اصول کلی اقتصاد اسالمی برای رسیدن به پیشرفت پایدار

مقدمه
اسالم دین جامع ،کامل و جاودانه است که هدایت انسان را در همه ابعاد زندگی و در همه زمان ها
و مکان ها بر عهده دارد .این دین ،انسان ها را در بُعد فکری با تبیین اعتقادات ،و در بُعد نفسانی با تبیین
ارزش های اخالقی ،و در بُعد رفتاری با تبیین احکام ،هدایت می کند .یکی از علومی که در دینن اسنالم
مطرح و برجسته است ،علم فقه است که با استفاده از آموزه های دینی (قرآن و حدیث) ،شنکل گرفتنه و
احکام رفتارهای آدمی را در همه ابعاد زندگی تنظیم می کند .یکی از این ابعاد بعند اقتانادی اسنت کنه
اسالم به اقتضای جامعیت خود باید از طریق فقه ،پاسخ گوی این نیاز باشد ،و وظیفنه انسنان را در اینن
زمینه (به صورت کلی یا فردی) مشخص کند.
از سوی دیگر علم اقتااد در پی دست یابی به راه کارهایی است که بتواند وضعیت اقتاادی بشنر
را سامان دهد .اقتااد دانان می گویند؛ منابع اقتانادی در طبیعنت موندود اسنت وینی نیازهنای بشنر
نامودود است! از این رو باید راهی یافت تا با استفاده بهینه از این مننابع موندود ،آن نیازهنا را تن مین
نمود.
ایبته در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا سخن اقتااد دانان در مورد مودود بنودن مننابع و
نامودود بودن نیازها درست است یا خیر؟ اگر این سنخن درسنت نیسنت ،خطنوی کلنی دیننی در اینن
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خاوص و راه حل آن در اقتااد اسالمی چیست؟
این مقایه در پی تبیین خطوی کلی اقتااد از نگاه تعاییم دینی و آموزه های فقهنی اسنت ،کنه منی
توان از آنها به اصول کلی اقتااد اسالمی و تبیین راه کارهای رسیدن به پیشرفت تعبیر کرد.

نگاهی به گذشته و حال
برای پاسخ دقیق به این پرسش ها ،مناسب است ابتدا اشاره ای به شرایط اقتاادی پیش از اسنالم
و وضعیت اقتاادی عار کنونی شود ،تا نقش اصول کلی و راه کارهنای اقتاناد اسنالمی از منظنر فقنه
مشخص شود .همچنین مشخص شود که اگر اینن خطنوی کلنی تبینین شنود ،چنه تونویی در وضنعیت
اقتاادی بشر می آید.

شرایط اقتصادی دوران جاهلی
شرایط نابسامان اقتاادی و فقر و تنگدستی در دوران جاهلی به گونه ای بنوده کنه برخنی حتنی
فرزندانشان را به قتل می رساندند .این فرزند کشی در اثر فقر اقتاادی گاهی به جهنت تنرا از تن مین
فرزندان و دغدغه در اداره آنان بوده است و دیگر بار به دییل ترا از ت مین خود وایدین.
قرآن کریم به این وضعیت اشاره کرده و با آن وضعیت مبارزه فکری کرده تنا بتوانند آن شنرایط را
 ،و در جنای دیگنر

تغییر دهد یذا می فرماید؛

 .2نهی از آدم کشی به دیینل تنن

فرموده است؛
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دستی ،و خطای بزرگ دانستن آن در این دو آیه نشانه اوج وضعیت بد اقتاادی در عار پیش از اسنالم
و حتی در آغاز ظهور اسالم است.

وضعیت اقتصادی عصر کنونی
در عار حاضر نیز نژاد پرستان می گویند؛ چون منابع طبیعی موندود و نیازهنای بشنر ناموندود
است ،باید این منایع در اختیار نژاد برتر باشد ،هرچند دیگران از گرسنگی بیمرند .گذشته از این ،با ین
حساب سرانگشتی مالحظه می شود که در دنیای کنونی که چند میلیارد نفر روی آن زندگی می کننند ،و
به منزیه ی

دهکده ای است که چند میلیارد نفر عضو دارد ،حدود هفتاد درصد بودجه آن صرف کشنتار

و سوخت و سوز می شود .چه نیروی عظیم و متخاای که صرف پروژه ها و طرح های ساخت سنالح
های کشتار جمعی می شود ،به گونه ای که سال های متمادی توقیق و پژوهش می کنند و بودجنه هنای
فراوانی را مارف می کنند تا بفهند که چگونه وسایل کشتار جمعی اختراع کنند .سپس برای پیاده کنردن
این نقشه ،بخش عظیم سرزمینی را که جای کشاورزی و صنعت و  ..است بنه آن اختاناص منی دهنند،
همچنین بودجه و نیرویی که باید صرف نیازهای عمومی مردم مثل کشاورزی و صنعت و  ..گردد ،هزیننه
ساخت آن سالح ها می شود .پیامد چنین سیاست هایی ،تخریب و ویرانی هنای گسنترده ای اسنت کنه
امروزه در میان ملت های ضعیف و مظلوم شاهد آن هستیم .از سوی دیگر ،سازمان ملل که بایند جاننب
دار مظلومان باشد ،قسمت مهم جلسات آن ،به ویژه نشست های شورای امنیت ،راجع به همنین سیاسنت
های غلط در مورد مسائل جنگی و دارویی است ،و تا کنون بیش از هزار قطع نامنه صنادر شنده ،یعننی
بخش قابل توجهی از بودجه این سازمان را صرف این می کنند که کجا قطع نامه ای صادر کننند و ملتنی
را بیچاره کنند ،یا کجا قطع نامه ای را صادر کنند تا آتشی را خاموش کنند .نمونه هایی از همین سیاسنت
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را در در جن

تومیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،و نیز در افغانستان و بوسنی هرزه گوین و ماننند آن

شاهد بودیم .چنانچه کسانی نیت خیر خواهانه داشته باشند باید آن همه نیرو را صرف کنند تا جنگنی را
اصالح کنند.
این چنین است طرح بودجه جهان ،که  07در صد آن چنین هزینه می شود و  27در صند آن هنم
صرف مواد مخدر ،یهو و یعب ،فساد ،هرزگی و بد اخالقی منی شنود و حنداکثر  17در صند آن صنرف
نیازهای مردم این کره خاکی می شود .آنگاه می گویند نیاز انسان ها زیاد ،ویی مواد غذایی و درآمد کنم
است ،و این مقدارِ کم هم باید به نژاد برتر! تعلق بگیرد .قرآن کریم این گونه اندیشه را چنین توصیف منی
کند؛ ﴿وَ إِذا تَوَیَّى سَعى فِی ایْ َرْضِ یِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِ َ ایْوَرْثَ وَ اینَّسْلَ وَ ایلَّهُ ال یُوِبُّ ایْفَساد﴾ 1گروهنی،
همین که روی کار می آیند ،تالششان بر این است که کشناورزی و توییند را ننابود کننند و حنال آنکنه
خداوند فساد را دوست ندارد .همچنین در جای دیگر می فرماید؛
﴾ ،2صورا و دریا را آیوده کردند و هیچ جایی را آرام نگذاشتند.

