربان و رئوف باشد

صله رحم تنها این نیست که انسان به خانه بستگان خود برود و یادي از آنان بكند، بلكه مصداق . نسبی و سببی است

ص ، 2ج ، ش 1937جوادي آملی، )د را برطرف و آنان را خوشحال سازکامل آن این است که قبل از دیگران، نیاز آنان 

مانند؛ اول سالم کردن یا نیكو جواب  یپیوند را برساند صله است، هرچند در امر کوچكف ر کاري که در عره( ۰6۵
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 يان پدرمراد از رحم، همان معنی عرفی آن است که عبارت از مطلق نزدیكان است به معنی خویشاوند. دادن سالم باشد

سفر کردن براي صله رحم و دیدار از اقارب . مراتب صله، سالم کردن به رحم است ینتر کم. و مادري و اوالدي

ها بی مناسبت صله رحم منافع و فواید بسیاري دارد که ذکر برخی از آن( 19، ص ش 1931، بهتاش. )تمستحب اس

انسان . 9کند اخالق را نیكو و ثروت انسان را زیاد می. 2، کند یمصله رحم بال را دفع نموده و عمر را طوالنی . 1: نیست

صله رحم و دیدار با بستگان و اقوام به قدري مهم است و بر آن ... شود ودارد و باعث تزکیه اعمال میرا از گناه باز می

و ثواب زیادي بر آن مترتب  ساله را هم بپیماید، ارزش دارد و اجرتاکید شده که اگر کسی براي تحقق این امر، راهی یك

ر د( ع)امام علی . شودصله رحم سبب توسعه و پیشرفت در زندگی انسان می( 3۵ص ، ش 1979، ینالد شمس. )تاس

صله رحم است، که  و. ..شوند، ایمان به خدا و پیامبرش وبرترین چیزي که متوسالن به آن متوسل می: فرمایندحدیثی می

هرکس : فرمایندیم( ص) اکرم یامبرپ( 2۵۰، ص 1ج ، ق 1919، صدوق)ت فتادن اجل اسمایه فزونی ثروت و تأخیر ا

، ص 2ج ، ش 196۰کلینی، )د را گسترده سازد، صله رحم کن اش يروزدارد که خداوند، عمرش را طوالنی و دوست می

ما برادرت، در ا»: به یعقوب گفت( ع)موسی بن جعفر : ر کتاب االختصاص به نقل از علی بن حمزه آمده استد( 1۰6

میرد و توهم از کار خود، پشیمان خواهی شد؛ چرا که شما رابطه برسد، می اش خانوادهمسافرتش پیش از آن که به 

اجل تو فرا رسیده »: جل من کی است؟ فرمودا: رسیدن مرد پآ« .؛ پس عمرتان کوتاه شده استاند یدهبرخویش را از هم 

، طبري) .«خداوند هم عمر تو را بیست سال افزود و اجلت را به تأخیر انداخت. نیكی رساندي ات عمهبود، تا آن که به 

 (166، ص ش 1939

 نیكی به پدر و مادر .4

اسالم است؛ زیرا حكم مذبور اختصاص به پدر و مادر مسلمان ندارد که  المللی ینبنیكی به پدر و مادر از حقوق   

آن در کنار توحید خداوند، دلیل دیگري بر اهمیت آن  قرار گرفتن چنانكهخود دلیل بر اهمیت این فریضه الهی است؛ 

رب اغفرلی و »نوح  سوره 23 یهآدر قرآن کریم دعاهاي انبیاي عظام در حق والدین خود نقل شده است؛ مانند . است

قل چنین دعاهایی حامل این پیام است ن .«ربنا اغفرلی و لوالدي»م ابراهی سوره 91 یهآاز زبان حضرت نوح، و  «لوالدي

تنها به احسان و نیكی اکتفا کنند، بلكه براي آنان آمرزش بخواهند؛ بنابراین از  ،که فرزندان، نباید نسبت به والدین

( 97۵ص ، ۰ج ، ش 1937، جوادي آملی. )آمرزش براي آنان است و طلب، دعا در حق آنان مصادیق احسان به والدین

رسد بهترین نحوه برخورد انسان بعد از انجام فرامین خداوند متعال در برخورد با پدر و مادر و قدردانی از نظر میه ب

