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صفحه 6
 سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 
۳۰ رجب ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۸۳

جلوه گرى و تزيين زشتي ها، پيامد منفى رفاه و آسايش برخى 
انسان ها است. در حقيقت اســراف گران رفاه زده، اسراف 
و تبذير و مانند آنها را عملى نيک و درســت مى شمارند و 

بى هيچ عذاب وجدانى به اسراف اقدام مى کنند.

ارزشمندى رفاه، مشروط به حرکت در مسير اهداف آفرينش و شريعت اسالم دانسته شده است و انسان براى 
کسب رفاه و آسايش بايد شروطى چون ايمان و عمل صالح  و ترس از خدا و کمک به ديگران به ويژه يتيمان 

و نيازمندان و ابزارى دانستن آن براى ارزش هاى اخروى و مانند آنها را بشناسد و مراعات کند.

اصوال رفاه مندى و احســاس بىنيازى، از موجبات طغيان انســان اســت و انســان همين که 
 احســاس کرد فقــرش به غنا تبديل شــده با آن که حقيقــت ندارد، ولى همين احســاس غنا 

موجب مى شود که سر به طغيان گذارد و خدا را بنده نباشد.

 از نظر قــرآن رفاه زدگى، 
به  انســان  ابتالى  زمينه 
انحــراف از دين و خيانت 
به آن اســت و کسانى که 
رفاه زده مى شــوند به خدا 
و رسول )ص( و خودشان 
خيانت مى کنند و بر اساس 

شريعت عمل نمى کنند.
***

 مــراد از رفاه زدگى  همان 
زيــاده روى در بهره گيرى 
از روزى فــراوان و نــاز و 
موجب  که  اســت  نعمت 
و  و بى خيالى  خوشگذرانى 
عبور از هرگونه خط قرمز در 
قالب تجاوز گرى اقتصادى 
بهره مندى و   در مصــرف 

 از آن است.

در محضر امام خمينى)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمى

تذکر امام برای ساده زیستی ائمه جمعه
یکی از ائمه جمعه مرکز استان نامه ای نوشته بود مبنی بر اینکه 
مبلغ مختصری که به عنوان شــهریه به ائمه جمعه داده می شود، به 
جایی نمی رسد و فقط هزینه اجاره دفتر، یا حقوق آبدارچی دفتر آنان 

می شود و... و درخواست افزایش کرده بود. 
حضرت امام فرمودند: »آقایان طلبه باشند!«.

*محمدحســن رحیمیان، درســایه آفتاب)یادها و یادداشت هایی از زندگی 
امام خمینی(، چاپ دهم، تهران: نشر شاهد، ۱۳۸۸ص ۱۴۴.

شاخص های ایمان کامل
قال النبی)ص(: »ثالث من کن فیه استکمل خصال االیمان 
الذی اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و اذا غضب لم یخرجه 

غضبه من الحق، و اذا قدر لم یتعاط ما لیس له«
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: سه چیز است که در هر کس 
باشد صفات ایمان در او کامل است،  آنکه وقتی خشنود شد، به باطل 
نگراید، و وقتی خشمگین شد، از حق تجاوز نکند و وقتی قدرت یافت 

به آنچه از آن او نیست دست نیازد. )۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- تحف العقول، ص 72

فلسفه دعا و علت عدم استجابت آن
امام علی)ع( در نامه ای خطاب به امام حســن)ع( می فرماید: خداوند 
کلیدهای گنجینه های خود را در دســت تو قرار داده که به تو اجازه دعا 
کــردن داد، پس هرگاه اراده کردی می توانی با دعا، درهای نعمت خدا را 
بگشایی، تا باران رحمت الهی بر تو ببارد. هرگز از تاخیر اجابت دعا ناامید 
مباش، زیرا بخشــش الهی به اندازه نیت اســت، گاه در اجابت دعا تاخیر 
می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود، 
گاهی درخواست می کنی اما پاسخ داده نمی شود، زیرا بهتر از آنچه خواستی 
به زودی یا در وقت مشخص به تو خواهد بخشید، یا به جهت اعطای بهتر 
از آنچه خواستی، دعا به اجابت نمی رسد، زیرا چه بسا خواسته هایی داری 
که اگر داده شود مایه هاکت دین تو خواهد بود، پس خواسته های تو به 
گونه ای باشد که جمال و زیبایی تو را تامین و رنج و سختی را از تو دور کند، 
پس نه مال دنیا برای تو پایدار، و نه تو برای مال دنیا باقی خواهی ماند.)۱(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- نهج الباغه - نامه ۳۱