جایگاه اقتصاد از نگاه دین
ارزش و منزیت اقتااد در آموزه های دینی به گونه ای تبیین شده است که صاحب شنریعت آن را
حافظ اصل دین می داند .همین میزان اهتمام برای پی بردن به ارزش اقتااد کافی است؛ چنون آن را بنا
اصل دین می سنجد و می گوید :اگر اقتااد درست نباشد و ملتی فقینر باشند ،اسناا دیننداری جامعنه
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دچار مشکل می شود .ایبته مقاود این نیست که اقتااد زیر بنا است و اگر کسی در رفاه بود ،سنعادتمند
است ،بلکه دین می گوید؛ اعتقاد زیر بنا است ،ویی فقر اقتاادی جامعه ،این پایه و زیر بنا را سست منی
کند که نتیجه آن از بین رفتن دیانت است .بنابراین مقاود دین این نیست که فقنط بنه قیامنت و بهشنت
توجه شود ،و تنها در آنجا ت مین خواهید شد ،بلکه به اقتااد دنیا هم کامال بها داده اسنت ،و آن را رکنن
اصیل زندگی می داند .چنانچه پیامبر اکرم (ص) در روایتی می فرماید« :ایلهم بارک یننا فنی ایخبنز و ال
تفَرِّق بیننا و بینه ،فلوال ایخبز ما صَلَّینا و ما صُمنا ،و ال أدَّینا فنرائ

ربننا عنز و جنل» .1اینن گوننه از

احادیث در مورد شخص رسول اکرم (ص) نیست ،بلکه معنای آن این است که پروردگارا نان مملکنت را
برکت ده .م راد از نان در اینجا اقتااد است ،چنانکه وقتی گفته می شود مال مردم را نخورید ،منراد اینن
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است که در مال مردم تارف نکنید

چون مهمترین تانرف در منال

خوردن است که از آن به اکل تعبیر می کنند .از همین رو به کسی که مثال فرشی را غاب نموده یا خاننه
غابی در اختیار اوست ،می گویند مال مردم را خورده است ،حال آنکه مراد آنها این است کنه در منال
مردم تارف نموده است .تعبیر «خبز» در این روایت نیز کنایه از اقتااد است ،چون نان مهمتنرین منورد
مارف اقتاادی است .یذا وقتی در مورد کسی می گویند نانش ت مین است ،یعنی اقتاادش ت مین است،
ویی چنانچه نان داشته باشد ،ویی خانه و فرش و غیره نداشته باشد ،نمی گویند نانش ت مین است.
در این حدیث شریف پس از آنکه می فرماید؛ «ایلهم بارک ینا فی ایخبز» یعنی خدایا نان جامعه ما
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 . 1ایکافی ،ج  ،6ص 280
 . 2سوره بقره ،آیه 188

5

را پربرکت قرار بده ،عرض می کند؛ «و ال تفرق بیننا و بینه »...بین جامعه ما و نان مملکت فاصله نینداز.
زیرا اگر ملت و مملکتی نانش کم و اقتاادش ضعیف باشد ،اهل عبادت نخواهند بود و با خدا قطع رابطه
خواهند کرد.
ایبته این امر مربوی به توده مردم است ،نه آن حضرت و خواص اصنواب او .آننان سنه سنال در
شعب ابی طایب گرسنگی را تومل کردند و نشان دادند که در شرایط دشوار دسنت از دینشنان بنر نمنی
دارند .آنان که این نظام را ساختند ،با فقر آن را بنا کردند .پس معلوم می شود کنه اعتقناد ،پاینه و اصنل
است نه اقتااد.
با روشن شدن این مقدمه این

به اصول کلی در این خاوص می پردازیم؛

بهره گیری از پیش فرض ها
هرگونه فکر کردن در مورد علم اقتااد نیازمند آگاهی تخاای و اجتهادی در چند رشنته اسنت.
زیرا باید از اصول موضوعه و پیش فرض هایی که در آن رشته ها تثبیت شده است بهره گرفت .برخی از
این اصول موضوعه عبارتند از؛
ایف) اقتااد اسالمی جزء علوم انسانی است نه علوم تجربی ،هرچند این علوم غایبنا بنه یکندیگر
مرتبطند.
ب) توقیق در علوم انسانی بدون انسان شناسی میسر نیست و اصال پایه استدالل ندارد ،بلکه صرفا
آمار و اطالعات و گزارش است ،نه علم .چون علم آن است که بتوان برای آن برهان اقامه کرد.
ج) حقیقت انسان را جان و روح و قلب او تشکیل می دهد.
د) شناخت حقیقت انسان ،یعنی روح و جان او بدون روانشناسی متخااانه میسّنر نیسنت .چنون
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حقیقت انسان را روح او تشکیل می دهد.
هن) بوث روانشناسی بدون شناخت اینکه روح حقیقتی مجرد است ،ممکن نیست و آن هنم بندون
هستی شناسی مقدور نیست ،زیرا انسان از کجا می داند وجود مجرد و مادی یعنی چه؟ و بنه چنه دیینل
روح ،مجرد و از سنخ ملکوت است نه از سنخ عایم مُل .
و) هستی شناسی بدون شناخت هستی بخش و خدای عایم و آدم و داشتن جهان بینی ایهی ممکنن
نیست.
توقیق در این اصول شش گانه ،یعنی شش رشته علمی عمیق که بوث های تفایلی و عقلنی دارد،
کار کسی که بخواهد در اقتااد کار کند ،نیست .بلکه او ناچار است که تنها سیری اجمایی در اینن علنوم
داشته باشد .بنابراین در مباحث اقتاادی ،این پیش فرض ها را به عنوان اصول موضوعه باید پنذیرفت و
با نگاه گذرا به آنها ،به مسائل اقتاادی پرداخت.

وعده الهی و تخلف ناپذیری آن در تغذیه همگانی
بیان برخی از آیات قرآن این است که ذات اقدا ایهی همه موجودات زنده غدا خنور را آفریند و
روزی همه آنها را به عهده گرفته و ت مین خواهد کرد.
این بخش از آیات دالیت می کند بر اینکه هیچ جنبنده ای نیست کنه خندای متعنال روزی آن را
ت مین نکرده باشد ،انسان یا حیوان ،حالل گوشت یا حرام گوشت ،موذی یا غیر موذی و . ...
برخی از آیات قرآن چنین است:

0

،
 .می فرماید؛ دوّاب و جنبنده ها چه آنها که نظیر مور و موش اهنل پنس اندازنند ،و آن هنا کنه
همچون بلبل و گنجش