سوره اسراء جایگاه نیكی و  29 یهدر آخداوند متعال در قرآن کریم . یابدها تجلی میآن يفرسا طاقتهاي زحمات و رنج

در تمامی ادیان  مسئلهترین احترام به پدر و مادر را بالفاصله بعد از پرستش خود و نفی شرک و بت پرستی که مهم

رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا   قَضى وَ »:فرمایدورده و می، آزند یمآسمانی است و هدف اساسی نهضت انبیاء الهی بر پایه آن دور 

و  ؛وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِیماً إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ

اگر یكى از آن دو یا هر دو، در کنار تو . ستید و به پدر و مادر خود احسان کنیدپروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپر
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آیه  یندر ا ؛«. يها سخنى شایسته بگومگو و به آنان پرخاش مكن و با آن «اوف»  ها حتىرسیدند، به آن یخوردگ سالبه 

منظور از عبادت، فقط کارهاى عبادى از قبیل نماز و . شود که در رأس همه کارهاست مطلب از عبادت خدا شروع مى

همه دستورهاى  هذا یعل. هاى خداست، چه کارهاى عبادى و چه غیر عبادىروزه نیست؛ بلكه مطلق پیروى از فرمان

به پدر و مادر پى عبادت خدا آمده، شاهد اهمیّت  یكین نكهیادیگر در این آیات، مصداق عبادت و بندگى خداست؛ از 

لذا موضع احترام و صبحت ( ۰3ص ، 6ج ، ش 1977، قرشی. )باشد حقوق پدر و مادر است که از وظائف مهم مى

نیست، حتی اگر پدر و مادري کافر هم باشند،  مؤمنکریمانه و نحوه برخورد صحیح با پدر و مادر مختص به والدین 

، ینالد شمس. )نباید دعوت آنان را به کفر و الحاد اطاعت نمود ینكهارفتاري کرد، در ضمن بایست با آنان خوشمی

نیكی  و مادرتتقواي الهی داشته باش، به پدر ! فرزند آدماي : فرمایدر حدیثی مید( ص)م یامبر اکرپ( 6۰ص ، ش 1979

 (.27۵ص ، 1ج ، ق 19۵9، احسائی) .دنرا بسیار گردا ات يروزکن تا خداوند کارت را آسان و 

 رفتار نیک با همسایه .5

. گیردها، از مسائلی است که در نظام حیات اخالقی اسالم مورد توجه قرار میهمسایه و رعایت حقوق آن مسئله  

از نعم و لذائذ زندگی، و همكاري و همیاري را از  يمند بهرهاساس بحث در اسالم این است که هر انسانی باید شعاع 

به وضع اطرافیان و نزدیكان رسیدگی کرده . مرز و حدود خانه خویش خارج ساخته و به محیط دور و بر خویش بكشاند

، ها باخبر شویمکند که بكوشیم از حال آناسالم به ما توصیه می. را بیش از دیگران مورد نظر داشته باشد حوائجشانو 

توجه به همسایه، از یك سو . ها و برخوردها احوالشان را رعایت کنیمها کمك کنیم، در معاشرتدر حدود توان به آن

مردم و از سوي دیگر سبب وسعت دید در امور مربوط به حیات فردي و  يها يازمندینمتضمن فوائد بسیاري براي رفع 

یكی از وظایفی که اسالم در . حقایق و جریان زندگی آشنایی یابندها به شود که انساناین امر سبب می. اجتماعی است

-ر حدیثی مید( ع)مام صادق ا. مرابطه با همسایه براي ما متذکر شده، این است که باید با همسایه به نیكی رفتار کنی

 (219ص ، 12ج ، ق 19۵3، یحر عامل) .هاست نیسرزمخوش رفتاري با همسایه، مایه فزونی عمرها و آبادي : فرماید

 انجام حج. 6

حج یك . معرف سیماي اسالم به جهانیان و مظهر احترام به حقوق بشریت است، حج عامل اتحاد بین مسلمین  

-حج تصفیه کننده آدمی از زشتی. رودسفر روحانی و فراهم شدن شرایطی است که در آن، روح آزادانه به سوي خدا می

باید . تزکیه نفس امّاره و سرکش آدمی است، یك آزمایش و آموزش معنوي استحج آخرین مرحله . هاست يدیپلها و 

حج تنها یك امر عقیدتی و یك دستور دینی نیست، بلكه . کوشید و از چشمه معنوي حج ارمغانی شایسته به دست آورد