راهکارهای رسیدن به خوشبختی)۲(
پرسش: 

از منظــر آموزه هــای وحیانی راهکارهای رســیدن به 
خوشبختی کدام است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ  به این سؤال به برخی از آیات قرآن درباره 
رسیدن به خوشبختی و آرامش استناد کردیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
»یقین« همان ایمان محکم و پابرجاست به این که جهان، مدبری 
دارد حکیم و آنچه انبیا به عنوان بشارت و انذار گفته اند، یعنی نسبت 
به نیکوکاری نوید داده اند و نســبت به بدکاری اعام خطر کرده اند، 
همه راست و درست است و دیر یا زود واقع می گردد! هرکسی به عمل 
خویش می رسد، تمام اعمال خود را از نیک و از بد، بزرگ یا کوچک 

خواهد دید و به آن خواهد رسید.
و اما »رضایت خاطر« یعنی خوشــوقت بودن و خشنود بودن از 
این که عمل خویش را آن طور انجام داده که ناموس عالم حکم می کرده 
است؛ وجدانش راضی است که به وظایف خود عمل کرده و دین خود 

را نسبت به خلق خدا ادا کرده است.
امــام زین العابدین)ع( در دعا از خداوند متعال چنین مســئلت 

می نماید:
»خدایا! بر محمد و آل او درود بفرست و ایمان و یقین مرا به اعلی 
درجه برسان؛ نیت مرا نیکوترین نیت ها گردان و عمل مرا فاضل تر و 

بهترین اعمال گردان«.
منتهای سعادت همین است که آدمی در ناحیه عقل و فکر دارای 
محکم ترین اطمینان ها و در ناحیه احساسات و قلب دارای پاک ترین 
نیت ها و در ناحیه عمل دارای نیکوترین عمل ها باشــد. زندگی پاک 
و پاکیزه و ســعادت بخش همین اســت. )حکمت ها و اندرزها، شهید 

مطهری، ص ۳9 تا ۴2(
راهکارهای چهارگانه خوشبختی

قرآن کریم در ســوره کوچکی که به نام ســوره »عصر« نامیده 
می شود، ضمن تاکید با یک قسم می فرماید:

»بشر جز با داشتن چهار خصلت، زیانکار و بدبخت است: اول ایمان؛ 
دوم عمل درست و صحیح؛ سوم تشویق و وادار کردن افراد را به حق؛ 
چهارم تشویق و توصیه یکدیگر را به خویشتن داری و استقامت و صبر«.

این ها چهار رکن و چهار ستون کاخ سعادت بشر می باشند.
اما رکن اول، یعنی ایمان. این رکن، اساســی ترین رکن حیات 
انسانی است. انسان از آن جهت که انسان است، نمی تواند بدون ایمان 
زندگی خوش ومقرون به آسایشی داشته باشد. حرکات و فعالیت های 
انسان همین قدر که از حدود خور وخواب و خشم و شهوت و لذت های 
آنی تجاوز کرد، نقطه اتکایی الزم دارد؛ بدون آن نقطه اتکا،  نه حرکات 
و فعالیت های انسان نظم و انضباطی به خود می گیرد و نه مقرون به 
نشاط و رغبت خواهد بود. ما اگر حیوانی را مثا اسبی یا گوسفند یا 
آهویی را درنظر بگیریم، به طور وضوح احساس می کنیم که احتیاجی 
بــه آنچه ما آن را »ایمــان« می نامیم، ندارد، زیرا کارها و حرکت ها و 
فعالیت های این حیوان بســیار محدود و محصور است؛ آب خوردنی 

است و علف خوردنی و جست وخیزی و حداکثر مراقبت فرزندی.
]در انســان[ انجام وظیفه و تکلیف در بسیاری از موارد برخاف 
طبیعت و میل و غریزه شــخصی اســت. وظیفه از او راستی و امانت 
و فــداکاری و انصاف و عدالت و تقوا و عفت و پاکدامنی می خواهد و 
طبیعت شــخصی وی بر عکس حکم می کند که برای جلب لذت و 
منفعت شــخصی، دروغ بگوید و خیانت و دزدی کند، از فداکاری و 
انصاف و عدالت تن باز زند، جامه تقوا و طهارت و عفت را بیاالید تا به 
کام رسد. این جاست که انسان خود را دربرابر یک سلسله تصمیمات 
بزرگ می بیند، درجهــت مخالف طبیعت و منفعت خودش و محال 
اســت که بدون نقطه اتکایی که روح او را به این فضایل راضی سازد، 
بتواند از عهده برآید. این نقطه اتکا همان اســت که »ایمان« نامیده 
می شــود؛ همان رکن اول از چهار رکن ســعادت بشر است که قرآن 