اهل ذخیره نیستند ،برای خدای متعال فرقی ندارد ،او همه آنها را ت مین و تغذیه

می کند.
گفته شده وقتی که این آیات نازل شد ،عده ای از مردم مکه به مدینه هجرت کردند ،وقتنی وجنود
مبارک رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه مهاجرت کرد ،آنان بی صبرانه خواستند که حرکنت کننند ،و در
این فکر بودند که اموال غیر منقول خود را بفروشند و اموال منقول خنود را منتقنل کننند ،وینی صننادید
قریش اموال آنان را ماادره کردند ،اموال غیر منقول آنان را کسی نمی خرید و اجازه جابجا کردن اموال
منقویه را هم به آنان نمی داند .آن گاه این کریمه نازل شد﴿ :وَ کَ َینْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَوْمِل رِزْقَهَا ایلَّهُ یَرْزُقها وَ
إِیَّاکمْ وَ هُوَ ایسَّمیعُ ایْعَلیمُ﴾ ،همان خدایی که در موطن اصلی آنان را تغذیه کرده ،پس از هجرت هم آننان
را تغذیه می کند .پس از نزول این آیه آنان اموال خود را رها کردند و با دست خایی مهاجرت نمودند ،و
در صفه مسجد مدنیه با فقر ساختند و سختی ها را تومل کردند ،ویی کشورهای بزرگی را نیز فتح کردند.
بنابراین بر اساا جهان بینی ایهی آنکه همگان را آفریده است ،روزی آنان را نیز ت مین می کند ،و
در آیه ای دیگر می فرماید﴿ :إِنَّ ایلَّهَ ال یُخْلِفُ ایْمیعاد﴾ .3این ی
وعده داد ،هرگز خلف وعده نمی کند.
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اصل کلی است ،که وقتی خدای متعایی

این آیات نمونه هایی از آیات کریمه است که بر این اصل تغیینر ناپنذیر ت کیند دارد و منی گویند:
خدای سبوان عهده دار روزی است و وعده داده است که روزی تمام جنبنده ها را ت مین کنند ،و خلنف
وعده بر او موال است ،چنانچه این مضمون در روایات نیز آمده اسنت .نظینر آنچنه در نهنل ایبالغنه در
خطبه اشباح می فرماید« :وَ هُوَ ایْمَنَّان بِفَوَائِدِ اینِّعَمِ وَ عَوَائِدِ ایْمَزِیدِ وَ ایْقِسَمِ عِیَایهُ ایْخَلَائِق ضَمِنَ أَرْزَاقَهُنمْ وَ
قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَهَلَ سَبِیلَ ایرَّاغِبِینَ إِیَیْهِ وَ ایطَّایِبِینَ مَا یَدَیْهِ وَ یَیْسَ بِمَا سُئِلَ بِ َجْوَدَ مِنْهُ بِمَا یَمْ یُسْن َل» ،1اینن
وارد

مضمون اشاره به همان چیزی دارد که در آیه کریمه
شده است.

همچنین در خطبه دیگر می فرماید« :فَایطَّیْر مُسَخَّرَةٌ یِ َمْرِهِ أَحْاَنى عَندَدَ اینرِّیشِ مِنْهَنا وَ ایننَّفَسِ وَ
أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى اینَّدَى وَ ایْیَبَسِ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَ أَحْاَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غرَابٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ
هَذَا نَعَامٌ دَعَا کلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ کَفَلَ یَهُ بِرِزْقِهِ وَ أَنْشَ َ ایسَّوَابَ ایثِّقَالَ فَ َهْطَنلَ دِیَمَهَنا وَ عَندَّدَ قِسَنمَهَا فَبَنلَّ
ایْ َرْضَ بَعْدَ جُفوفِهَا وَ أَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا»« ،2دیم» جمع «دیمه» است .دیم به معنی باران پیش بیننی
نشده است ،و اینکه گفته می شود فالن مزرعه دیمی (در مقابل آبی) است ،بر همین اساا است؛ «فاحتل
دیمها» یعنی این زراعت دیم را او اداره و ت مین نموده و باران های فراوان بنر آن فنرو فرسنتاده اسنت.
بنابراین او روزی همه را به عهده گرفته و هرگز خالف وعده نخواهد کرد.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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تناسب منابع طبیعی و نیازها
انسان از دو بعد تن و روح تشکیل شده است و هر ی

نیازهایی دارند ،حقیقت و اصایت آدمی هم

به روح و روان اوست .روح به جهت مجرد بودن ،نیازهای معرفتی نامودود دارد ،ویی نیازهای منادی و
بدنی آدمی همانند تن او مودود است ،بدین جهت در ت مین نیازهای اقتاادی انسان ،باید میان نیازهنای
صادق و کاذب او تفاوت گذاشت؛ نیاز صادق آن است که بدن برای ادامه حیات خود ،چیزهنایی را منی
طلبد و نیاز کاذب آن است که بدن آن را نمی طلبد ،ویی به آن میل دارد این نیناز طمنع ،وینع و حنرص
نامیده می شود .در اقتااد نباید نیاز کاذب را ،نیاز به حساب آورد.
حرص و طمع اگر درباره معنویات باشد ،کوثر است و اگر برای مادینات باشند ،تکناثر اسنت .بنه
عبارت دیگر حرص و ویع از بهترین نعمتهای ایهی است که حق تعایی پینامبر اکنرم (ص) را بنه آن منی
ستاید؛ ﴿عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکم﴾ ،1و نینز منی فرمایند﴿ :وَ منا أَکْثَنر اینَّنااِ وَ یَنوْ حَرَصْنتَ
بِمُؤْمِنین﴾ ،2این اوصاف همچنین ،ی

وصف بسیار پسندیده برای فرشنتگان اسنت و وقتنی حنق تعنایی

مؤمنان بهشتی و وارستگان را می شمارد ،آنان را به طمع تعریف می کند؛ ﴿یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعا﴾.1
چه خوب است که ا نسان بر جامعه مسلمان ،متدین ،با تقوا و عایم حرص داشته باشد .همچنین بر تعلیم و
تربیت حرص داشته باشد و همیشه بگوید﴿ :رَب زِدْنی عِلْما﴾ .4ایبته این حرص و طمنع بنرای معنوینات
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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است نه مادیات .آن کسی که حقیقت و خویشتن خویش را در تن خالصه کرده است ،این سرمایه ایهی را
در تن مارف می کند .انسانی که اصایت خود را گم کرد و شناخت او حداکثر این بود که؛ ﴿منا هِنیَ إِالَّ
حَیاتنَا ایدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَوْیا﴾ ،1خیال می کند که او در تن و سفره و اجوفین خالصه می شنود و موانول
آن به جای اینکه وصول به کوثر باشد ﴿ایَّذِى جَمَعَ مَایًا وَ عَدَّدَهُ *یَوْسَبُ أَنَّ مَایَهُ أَخْلَدَهُ﴾ 2خواهند بنود.
قرآن کریم تکاثر را شهد می داند و می فرماید ی
ی

افزون طلبی است کنه آدم را از پنای در منی آورد و

افزون خواهی است که به آدمی پایه و مایه می دهد .اگر انسان به دنبال تکاثر رفت ،به فساد کشنیده