و یاري  ود آمدنخاي است براي خودشناسی و به برنامه. آموزشی است معنوي، مادي، سیاسی، تحولی، فكري و تعمقی

 هیدر آداوند متعال خ( 19ش، ص  1973اللهوردیخانی، . )یکردن و باالخره حرکتی است به سوي وحدت و یگانه پرست

عَنِ الْعالَمِین؛  وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ»: فرمایدسوره آل عمران می 37
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هر که کفر ورزد، یقیناً ؛ و که بتواند به سوى آن راه یابد یبر کسلبته ا. تبراى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم اس

یك  -در این جمله دستور انجام حج به همه مردم داده شده است و از آن تعبیر به «.نیاز است خداوند از جهانیان بى

کسانى که : فرماید و بیان اهمیت مسئله حج، مى دیدر تاکو  باشد ت که بر ذمه عموم مردم مىبدهى و دین الهى شده اس

رسانند، زیرا خداوند از  کفران کنند و این دستور الهى را نادیده بگیرند و به مخالفت برخیزند در حقیقت به خود زیان مى

 (16ص ، 9ج ، ش 1971، مكارم شیرازي. )تنیاز اس همه جهانیان بى

. شده استهاي گوناگون جلوه گر میتاریخ به شكل يدرازاحج آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسكی است که در 

-و زوایاي گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا یكت هاسعبادت نیتر گوناگونو  نیتر گسترده، نیتر باشكوهحج، 

با امیت اسالم است؛ با اینكه عبادتی است در جمع و در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچكی از تم. جا جمع نشده است

ترین عمل تا از کوچك. ؛ ولی بیش از هر عمل عبادي دیگر، با قصد اخالص و تقرب به خداوند آمیخته استجمع

و از  اند داشتهپیشوایان دین، همواره شوق انجام آن را . آن باید با نیت و قصد پیروي خداوند انجام گیرد نیتر بزرگ

-در حدیثی می نیالعابد نیزمام ا( 9اوشی نو در فقه اسالمی، ص ، ک1976نجفی، . )اند دهیلرز یمهیبت لبیك آن به خود 

 (2۰2ص ، 9ج ، ش 196۰، کلینی) .دهایتان افزوده گردهایتان سالم و روزيج و عمره بگذارید تا بدنح: فرمایند

 میانه روی. 7

سوره بقره، مسلمانان را امتی میانه و الگو  199 یهدر آجا که خداوند تا آن. دارداعتدال در اسالم جایگاهی ویژه 

وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ »: فرمایدکند و میبراي دیگران معرفی می

عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَكَبِیرَةً إاِلَّ عَلَى الَّذِینَ   لَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلىشَهِیداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْ

و بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم، تا بر مردم  ؛هَدَى اللَّهُ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ

بر آن بودى، مقرر نكردیم جز براى آنكه کسى را که از   اى را که چندى قبله؛ و گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد

 یتشانهداانى که خدا گردد بازشناسیم و البتّه این کار جز بر کس کند، از آن کس که از عقیده خود برمى پیامبر پیروى مى

 «.به مردم دلسوز و مهربان است  ، سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند، زیرا خدا نسبتکرده

علماي اخالق . حد وسط دو چیز را میانه گویند. میانه روي و اعتدال بر همه ابعاد زندگی آدمی سایه گسترده است

به عنوان مثال، . اعتدال و میانه روي، میانه افراط و تفریط است. افراط و تفریط: یی داردمعتقدند هر کاري دو حد نها

البته باید توجه داشت که میانه و عدالت اخالقی . افراط و کم خوري تفریط است ياعتدال در خوردن حد وسط، پرخور

-توان براي میانهبراي مثال، نمی. تعیین کردتوان براي آن عدد و رقم خاصی رو نمیبا میانه حسابی متفاوت است، از این

روي در غذا خوردن، وزن یا عدد مشخص کرد و گفت نیم کیلو غذا یا ده لقمه براي هر وعده میانه روي است؛ زیرا حد 

در برخی آیات و روایت به این موضوع اشاره . هاي گوناگون متفاوت استافراط و تفریط بر حسب افراد و موقعیت

وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا »: فرمایدمی «عباد الرحمن»فرقان در وصف  سوره 67 یهدر آداوند خ. شده است
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گیرند، و میان این دو  کنند و نه تنگ مى که چون انفاق کنند، نه ولخرجى مى هستند و کسانى؛ وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ قَواماً

توان گفت که نخستین گام در راه رسیدن به اعتدال، کسب بینش صحیح نسبت به یم« .گزینند حد وسط را برمى  روش

هاي دنیا به این ز نعمتبرداري اتواند در بهرهاگر کسی نگرشی اسالمی نداشته باشد، نمی. هاي آن استدنیا و نعمت

زده هاي این دنیا دلگاه از نعمتانسان هیچ. هاي طبیعی در انسان استدومین گام، مهار کردن گرایش. اصل پایبند باشد

توان به این ها نمیبنابراین، بدون مهار کردن این میل. شود بهرمندها شود و دوست دارد تا آخرین حدّ ممكن از آننمی

هاي دنیا به شود میانه روي در استفاده از نعمتسومین گام، تمرین و تكرار است که موجب می. د بوداعتدال پایبن

. آیدعوامل توسعه به شمار می از یگردیانه روي یكی م( 1۵7ص ، ش 1937، يداوود. )دطبیعت ثانوي انسان تبدیل گرد

؛ و هر کس دهد یماش میانه روي کند، خداوند روزياش هر که در زندگانی: فرمایددر این مورد می( ص)م پیامبر اسال

 (122ص ، 2ج ، ش 196۰، کلینی. )دسازولخرجی کند، خداوند محرومش می

 اطعام فقرا. ۲

این تعبیر در چند جا از قرآن کریم . هاستتعبیر اطعام مسكین، یكی از موارد صدقه، زکات و انفاق و اخص از آن

مطرح شده است و به ویژه با بیانات تهدید آمیز از کسانی یاد کرده که به سرنوشت فقرا و نیازمندان که حتی به شام شب 

فِی جَنَّاتٍ »: فرمایدمی سوره مدثر 99تا  9۵ اتیآمثالً در . و قوت الیموت خود محتاجند، بی توجه و از آن غافلند

ها از ر میان باغ؛ دعِمُ الْمِسْكِینَیَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ ما سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ الْمُجْرِمِینَ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ لَمْ نَكُ نُطْ

از  «.دادیم نمى از نمازگزاران نبودیم، و بینوایان را غذا: ویند؟ گپرسند که چه چیز شما را در آتش درآورد یكدیگر مى

طَعامِ الْمِسْكِینِ؛ آیا   أَ رَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ فَذلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ وَ ال یَحُضُّ عَلى»ن مبارکه ماعو سوره 9تا  1آیات 

ه خوراک دادن بینوا راند و ب ین همان کس است که یتیم را به سختى مى؟ اخواند، دیدى را دروغ مى روز جزاکسى را که 

آري، اطعام یك . اعتقادي و تكذیب روز قیامت استتوجهی به فقرا، بیشود که ریشه بیاستفاده می «کند ترغیب نمى

انسان گرسنه، در روز بیچارگی و گرسنگی، از دید قرآن ارزش واالیی دارد و بی توجهی به چنین انسانی در این 

رسد اطعام فقرا و نیازمندان به نظر می( 9۵7ص ، 9ج ، ش 1976، صباح یزديم. )دوضعیت، خشم خدا را برمی انگیز

طعام دادن، از موجبات : ندیفرما یم( ع)م امام کاظ. شوددر زندگی میش موجبات خشنودي خداوند و در نتیجه گشای

 (۰۵ص ، 9ج ، ش 196۰، کلینی) .تاس پروردگار متعالآمرزش 

 استغفار. ۳

زبانی یا عملی از پیشگاه خداوند و هدف از آن در خواست مصونیت از آثار بد گناه و استغفار یعنی در خواست 

ستغفار و آمرزش به در گاه خداي متعال سبب افزایش ا( 6۵3، ص 1ق، ج  1912، راغب اصفهانی. )تعذاب الهی اس

رضاي الهی را فراهم کرده  آید، موجباتسی که با اظهار عجز و پشیمانی، در صدد توبه برمیک. دشوبرکت و پیشرفت می



مجموعه مقاالت                                           چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1119 

 

، مجلسی) .دبسیار استغفار کنید تا روزي را فراهم آوری: ندیفرما یم( ص)م پیامبر اکر. شودو در نتیجه برکت زندگی می