مجید ذکر کرده است.
ادامه دارد

مدارای سالک با مردم
)بدان ای ســالک راه خدا!( پیامبر گرامی اسام )ص( می فرماید: 
مدارا کردن با مردم نصف ایمان است، و نرمی و مهربانی با آنان نصف 

زندگی است. )۱(
همچنین آن حضرت می فرماید: اگر نرمی مخلوقی دیدنی بود، در 

میان آفریده های خدا زیباتر و نیکوتر از آن وجود نداشت.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- میزان الحکمه، ج۴، ح 5۴9۴
2- همان، ج5، ح7۳5۸

نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده
س( آیا انجام نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده صحیح است؟
ج( بله جایز است، هر چند بهتر است نماز مستحبی را بدون قصد نیابت 

انجام دهید و سپس ثواب آن را به شخص زنده مورد نظر هدیه کنید.
تکرار سالم های نماز

س( در نماز، اگر شــخصی در صحت یکی از سالم های نماز شک 
کند، آیا در صورتی که منشــأ شک وسواس نباشد، می تواند سالم را 

احتیاطاً تکرار کند؟
ج( در صورت شک در صحت هر کدام از سام ها، الزم نیست آنها را تکرار 

کند، اما اگر تکرار کرد  اشکال ندارد.

زن مرد؛ مایه آرامش زندگی
هدف زندگی

زندگی یک کاروان طوالنی اســت که منازل و مراحلی دارد، هدف 
واالیی نیز دارد. هدف انسان در زندگی باید این باشد که از وجود خود 

و موجودات پیرامونش برای تکامل معنوی و نفسانی استفاده کند.
اصًا ما برای این به دنیا آمده ایم. ما در حالی وارد دنیا می شویم که 
از خود اختیاری نداریم. کودکیم و تحت تأثیر هستیم، اما تدریجاً عقل 
ما رشد می کند و قدرت اختیار و انتخاب پیدا می کنیم. اینجا، آنجایی 
است که الزم است انسان درست بیندیشد و درست انتخاب کند و بر 

اساس این انتخاب حرکت کند و به جلو برود.
اگر انسان این فرصت را مغتنم بشمرد و از این چند صباحی که در 
این دنیا هست خوب استفاده کند و بتواند خودش را به کمال برساند، 
آن روزی که از دنیا خارج می شود، مثل کسی است که از زندان خارج 

شده و از اینجا زندگی حقیقی آغاز می شود.)۱(
خانواده  سالم، آرامش افراد

نگرش اسام به خانواده، نگرشی درست، نگرشی اصیل و یک نگاه 
همراه با اهتمام است که خانواده اصل قرار داده شده و به هم زدن بنیان 

خانواده یا آشفته نمودن آن جزء بدترین کارهاست.)2(
خانواده در اسام یعنی محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانی 
دو انسان، محل انس دو انسان با یکدیگر، محل تکامل یک نفر به وسیله  
یک نفر دیگر، آنجایی که انسان در آن صفا می یابد، راحتی روانی می یابد، 
این محیط خانواده است. کانون خانواده در اسام اینقدر اهمیت دارد.)۳(
اسام در بیان قرآن، در چند جا، این آفرینش زن و مرد و هم زیستی 
اینها و در نهایت زوجّیت آنها را برای آرامش و ســکن برای زن و مرد 

شناخته است.)۴(
در قرآن، آیه »وجعل منها زوجها لیسکن الیها«)5( آمده است. دو 
جا در قرآن، تعبیر سکن- تا آنجایی که من یادم هست- وجود دارد.)6( 
خدای متعال، زوج آدمی را از جنس او قرار داد، زوج زن را، زوج مرد را از 
جنس خود او قرار داده، »لیسکن الیها« تا اینکه آدمی بتواند - چه مرد 
و چه زن - در کنار شوهر یا همسر، احساس آرامش کند.)7(این آرامش، 
سکونت و نجات از تاطم های روحی و اضطراب های زندگی است. میدان 
زندگی، میدان مبارزه است و انسان در او دائماً در معرض نوعی اضطراب 
است، این بســیار چیز مهمی است. اگر این آرامش و سکونت به نحو 
صحیحی تحقق پیدا کند، زندگی سعادتمندانه می شود، زن خوشبخت 
می شود، بچه هایی که در این خانه متولد می شوند و پرورش می یابند، 
بدون عقده رشد خواهند یافت و خوشبخت خواهند شد. یعنی از این 