می شود؛ ﴿أَیْهاکمُ ایتَّکاثر﴾ ،1و اگر به دنبال کوثر رفت و ﴿رَب زِدْنی عِلْما﴾ گفت ،هم خود را نجات منی
دهد و هم جامعه را حفظ می کند .تکاثر و افزون طلبی باعث ﴿جَمَنعَ مَایًنا وَ عَندَّدَهُ *یَوْسَنبُ أَنَّ مَایَنهُ
أَخْلَدَهُ﴾ می شود و باطن آن چیزی نیست جز شعله های جهنمی که می گویند ﴿هَنلْ مِننْ مَزیند﴾  ،امنا
حقیقت ﴿رَب زِدْنی عِلْما﴾ همان کوثر است که در قیامت برای مؤمنان ظهور می کند.
بنابراین باید بین تکاثر و کوثر ،نیاز صادق و کاذب ،طمع و قناعت فرق گذاشنت .حنرص ،وینع و
طمع را ن که در درون ما به عنوان ودیعه ایهی است ن به جا مارف کرد.
نتیجه این که اگر نیازهای اقتاادی انسان بایفعل مودود و بنایقوه ناموندود اسنت ،منواد و مننابع
طبیعی نیز بایفعل مودود و بایقوه نامودود است ﴿وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِننهُ وَ منا ننَزِّینهُ إِالَّ بِقَندَرٍ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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مَعْلومٍ﴾ .1حقیقت هر شیئ نزد خدا است و رقیقه آن در عایم طبیعت ظهور می کند .این که ذات اقدا ایه
عهده دار روزی اوست ،روزی او را در زمین فراهم کرده است ،و این موجود زمینی هم ریشه در مخنزن
ایهی دارد ،و مخزن ایهی نزد خدا و زوال ناپذیر است ﴿ما عِنْدَکمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ ایلَّنهِ بناق﴾ .2چنه اینکنه
ریشه معیشت روحی آدمی هم ن علوم و معارف ن نیز نزد اوست.
معنی این سخن و آیه این نیست که هر شیء خزینه ای دارد ،بلکه معنی آن این است که هر شنیء
خزائنی دارد ﴿إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنهُ﴾ ،مجموع در مقابل مجموع نیست ،بلکه مجمنوع در مقابنل
جمیع است ،یعنی ت

ت

اشیاء دارای خزائنی هستند ،نه اینکه مجموع اشیاء خزائننی دارنند .اگنر منی

فرمود« :االشیاء یها خزائن» ،مجموع در مقابل مجموع بود ،اما آیه کریمه چنین است ﴿إِنْ مِننْ شَنیْءٍ إِالَّ
عِنْدَنا خَزائِنهُ﴾ .بنابراین همه خزائن نزد اوست ،ییکن در بهره گیری از آنها باید تناسنب نیازهنای بایفعنل
مودود با منابع طبیعی مودود و نیازهای بایقوه نامودود با منابع طبیعی نامودود را یواظ کرد.

راه کارها
این

جای طرح این سخن است که با یواظ اصول کلی یاد شده بنه وینژه تناسنب مننابع طبیعنی

مودود و نیازهای صادق آدمی راه کارهای پیشنهادی آموزه های دینی برای حل مشکالت اقتاادی بشر
چیست؟ در این جا چند راه کلی و اساسی بیان می شود؛

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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کار و تولید
خدای سبوان بشر را گرامی داشته و درباره او ﴿وَ یَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَم﴾ 1تعبیر کرده است ،این بشنر
اگر بخواهد گرامی شود باید برای بهره گیری از این زمینه ،در پی عزت خود باشد و وقتی منی توانند از
رحمت خاص ایهی برخوردار باشد و عزیز شود که بدون واسطه در کنار سنفره ا بنشنیند ،ننه در کننار
سفره دیگران .پس نباید دست او نزد دیگران دراز باشد ،چنانکه در روایات گوناگون بر آن ت کیند شنده
است.

تأکید بر کار و تولید
در آموزه های دینی ،فراوان به کار و تالش توصیه شده و در پی حرفه و کار درست بودن ،موبوب
خدا به شمار آمده و علت عزت و سربلندی آدمی معرفی گردیده است ،چنانکه از امیر مؤمنان (ع) چنین
آمده« :تَعَرَّضوا یلتِّجارات فإنّ یکم فیها غنیً عمّا فنی أیندی اینناا و إنّ ا عزوجنلّ یُونب ایمُوتنرف
األمین» .2پیامبر اکرم (ص) هم فرموده« :ملعون من أیقی کَلَّه علی ایناا»1؛ کسی که کاری انجام ندهند و
بدون کار در کنار جامعه دست دراز کند ،این شخص از رحمت ایهی به دور است ،باالخره آدمی بایند در
متن زندگی کاری انجام دهد؛ کار فرهنگی یا اخالقی یا عملی و مانند آن.
از امام صادق (ع) نیز چنین آمده است« :اسْتَعِینوا بِبَعْ
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ِ هَذِهِ عَلَى هَنذِهِ وَ یَنا تَکوننوا کلویًنا عَلَنى

اینَّاا»1؛ یعنی از عوامل خداداد بهره بگیرید تا خود کفا باشید و در کنار سفره خودتان بنشینید ،مبادا کَلّ
بر مردم باشید .در روایت دیگر هم از پیامبر (ص) آمده است« :نِعْمَ ایْعَوْن عَلَى تَقْوَى ایلَّهِ ایْغِنَنى» ،2بنرای
پارسایی و باتقوا شدن ،غنا و بی نیازی بهترین کم

به شمار آمده و آن هم با تالش آدمی به دست منی

آید.
این دست از روایات فراوان است و این تعداد به عنوان نمونه ذکر شده است .از سوی دیگر ،وقتنی
به فقه توجه شود برای کار و تویید با عنوان «کسب» احکام شرعی «حالل و حرام» یواظ شده اسنت و
این کسب (یعنی کار و تویید) یا حرام است که شرایط خاص خود را دارد و این

در پی آن نیستیم و ینا

حالل است که اصل آن استوباب دارد ،ویی اگر این کار و تویید برای تهیه هزینه زندگی هر فنرد و افنراد
عایله او باشد ،وجوب مقدمی می یابد .چون انفاق و ت مین زندگی عایله بنر او واجنب اسنت و کسنب،
مقدمه آن است و موارد این انفاق برای عایله به تفایل در باب های گوناگون فقه آمده است که بایند بنه
آنها رجوع شود.