 (39، ص 1۵ق، ج  19۵9

 توکل. ۰۱

یكی دیگر از باورهاي دینی در توسعه اقتصادي از دیدگاه قرآن کریم توکل است، توکل کردن بر خدا مفهومی جز 

که در  ییها بست بنهاي مخالفان و  ها و سرسختی  این ندارد که انسان در برابر مشكالت و حوادث زندگی و دشمنی

ندارد او را وکیل خود سازد، و به او تكیه کند، و از  ها آنمسیر خود به سوي هدف دارد در جایی که توانایی بر گشودن 

تالش و کوشش باز نایستد، بلكه در آنجا هم که توانایی بر انجام کاري دارد باز مؤثر اصلی را خدا بداند، زیرا از 

سفارش بر الطالق انسان را / 9قرآن کریم در آیه  .ها او است  ها و نیرو  ي چشم یك موحد سرچشمه تمام قدرت دریچه

.. .؛ ءٍ قَدْراً مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ... »: دیفرما یمتوکل به خداوند کرده و 

 «.اى قرار داده است را اندازه رساند و هر چیز خدا کار خود را به اجرا مى. هر که بر خدا توکل کند، خدا او را کافى است

دهد، در برابر مشكالت  سى که داراى روح توکل است، هرگز یاس و نومیدى را به خود راه نمى، کطبق آیه شریفه

کند، در برابر حوادث سخت، مقاوم است، و همین فرهنگ و عقیده چنان قدرت روانى به  احساس ضعف و زبونى نمى

ت پیروز شود، و از سوى دیگر امدادهاى غیبى که به متوکالن نوید داده شده است به تواند بر مشكال که مى دهد یماو 

در حدیثى از ( 293، ص 29، ج 1971، مكارم شیرازي. )بخشد آید، و او را شكست و ناتوانى رهایى مى یارى او مى

قیقت توکل ح: ست؟ گفتتوکل چی: از پیك وحى خدا، جبرئیل، پرسیدم: پیامبر گرامى اسالم ص آمده است که فرمود

کند و نه منع، چشم امید از خلق برداشتن و  رساند، و نه نفع، و نه عطا مى مخلوق، نه زیان مى: این است که انسان بداند

ترسد، و دل  کند، به غیر او امید ندارد، از غیر او نمى به خالق دوختن هنگامى که چنین شود، انسان جز براى خدا کار نمى

 ( 139، ص 1۰، ج 19۵3، یحر عامل. )تبندد، این روح توکل اس نمىبه کسى جز او 

همیشه توأم با ؛ و گذارد بخشد، و در تمام اعمال او اثر می اي به انسان می توکل با این محتواي عمیق، شخصیت تازه

توکل بر خدا آدمی را باالخره د؛ و ها در افراد متوکل راه ندار  جهاد و تالش و کوشش است، و تنبلی و فرار از مسئولیت

 .بخشد دهد و به او آزادگی و اعتماد به نفس می ها که سرچشمه ذلت و بردگی است نجات می  از وابستگی

 :مصرف با توجه به باورهاي دینی يها تیمحدود

براي رسیدن به سعادت حقیقی و کمال مطلوب است، مصرف  يا مقدمهآنجا که مصرف از دیدگاه اسالم، همچون 

: باشد یماسراف مصرف  يها تیمحدود نیتر مهم كی ازی. تی که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع اسکاالهای

روي کردن است و نیز، صرف کردن مال، در موردي که شرعاً یا عقالً سزاوار  افزوناسراف به معنی تجاوز از حدّ و 

دادند، نمایانگر حساسیّت و عنایت توجه و اهمیتی که مسلمانان در طول تاریخ همواره به آن، از خود نشان می. نیست

ل در هر زمینه، از جمله مصرف اند تا فرهنگ اعتداویژه اسالم و رهبران پاک اسالمی درباره آن است که، همواره کوشیده
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فرد و جامعه  يها هیسرماپرهیز از اسراف در زمینه اقتصادي، . را، که خود الگوي آن بودند، به پیروان خویش تعلیم دهند

را از تلف شدن نگاه داشته، دوام حیات مادي انسان را در هنگام مواجهه با مشكالت زندگی بیمه خواهد کرد و در بعد 