جهت، زمینه برای خوشبختی همه اینها فراهم است.)۸(
همسر؛ آرامشی در برابر تالطم زندگی

وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز به هم می رسند 
و همدیگر را می بینند، هر دو از هم توقع دارند که توانسته باشند محیط 
را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده  خستگی ساخته باشند. این توقع 
بجایی است. اگر چنانچه بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین می شود.)9(

انسان در تاطم های زندگی که ناشی از برخوردهای ناگزیر است، 
به دنبال یک فرصت می گردد تا به آن پناه برد. اگر یک زوج باشــند، 
در این تاطم ها به یکدیگر پناه می برند، زن به شوهرش پناه می برد و 
شــوهر هم به زنش پناه می برد. مرد در کشاکش زندگی مردانه خود، 
احتیاج به یک لحظه  آرامشی دارد تا بتواند راه را ادامه بدهد. آن لحظه  
آرامش ِکی است؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار از محبت و 
عطوفت خانوادگی خودش قرار می گیرد. با همسر خودش که به او عشق 
می ورزد، با اوست، در کنار اوست و با او احساس یگانگی می کند. وقتی با 
همسر خود مواجه می شود، این همان لحظه آسایش و آرامش است.)۱0(

زن هم در کشاکش زندگی زنانه خود، با بحران ها و با تاطم هایی مواجه 
می شــود. چه در محیط بیرون از خانه مشــغول تاش و فعالیت و کارهای 
گوناگون سیاسی، اجتماعی و... باشد یا در داخل خانه مشغول باشد که زحمت 
و اهمیتش کمتر از کار بیرون نیست. حاال زن در این کشاکش به تاطم هایی 
برخورد می کند و چون روح او ظریفتر است، بیشتر به آرامش، به آسایش، به 
تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد. او کیست؟ او شوهر است.)۱۱(

انســان که ماشین نیست، انسان روح است، انسان معنویت است، 
انسان عواطف و احساسات است. حاال می خواهد آرامش پیدا کند. این 

آرامش کجاست؟ محیط خانواده است.)۱2(
محیط خانواده، محیط آرامش است باید محیط آرامش باشد. این 
عاطفه  ای که در زن و مرد نســبت به هم وجود دارد، به این آرامش 
درونی کمک می کند. این ســکونت، این آرامش، به معنای آرامش در 
مقابل حرکت نیست، حرکت خوب است؛ این به معنای آرامش در مقابل 
تاطم است. انسان گاهی در زندگی اش دچار تاطم می شود. همسر، 
یک آرامشی به انسان می دهد که متاطم نباشد. این در صورتی است 

که فضای خانه، فضای متاطمی نباشد.)۱۳(
۱.خطبه عقد مورخه ۸0/۱۱/۱۸
2. خطبه  عقد مورخه  79/۱0/۱5
۳. خطبه  عقد مورخه  7۴/۱0/۴

۴. خطبه  عقد مورخه  76/9/6
5. اعراف، آیه  ۱۸9.

6. روم، آیه  2۱.

*پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

رفاه مطلوب در چارچوب اهداف آفرینش
از نظر قرآن، رفاه و آسایش نه تنها مطلوب است بلکه یکی از اهداف خافت 
الهی انسان در زمین است. از همین رو تاش برای رفاه و رشد و شکوفایی اقتصادی 
فردی و اجتماعی پسندیده و سازنده است.)مائده، آیه 66؛ اعراف، آیه 97؛ مومنون، 
آیه 50؛ ابراهیم، آیات ۳۴ و ۳7( این مطلوب بودن رفاه و رشد اقتصادی تا جایی 
اســت که انســان می تواند از خدا آن را بخواهد و حضرت ابراهیم )ع( نیز برای 
همین دعا کرد تا چنین وضعیتی برای مومنان از فرزندان و ســاکنان مکه فراهم 