تولید حداکثری
یادآور شدیم که حرص و طمع درباره امور معنوی ،کوثر و ممدوح است ،در این جا هم باید ت کیند
کرد که حرص و طمع در تویید سرمایه نیز اگر بی جا مارف نشود ،بسیار پسندیده و زیبنا اسنت ،بلکنه
ی

وظیفه اخالقی و حقوقی است که هر کس تا آخرین یوظه کار و تالش خود را داشته باشد و در هیچ

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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مقطع از عمر خود معذور نیست که بگوید من بازنشسته و بیکارم ،مثال کسی که عنار فرهنگی است باید
تا آخر قلم در دست و کتاب جلوی چشم او باشد ،آن گاه که بگوید :دیگر منرا بنس اسنت ،منن فنار
ایتوایل شده ام ،اویین روز جهل اوست ،همین طور در شغل های دیگر نظیر دامداری ،کشاروزی ،پیشنه
وری ،صنعت و  ،...نیز این گونه است.
حیات انسان ،زمانی واقعا ی

حیات انسانی می شود که بفهمد در چه فضنایی زنندگی منی کنند،

دینی که می فرماید حیوانی یا انسانی را گرسنه نگذارید ،مسلمان باشد یا غیر مسنلمان ،و بنرای سنیراب
کردن هر کبد تشنه ای اجر و ثواب قائل شده است ،چگونه ممکن است که اجازه دهد ،میلیون ها نفنر در
برخی کشورهای آفریقایی و غیره در اثر فقر و سوء تغذیه در رنل باشند؟!
بخشی از روایات تویید از این قرار است« :ایْکَادُّ عَلَى عِیَایِهِ کَایْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ ایلَّنه» ،1و گروهنی
دیگر ماداق تعیین می فرماید که عیال انسان تنها کسانی نیستند که به صورت رسمی عایلنه او شنناخته
می شوند ،بلکه همه خلق خدا عایله او هستند ،نظیر روایت سکونی از امام صادق (ع) از پینامبر گرامنی
اسالم (ص) که فرمود« :ایْخَلْق عِیَال ایلَّهِ فَ َحَبُّ ایْخَلْقِ إِیَى ایلَّهِ مَنْ نَفَعَ عِیَالَ ایلَّهِ وَ أَدْخَلَ عَلَى أَهْنلِ بَیْنتٍ
سُرورا» ،2در این روایت موبوب ترین فرد نزد خدا کسی به شمار آمده که به خلق خدا به عننوان عایلنه
خدا سودی برساند.
اگر کسی عالقمند باشد که زنده بماند و تویید کند تا جامعه خود را از فقر برهاند ،این آخرت است
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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نه دنیا ،در روایت عبدا ابی یعفور از امام صادق (ع) چنین آمده است« :وَ ایلَّهِ إِنَّا یَنَطْلبُ ایندُّنْیَا وَ نوِنبُّ
أَنْ نؤْتَاهَا ،فَقَالَ توِبُّ أَنْ تَاْنَعَ بِهَا مَا ذَا؟ قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِی وَ عِیَایِی وَ أَصِنل بِهَنا وَ أَتَاَندَّق بِهَنا وَ
أَحُلُّ وَ أَعْتَمِر فَقَالَ (ع) یَیْسَ هَذَا طَلَبَ ایدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ ایْآخِرَة» ،1ما دنیایی که با آن خود و عایله خود را
اداره کنیم ،با آن صله رحم کنیم ،صدقه بدهیم و در مسیر حل و عمره به کار بگیریم ،دوست می دارینم و
در پی آن هستیم.
روایات بسیاری تالش پیامبر و اهل بیت (ع) را برای ما بیان می فرماید که آنان کارهنای توییندی
سخت و سنگینی داشتند که خلق خدا را از این طریق ت مین می کردند.

توزیع عادالنه
توزیع مناسب و عادالنه سرمایه و سود میان افراد بشر یکی از راه کارهای اساسی و مووری حنل
مشکالت زندگی اقتاادی بشر است و در آموزه های دینی بر آن ت کید فنراوان شنده و اجمنال مطلنب
همان است که در سوره مبارکه حشر بیان گردیده است﴿ :ما أَفاءَ ایلَّهُ عَلى رَسُویِهِ مِنْ أَهْلِ ایْقنرى فَلِلَّنهِ وَ
یِلرَّسُولِ وَ یِذِی ایْقرْبى وَ ایْیَتامى وَ ایْمَساکینِ وَ ابْنِ ایسَّبیلِ کَیْ ال یَکونَ دُویَةً بَنیْنَ ایْ َغْنِیناءِ مِننْکم﴾2؛ منی
فرماید مبادا این اموال در ی

مدار و منونی خاصی تداول شود ،نظیر نظام سرمایه داری و کاپیتال غرب

که پول در دست عده ای سرمایه دار و در ی

منونی  8ایی  17درجه در گردش است .یکی ی

کسنی

مثال ده ها هواپیما معامله می کند دیگری ده ها کشتی و آن دیگری صدها اتومبیل و  ،...بنه طنوری کنه
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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اموال در دست همین گروه خاص می چرخد ،و نیز نظیر نظام سوسیال و بلشنوی ِ بلنوک منهندم شنده
شرق دویت ساالر ،که اموال در دست دویت است و از دویتی به دویت دیگر منتقنل شنده و چینزی جنز
کارگری در دست مردم نیست .مبادا این چنین باشد ،بلکه باید اموال در دست همگان بچرخد ،ننه اینکنه
زندگی فقرا ،مساکین و  ...را با ترحم ت مین کنید ،یا با پرداخت وام یا با تشکیل تعاونی به صورت گدایی
مشکل آنان حل شود ،بلکه باید دایره ای  167درجه تشکیل شود که این اموال در دست همگان بچرخد.
از همین رو قانون جمهوری اسالمی ایران سه بخش قایل شنده :بخنش دویتنی ،بخنش تعناون و بخنش
خاوصی .از این پس کار ،به کارشناسان متعهد واگذار م شود ،یذا آنچه را که به عقل برهانی آنان نن ننه
عقل وهم و خیال آیود ن رسید حجت شرعی خواهد بود .چون اگر عقل برهانی موضنوعی را تشنخیص
داد ،حجت شرعی می شود و اینکه چه مقدار تعاونی ،چه مقدار خاوصی ،چه مقدار دویتی باشد ،نیازمند
کار کارشناسی است.
این آیه «کَیْ ال یَکونَ دُویَةً بَیْنَ ایْ َغْنِیاءِ مِنْکم» ،ی
یَقِینٍ فَشَ َ فَلْیَمْ