دوري . مسئولیت انسانی و اخالقی خود بپردازد نیتر یاساسسازد تا به زه با اسراف، فرد و جامعه را قادر میاخالقی، مبار

: از قبیل ییها جرمدارد و جامعه را از وقوع از اسراف است که، خیمه زندگی را هم چنان بر پایه محكم اعتدال، نگه می

گفت که با پرهیز از اسراف، بشر به باالترین وظیفه خود در برابر پروردگار،  توان یم. نمایدمحافظت می... دزدي، رشوه و

 (۰3ص ، ش 1977موسوي کاشمري، . )پوشاند یمي عمل بی پایان اوست، جامه يها نعمتکه شكرگزاري و احترام به 

ترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسالم است، و در آیات و روایات نكوهش فراوانى از آن  بدون شك اسراف یكى از مذموم

-مه .«گران همدم آتشندوَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النَّار؛ افراط»: فرماید می غافر سوره 99 آیهرآن کریم در ق. تاس شده

  کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِین؛ بخورید و بیاشامید ولى»َ:فرمایداعراف می سوره 91 آیهچنین در 

روى در کمیت و کیفیت و  افزونکلمه اسراف هر گونه  «.ددار را دوست نمى کاران سرافا ،روى مكنید که خداوند زیاده

شود، و این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از  ل مىگرایى و اتالف و مانند آن را شام بیهوده

 (193 ص، 6 ج، ش 1971 ،مكارم شیرازي. )کند مواهب آفرینش، فوراً جلو سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه مى

. برکت از آن رخت برمی بنددکند، به سوي تباهی رفته و به تدریج ف و اسرادر اموراتش میانه رو نبوده  يا جامعهاگر 

 (۰۰، ص 9ج ، ش 196۰کلینی، )ت با اسراف کمیِ برکت اس: دیفرما یم( ع)ق امام صاد

 نتیجه گیری

جامع نگر و عقالنی برآمده از حقایق هستی،  هاي اندیشهبا بهره گیري از  آن درتوسعه اقتصادي جریانی است که 

به کمال شایسته  یابی دسترفاه بشر و  تأمینعلمی پیشرفته از منابع انسانی و مادي جامعه در راستاي  هاي روشفنون و 

 یامروزه رشد و پیشرفت اقتصادي در اکثر جوامع بشري از اهمیت خاص .مقام انسان، استفاده بهینه صورت گیرد

اساس مبانی اسالمی ر ولی خود این رشد و توسعه اقتصادي ب .اقتصاد مایه قوام جامعه است نكهیابرخوردار است، براي 

از اهداف میانی است؛ چرا که هدفی واالتر براي آفرینش انسان در جهان بینی اسالم مطرح است که همان  یو آیات قرآن

ترین  اصلیاي داشته و جزء  العاده اهمیت فوق زمان مسائل اعتقادي و باورهاي دینی در هر .ربّانی شدن انسان است

آفریدگار هستی در نظام آفرینش همه گونه امكانات و ابزار را از ، بر این اساس. رفته است ها به شمار می مباحث انسان

انسان تمام کرده است،  باطنی را بر ظاهري و يها نعمتمعنوي انسان فراهم ساخته و  برون براي تكامل مادي و درون و

أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ »: شودخوبی فهمیده می هاین مطلب از این آیه نورانی ب و

زمین است براي شما مسخر  و آنچه را در ها در آسمانیا ندیدند که خداوند، آنچه را ؛ آأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَة

این آیه بیانگر آن است که به انسان از  (2۵/لقمان)« .برایتان سرشار ساخت خود رانهان  و آشكارهاي گردانید و نعمت

به عبارت . راه کمالش را بپیماید ها آنداده شده، تا وي به یاري  وحی ،از بیرون فطرت و قواي باطنی وو درون، عقل 

ها براي تكامل خویش برکات آن ه شده است، تا وي ازاختیار انسان قرار داد در ،ها و زمین استچه در آسماندیگر، آن
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: در این میان عمل به باورهاي دینی مثل .بگیرد هرهب( لقاي خداوند انسانیت، کمال مطلق و)د رساندن خود به مقص و

مختلف  يها عرصهموجب پیشرفت و توسعه در ... تقوا، عدالت، اطعام فقرا، نیكی به پدر و مادر، رفتار نیك با همسایه و 

 .شود یممادي و معنوي 
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