آید. )ابراهیم، آیات ۳5 تا ۳7(
خدا در قرآن مومنان را ترغیب به کســب نعمت برای رسیدن به رفاه نسبی 
کرده است)بقره، آیه ۱72؛ مائده، آیات 2 و ۴(؛ ارزشمندی رفاه، مشروط به حرکت 
در مسیر اهداف آفرینش و شریعت اسام دانسته شده است و انسان برای کسب 
رفاه و آسایش باید شروطی چون ایمان و عمل صالح)سبا، آیات ۳5 و ۳7( و ترس 
 از خدا)مومنــون، آیات 55 تــا 5۸( و کمک به دیگران بویژه یتیمان و نیازمندان

7. خطبه  عقد مورخه  75/۱0/5
۸. خطبه  عقد مورخه 76/۴/۳۱
9. خطبه  عقد مورخه  7۸/۱/2۴
۱0. خطبه  عقد مورخه  ۸۱/6/6
۱۱. خطبه  عقد مورخه  ۸۱/6/6

۱2. خطبه  عقد مورخه  79/۱۱/۱6
۱۳. خطبه عقد مورخه  ۸۱/۳/۸

از نظر قرآن، اقتصاد به شــرطی می تواند ستون اصلی اجتماع باشد که فلسفه آفرینش را تامین کند؛ بنابراین، اگر این شرط با 
اقتصاد تامین نشود، اقتصاد نه تنها مایه حفظ و صیانت از اجتماع نیست، بلکه عامل بزرگترین و خطرناک ترین رفتارهای اجتماعی 
می شود؛ زیرا هر چیزی به همان میزان اهمیت و جایگاه خودش می تواند زیانبار و خطرساز باشد. بر همین اساس، قرآن، رفاه زدگی 
را به عنوان یک رفتار اقتصادی خطرســاز معرفی می کند و از مردمان می خواهد تا از آن رفتار اقتصادی اجتناب کنند؛ زیرا چنین 
رفتاری نه تنها به اقتصاد به عنوان ستون اصلی و قوام بخش اجتماع ضربه می زند، بلکه رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر مستقیم 

خود قرار داده و عامل فروپاشی اجتماع از طریق جرم و جنایت و ایجاد و تقویت نابهنجاری اجتماعی می شود.
هر چند رفاه زدگی یک فعالیت اقتصادی در عرصه مصرف و چگونگی بهره مندی از امکانات است، ولی شکی نیست که اقتصاد 
ســالم، اقتصادی اســت که در همه مراحل از توزیع منابع مالی تا تولید تا توزیع محصول تا مصرف از سالمتی برخوردار باشد که 
نشان دهنده دستیابی به اهداف و فلسفه آفرینش از جمله بهره مندی از فعالیت های اقتصادی باشد؛ از نظر قرآن، رفاه زدگی به یک 
معنا آسیب بزرگ در بخش توزیع منابع مالی است؛ بنابراین باید به عنوان یک ناهنجاری و بیماری شناسایی و از آن اجتناب کرد. 

در مطلب حاضر دیدگاه قرآن درباره رفاه و رفاه زدگی و آثار منفی رفاه زدگی بررسی شده است.

رفاهورفاهزدگیازنگاهقرآن
علی جواهردهی

)فجر، آیات ۱5 تا ۱9( و ابزاری دانســتن آن برای ارزش های اخروی)بقره، آیات 
200 و 202؛ اعراف، آیه ۱56( و مانند آنها را بشناسد و مراعات کند.

از نظر قرآن، مراعات اصول و اهداف و نیز ابزارهای مناسب و صحیح برای رفاه 
باید مد نظر قرار گیرد. البته انسان می تواند برای کسب رفاه حتی از جنیان بهره 
گیرد. )ص، آیات ۳۴ تا ۳9( تامین ابزارهایی چون علم و دانش مناســب اقتصاد 
)قصص، آیات 76؛ یوسف، آیات 5۴ تا 56(، وسایل حمل ونقل مناسب )نحل، آیه 
۸؛ زخرف، آیات ۱2 تا ۱۴(، سفر تجاری )نحل، آیه ۸؛ مزمل، آیه 20( و مانند آنها 