ِ عَلَى یَقِینِه» ،1که وقتی به حوزه های علمیه داده شد مواول آن بونث هنای عمینق

استاواب خواهد شد .در این ی
دو مکتب از ی

متن و جمله ای است در حد «مَننْ کَنانَ عَلَنى

جمله آیه شریفه هم باید نظام سرمایه داری ،نظام سوسیال ،مفاسد این

سو و بهره های عمیق نظام اسالمی از سوی دیگر تشریح شود ،نقد و اشکال نینز سنبب

پختگی مطلب خواهد شد.
به هر حال ،در توزیع عادالنه همه افراد بشر ،به اندازه نیازشان باید بهره مند باشنند .اگنر مننابع و
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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سرمایه ای هست باید برای همگان باشد و اگر کمبودی وجود دارد ،برای همگان باشد .نباید بنرای سنیر
شدن گروهی ،گروه دیگر را به قتل رسانید ،به همین جهت قرآن کریم می فرماید﴿ :وَ ال تَقْتلنوا أَوْالدَکنمْ
مِنْ إِمْالقٍ نَوْن نَرْزُقکمْ وَ إِیَّاهُم﴾ ،1و نیز؛ ﴿وَ ال تَقْتلوا أَوْالدَکمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَوْن نَرْزُقهُمْ وَ إِیَّاکم﴾ .2عنده
ای به این فکر بودند که در اثر فقر و تنگدستی فرزندان خود را بکشند .این آیات سنوره انعنام و إسنراء
آنان را نهی کرد ،این که می فرماید فرزندان خود را در اثر فقر اقتاادی نکشید ،به این معنی نیسنت کنه
مجازید به دییل تنگدستی ،دیگران را از پا در آورید ،بلکه آدم کشی برای فقر و تنگدستی منهی عنه است
و معنای آن این نیست که فرزند کشی حرام است ویی ملت کشی مجاز ،زیرا در جای دیگر منی فرمایند:
﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی ایْ َرْضِ فَکَ َنَّما قَتَلَ اینَّااَ جَمیعا﴾ ،1بنابراین هیچ کسی حنق نندارد
در اثر فقر و تنگدستی دیگری را موروم کند تا او را از پا در آورد.
خدای سبوان در سوره اعراف در خطناب بنه بننی آدم اعنم از مسنلمانان ،یهودینان ،مسنیویان،
زرتشتیان و دیگر بنی آدم می فرماید﴿ :وَ یَقَدْ مَکَّنَّاکمْ فِی ایْ َرْضِ وَ جَعَلْننا یَکنمْ فیهنا مَعنایِشَ قَلنیالً منا
تَشْکرون﴾ ، 4زندگی همه افراد بشر را در زمین قرار دادم ،ویی در میان شما شکر گزار کم است ،پس همه
افراد بشر باید از این منابع طبیعی بهره مند شوند.
در شرح حال «احنف بن قیس» آمده است؛ معاویه در حضور جمعی خواست بر اساا تفکر باطل
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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جبریه رفتار نابجای خود درباره بیت ایمال را توجیه کند ،گفت مگر شما معتقد بنه قضنا و قندر نیسنتید،
مگر معتقد نیستید که روزی شما به دست خدا است و او هرچه بخواهد از مخزن خود نازل می کنند؛ ﴿وَ
إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنهُ وَ ما ننَزِّیهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلومٍ﴾ ،1بنابراین او برای شما همین مقدار را نازل کرده
است ،چرا اعتراض می کنید؟
احنف بن قیس در پاسخ او گفت« :یا معاویه ،و ا ما نلوم
نلوم

علی ما أنزیه من خزائنه فجعلته أنت فی خزائن

علی ما فی خزائن ا  ،و یکنن إنمنا

و أغلقت علیه باب » ،که شرح آن به سنه امنر

منول می شود ،و اینکه ما نسبت به دو امر از آنها اعتراض نداریم و اعتراض ما نسبت به امر سوم است،
آن سه امر از این قرار است:
 .1همه ذخایر در خزائن ایهی و نزد خدا است و ذات اقدا ایهی بر همه آن ها قادر است.
 .2ذات اقدا ایهی به اندازه ت مین نیاز جامعه بشری روزی نازل کرده است.
 .1ذات اقدا ایهی برای ت مین نیازهای ما از مخزن خود نازل کنرده وینی تنو بنه جنای توزینع
عادالنه ،آن را گرفته و در مخزن خود قرار دادی.
حاصل اینکه :این طور نیست که خدای سبوان کم تر از مقدار نیاز نازل کرده باشد تا انسنان وادار
شود که بگوید نژادی باید بیشتر بهره ببرد و نژادی کمتر .همان طور که در رواینات آمنده و اصنل آن در
صویفه سجادیه است ،خدای سبوان به عدد نیاز هر بوته ای قطرات باران نازل می کند .حال اگر انسنان
حساب شده عمل کند ،آب به هر بوته می رسد و از مواول آن حیوان و انسان بهنره منی گیرنند؛ ﴿أَنَّنا
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نَسُوق ایْماءَ إِیَى ایْ َرْضِ ایْجُرزِ فَنخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَ ْکل مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفسُهُم﴾ ،1ویی اگر حساب نشده عمنل
کند به بیابان ها و دریاها ریخته و مردم از آن موروم می گردند .هیچ ممکن نیست که ذات اقندا ایهنی
بفرماید که من مار و عقرب را خلق کردم ،روزی آنها به عهده من است ویی برای بنی آدم که او را تکریم
فرموده و درباره او می فرماید﴿ :وَ یَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی ایْبَرِّ وَ ایْبَوْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ ایطَّیباتِ وَ
فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیال﴾ ،2روزی فراهم نکند.

ضابطه مندی مصرف
یکی دیگر از راه کارهای اساسی حل مشکل اقتاادی بشر ،ضابطه مند بودن مانرف اسنت .اینن
ضابطه مندی برای بهبود زندگی همگان ت ثیر مووری دارد و در اینجا به صورت اجمنال بنه دو ضنابطه
اشاره می شود:
معیشت حالل
رعایت قانون حالل و حرام در معیشت و زندگی ،امری است که در آموزه های دینی بر آن ت کینده
شده است؛ در قرآن کریم خطاب به همه انسان ها چنین آمده است﴿ :یا أَیُّهَا اینَّااُ کلوا مِمَّا فِنی ایْن َرْضِ
حَالالً طَیباً وَ ال تَتَّبِعُوا خطواتِ ایشَّیْطانِ إِنَّهُ یَکمْ عَدُوٌّ مُبینٌ﴾ ،1ای مردم از آنچه در زمنین اسنت ،از ننوع
حالل و پاکیزه آن بهره بگیرید و گام های شیطان را پیروی نکنید.
خطابه های قرآنی پنل قسم اند« :یا ایها ایناا» که عمومی ترین خطاب است ،و «یا ایها ایرسول»
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که اخص خطاب ها است ،و «یا أهل ایکتاب»« ،یا ایها ایذین آمنوا»« ،ینا اوینوا االیبناب» ،کنه خطناب
عمومی و حد وسط بین آن دو خطاب ادنی و اعلی قرار دارد ،و آنجا که سخن از «یا ایها ایناا» است،
مسلمان و کا فر را در بر می گیرد .بنابراین پیام این آیه کریمه این است که تمنامی انسنان هنا چنه کنافر
باشند یا مسلمان باید حالل بخورند نه حرام ،سرقت نکنند ،اختالا و احتکار نکنند ،رشوه نگیرنند و ...
به همین جهت در فقه این بوث مطرح است که کافران هم نسبت به احکام فرعی تکلینف دارنند .توجنه
نکردن به این اصل فقهی که بر گرفته از قرآن و سنت است ،موجب تالش بیهوده می گردد.
امیر مؤمنان (ع) در خطبه ای به مردم چنین فرمود ...« :قَدْ تَکَفَّلَ یَکمْ بِایرِّزْقِ وَ أمِنرْتمْ بِایْعَمَنلِ فَلَنا
یَکونَنَّ ایْمَضْمُون یَکمْ طَلَبُهُ أَوْیَى بِکمْ مِنَ ایْمَفْروضِ عَلَیْکمْ عَمَلهُ مَعَ أَنَّهُ وَ ایلَّهِ یَقَدِ اعْتَرَضَ ایشَّن ُّ وَ دَخِنلَ
ایْیَقِین حَتَّى کَ َنَّ ایَّذِی ضمِنَ یَکمْ قَدْ فرِضَ عَلَیْکمْ وَ کَ َنَّ ایَّذِی قَدْ فرِضَ عَلَیْکمْ قَدْ وُضِنعَ عَننْکم»1؛ مفناد
سخن امام (ع) این است که ذات اقدا ایهی روزی بشر را به عهده گرفته و سعادت او را به عهده خودش
گذارده ،ویی آدمی برعکس عمل می کند ،تمام تالش خود را برای به دسنت آوردن روزی بنه کنار منی
گیرد ،ویی بهشت رفتن را مجانی از او طلب می کند ،در حایی که درباره روزی به ما فرموده انند :همنین
که شما کار درست و ضابطه مند انجام دهید کافی است ،او کفیل روزی شما شده است ،ویی شنما روزی
تان را به عهده خود می دانید ،در حایی که اصال خدا را رزاق نمی دانید ،وگرنه حالل و حرام در نزد شما
تفاوت می کرد ،این که دست انسان به سوی حرام دراز می شود ،برای این است که خینال منی کنند کنه
روزی او به عهده خود اوست ،حاصل سخن اینکه این طور نیست که خدای سبوان کمتر از مقندار نیناز
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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آدمی نازل کرده باشد تا انسان وادار شود که خالف کند و از مورمات بهره بگیرد.

پرهیز از اسراف و تبذیر
ویخرجی ،تلف کردن مال ،بی اعتدایی و بیهودگی در مارف ،یکی از آفت های مهم بهره گینری از
سود و سرمایه و منابع طبیعی است که گریز و پرهیز از این گونه مارف و رعایت اعتدال در آن یکنی از
ضابطه های مارف و از راه کارهای پیشنهادی دین در حل مشکل اقتانادی بشنر بنه شنمار منی آیند،
معیاری که امام صادق (ع) برای اسراف ذکر کرده آن را مارف نادرست دانسته است« :یَیْسَ فِیمَا أَصْنلَحَ
ایْبَدَنَ إِسْرَافٌ  ...إِنَّمَا ایْإِسْرَافُ فِیمَا أَفْسَدَ ایْمَالَ وَ أَضَرَّ بِایْبَدَن» .1آن مارفی که برای آدمی سودمند باشند،
اسراف نیست .به همین جهت اسراف به معنی مارف نکردن نیست ،بلکه نادرست مارف کنردن اسنت و
در روایات به ما توصیه شده است که درست مارف کنید و این سخن امیر مؤمنان (ع) که فرمنود« :کننْ
سَمْواً وَ یَا تَکنْ مُبَذِّراً وَ کنْ مُقَدراً وَ یَا تَکنْ مُقَتِّرا» ،2به همین مطلب توصیه دارد؛ ییکن مارفی کنه تلنف
کردن مال باشد و موجب ضرر رسانیدن به بدن باشد ،اسراف است.
به هر روی زیان اسراف کاری ،در حدی است که در فقه ،اصل اسنراف کناری در ردینف گناهنان
کبیره و کار حرام شمرده شده و شخص اسراف کار مرتکب کبیره به شمار آمده اسنت .بررسنی منوارد و
ماادیق اسراف پژوهشی مستقل می طلبد و به کار کارشناسی نیاز دارد.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 . 1ایکافی ،ج  ،4ص54
 . 2نهل ایبالغه ،حکمت 11
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قناعت و ساده زیستی
یکی از عناصر مووری در اقتااد اسالمی قناعت در مانرف شخانی اسنت و حتنی در شنرایط
نامناسب اقتاادی هم در مارف عمومی نیز قناعت کردن پسندیده اسنت .قناعنت در سناده زیسنتی در
غنای روحی آدمی و آسایش مطلوب انسان ت ثیر شگرفی دارد.
در بوث های اخالقی این سخن مطرح است که« :استغنائ

عن ایشیء خیر منن اسنتغنائ

بنه»،

یعنی اگر در کسی این روحیه پیدا شد که از چیزی بی نیاز باشد ،این بهتر از آن است که به وسیله آن بی
نیاز شود .سرّ آن این است که در هر مستغنی حتما روح گدایی وجود دارد؛ زیرا هر مستغنی مسنبوق بنه
گدایی و فقر است .به عبارت روشن تر ،انسان یا فقیر است ،یا مستغنی و یا غنی.
فقیر کسی است که نیاز دارد و چیزی که نیاز او را برآورده کند ،ندارد یذا در زحمت اسنت و بنین
این دو سلب می سوزد.
مستغنی کسی است که نیاز و حاجت دارد ،ویی چیزی کنه نیناز او را برطنرف کنند هنم دارد ،ینذا
گرفتار ی

سلب است و همیشه آن حس گدایی او را می رنجاند.

غنی کسی است که بی نیاز و همیشه در آسایش است و اینکه در برخی از ادعیه آمنده اسنت کنه:
«ایلَّهُمَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی» ،1خدایا روح قناعت به من بده ،قناعت در اینجا به معننای قناعنت در مانرف
است نه قناعت در تویید ،و وقتی انسان قانع است و احساا نیاز نمی کنند ،همیشنه در آسنایش اسنت،
عمده این است که از زندگی یذت ببریم و یذت کسی که قانع است و ساده زندگی منی کنند و از قناعنت
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 . 1من ال یوضره ایفقیه ،ج  ،2ص 514
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یذت می برد ،کم تر از کسی نیست که از رفاه یذت می برد .خدای متعال در سوره نول می فرماید﴿ :مَننْ
عَمِلَ صایِواً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنوْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیبَةً﴾ ،1در تفسیر قمی در ذینل اینن آینه کریمنه
آمده است که حیات طبیه ،قناعت است ،2معنای ﴿فَلَنوْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیبَةً﴾ این نیست که زندگی دنینایی او را
طیّب می کنیم ،دنیا طیّب نخواهد شد ،بلکه دنیا «دار بایبالء موفوفه» 1و خایق آن فرموده است که اینجنا
جای آسایش نیست﴿ :یَقَدْ خَلَقْنَا ایْإِنْسانَ فی کَبَد﴾« ،4کبد» یعنی درد و رنل و غانه و ننامالیمی ،او کنه
خایق انسان است قسم یاد می کند که انسان را در مودوده رنل و موفوف به درد آفریده اسنت﴿ :وَ مَننْ
أَصْدَق مِنَ ایلَّهِ قیالً﴾ ،5انسان باید مدتی را در این زندگی در رنل باشد ،و اگر کسی در این فکر باشد کنه
اصال راحت باشد ،معلوم می شود که او اصال نمی داند که انسان یعنی چه و عایم یعنی چه؟ ویی در همین
دنیایی که خود انسان در رنل است و دنیا هم «دار بایبالء موفوفه» ،عدّه ای مرفه اند ،آنان کسانی هستند
که قانع اند.
بیان بلند سیدنا االستاد عالمه طباطبایی در ذیل این آیه این است که آیه کریمنه نفرمنود «فلنطیّنبن
حیاته» یعنی زندگی او را طیّب می کنیم ،بلکه فرمود﴿ :فَلَنوْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیبَةً﴾ ،یعنی اگر کسی قانع بود ،ما
او را که فعال با قناعت مرده است ،حیات طیّبه عطا می کینم و با حیات طیّبه او را زنده می گردانیم.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 . 1سوره نول ،آیه 90
 . 2تفسیر ایقمی ،ج  ،1ص 197
 . 1نهل ایبالغه ،خطبه 226
 . 4سوره بلد ،آیه 4
 . 5سوره نساء آیه 122
 . 6ایمیزان ،ج  ،12ص 142 - 141
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عاقل ترین انسان ها در جوامع بشری انبیاء و اوییاء هستند و آنان می خواهند بهتر از همه زنندگی
کنند ،اگر حرص در مارف راه خوبی بود ،آنان آن را بر می گزیدند ،ویی آنان راه قناعنت را برگزیدنند.
قناعت و ساده زیستی دو فایده دارد؛ یکی زندگی یذیذانه است ،دیگری آسایش و راحتی پس از منرگ،
اما رفاه در زندگی هرچند برای دنیای انسان خوب باشد ،ویی آیا آسایش پنس از منرگ را هنم در پنی
دارد؟
ممکن است مرگ طبیبانه فرا برسد ،ویی مرگ متخلّقانه فرا نرسنیده باشند ،منرگ در اخنالق اینن
نیست که قلب از کار باز ایستد و بدن سرد شود و طبیب اذن دفن صادر کند ،این مرگ طبیبانه است .ویی
مرگ متخلقانه آن است که انسان از دنیا به برزخ منتقل گردد ،یعنی تمام این تعلقات دنیایی را بکند و بنا
قلبی باز وارد شود ،اگر مرگ این باشد که جریان خون قطع و قلب از کار باز ایستد و بر حسنب ظناهر
بدن سرد شود ،این امر ساده است و بسیاری را می بینیم که به طور عادی می میرند و فشار جنان کنندن
هم ندارند ،ویی مرگ این نیست ،بلکه انتقال از دنیا به برزخ است و اگر کسنی بنرای خنود گرفتناری و
تعلقات بسیار فراهم کرده باشد ،تا از ت

ت

آنها قطع عالقه نکند وارد برزخ نمی شود ،آنگاه که انسنان

به حسب ظاهر بمیرد و دست او از این زندگی قطع شود ،ویی تعلقات او باقی باشد ،بسان معتادی اسنت
که یکباره به دام بیافتد و آن مواد را از او بگیرند ،ویی اعتیاد او باقی باشد ،درد و سنوزش او آغناز منی
شود و از این پس سکرات موت او خواهد بود و فشار قبر او آغاز خواهد شند و مندتها بنه طنول منی
انجامد تا بمیرد .پس این عالقه است که سبب رنجش و سوزش انسان است ،ویی آنگاه که موبنوبی را از
دست بدهیم ،اگر موبت و دیبستگی ما هم همراه او برود ،نخواهیم رنجید ،همان گونه که اگر خانه کسنی
آتش بگیرد ،صاحب خانه که آن را از دست داده است ،می ناید و گریان می شود ،نه دیگران که پیونندی
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با آن خانه ندارند .این است که فرموده اند؛ اگر ساده تر زندگی کنید ،راحت تر سفر خواهید کرد.
بر این اساا در آموزه های دینی به قناعت در مارف و ساده زیستی توصیه شده است و یکنی از
عناصر مووری اقتااد اسالمی هم جمع بین تالش در تویید و قناعت در مارف شخای به شمار آمده و
این دو بوث نباید با یکدیگر مخلوی گردد ،اگر مسئله تالش در تویید که نعمت پر برکتی اسنت و بنه آن
اشاره شد ،با قناعت در تویید که امر بسیار بدی است ،مخلوی نشود ،مشکلی نخواهیم داشت .فرموده اند
تا ز نده اید کار و تالش داشته باشید و متوسط زندگی کنید ،و ایبته جامعنه ای کنه چننین باشند مشنکل
اقتاادی نخواهد داشت.
بنابراین روی قناعت بسیار ت کید شده است ،ویی هیچ ی

از روایات مسئله نناظر بنه قناعنت در

تویید نیست ،بلکه قناعت در تویید بسیار ناپسند است .بر این اساا منرز قناعنت مشنخص اسنت و آن
قناعت در مارف است ،در ماارف شخای ،انسان قانع در آسنایش و راحتنی اسنت ،زینرا حنرص در
مارف ،در واقع ی

بیماری گسترش یابنده است که هیچ چیزی این انسان مبتال را سنیر نخواهند کنرد.

بلکه او هرچه داشته باشد ،باز هم آن را می طلبد و اگر مسئله تالش در تویید که نعمتی پر برکت است با
قناعت در تویید که امر نکوهیده است است مخلوی نشود ،و همچنین قناعت در مانرف کنه امنر بسنیار
پسندیده ای است با حرص در مارف که امر بسیار ناپسندی است ،مخلنوی نشنود ،جامعنه منا از نظنر
اقتاادی مشکلی نخواهد داشت.

نتیجه
آن چه از مطایب مطرح شده در مقایه استفاده می شود ،این است که نعمت های ایهی کنه در مننابع
طبیعی نهاده شده است ،برای بشر قابل احااء است .از این رو هرچند منابع طبیعی برای پاسخ گویی بنه
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نیازهای بشر مودود نیست و نیاز سنجی درست نیز نشان می دهد که نیازهای بشری مودود است وینی
با یواظ تناسب میان منابع و نیازهای ،و جدا کردن نیاز صادق از نیاز کاذب ،می توان بنه درسنتی مینان
منابع طبیعی و نیازهای بشر توازن ایجاد کرد.
آفریدگار هستی ت مین نیازهای بشر را تعهد کرده و در این عهده داری تخلنف نخواهند کنرد .ینذا
برای اداره صویح زندگی آدمی و ایجاد توازن بین منابع و نیازها راه کارهایی را پیشنهاده کنرده کنه اگنر
عملی شود ،بشر یا مشکل اقتاادی نخواهد داشت یا دست کم این مشکل بسیار اندک خواهد بود.
راه کارهای کلی و اساسی عبارتند از؛
کار و تولید حداکثری
توزیع عادالنه
ضابطه مندی در مصرف با محوریت قناعت و مصرف حالل
پرهیز از اصراف و تبذیر
ساده زیستی
الزم به تذکر است که در اجرای این راه کارها فرقی میان کافر و مسلمان نیست ،یعننی اگنر افنراد
جامعه با صرف نظر از گرایش های مذهبی خود ،این راه کارهای اقتاادی را در جامعه به کنار بگیرنند،
آن جامعه در حل مشکل اقتاادی موفق خواهد بود.
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