از شرایط کسب رفاه مطلوب و نسبی است که باید از آنها بهره برد.
 رفاه و رشد اقتصادی مطلوب در گرو ایمان و تقوای الهی و پاداش الهی نسبت 
به ایمان و تقوای مؤمنان در تمامی جامعه ها است )اعراف، آیه 96( از همین رو، 
تداوم رفاه و برخورداری از نعمت ها، مستلزم بهره گیری از روزي های حال همراه 
با شکر است که خود تجلی ایمان و تقوای الهی است. )نحل، آیات ۱۱2 تا ۱۱۴( و 
انسان هایی که شکرگزار نعمت الهی هستند و به درستی از آن برای مقاصد آفرینش 
بهــره می برند )همان( و از هــر گونه طغیان پرهیز می کنند)طه، آیات ۸0 و ۸۱( 
و نواهــی خدا را مراعات می کنند)بقره، آیات ۳5 و ۳6؛ اعراف، آیات ۱9 و 22( از 
رفاه نسبی و رشد اقتصادی مطلوب برخوردار بوده و این رفاه همچنان ادامه خواهد 

یافت تا زمانی که این شروط مراعات شود.
آثار منفی رفاه زدگی اقتصادی

باید توجه داشــت که واژه رفاه در فرهنگ عربی و فارســی به معنای فراخ و 
آســان شدن زندگی)لســان العرب، ج 5، ص 277، »رفه«؛ لغت نامه، ج ۱0، ص 
۱0706، »رفاه«( و برخورداری از امکانات اســت )فرهنگ بزرگ سخن، ج ۴، ص 
۳6۴5، »رفاه«( که به طور طبیعی باید مطلوب باشد و به عنوان نه تنها یک امر 
مباح، بلکه امری مســتحب از نظر شــرعی مورد تاکید قرار گیرد؛ زیرا انسان به 
طور طبیعی باید در راستای دستیابی به سعادت و خوشبختی، از آسایش و رفاه 
اقتصادی برخوردار باشد و شکی نیست که این رفاه جز از طریق پیشرفت و رشد 
و شکوفایی اقتصادی به دست نمی آید. بنابراین، رفاه برآیند و نتیجه یک اقتصاد 
سالم و شکوفا است. پس باید از منظر آموزه های قرآن همان طوری که از رشد و 
شکوفایی اقتصادی در سایه سامت اقتصادی حمایت کرد، باید به برآیند و نتیجه 
آن نیز پایبند بود و رفاه را یک امر مستحب دانست؛ زیرا رشد و پیشرفت اقتصادی 
مســتحب است و اصوال پیامبران در قالب شرایع گوناگون بر آن بودند تا با ایجاد 
عدالت و برخورداری همگان از منابع ثروت و توزیع درســت آن)حدید، آیه 25؛ 
حشر، آیه 7( و همچنین توزیع محصوالت و فرآورده ها با بهره گیری از ابزارهایی 
چون ترازو و کیل و پیمانه و ترک هر گونه کم فروشی و گران فروشی)انعام، آیه 
۱52؛ اسراء، آیه ۳5؛ شعراء، آیات ۱۸۱ تا ۱۸۳؛ مطففین، آیات ۱ تا ۳؛ مائده، آیه 
۸( اجتماع انسانی را به سطحی از رفاه و آسایش برسانند که سعادت آنان تامین 
شــود و مردم در آسایش و آرامش بتوانند دنبال مقاصد بلند خافت الهی باشند 
و برای آخرت ره توشه تقوا فراهم آورند و رستگاری ابدی را برای خود رقم زنند.

)بقره، آیه ۱97؛ حجرات، آیه ۱۳(
اما از نظر قرآن، زمانی رفاه، مطلوب خواهد بود که به دور از هرگونه افراط و 
تفریط باشد و از مردم می خواهد در مصرف و بهره گیری از اقتصاد برای خویش و 
خانواده راه افراط و تفریط را ببندند و اجازه ندهند به گونه ای اقتصاد مورد بهره گیری 

قرار گیرد که در اصطاح از آن به رفاه زدگی یاد می شود.
مفهوم رفاه زدگی به این معنا اســت که انســان از اموال و ثروت، فراتر از حد 
متعــارف بهره گیرد و با اعمالی چون اســراف و تبذیــر و مانند آنها، فرآورده ها و 

محصوالت را تباه سازد.

او را منع نکند، گفته اند.
اسراف نیز به معنای زیاده روی در امری و تجاوزگری آمده، چنانکه تبذیر را 

نیز به معنای ریخت و پاش در امور اقتصادی دانسته اند. 
به هر حال، مــراد از رفاه زدگی در این مطلب همان زیاده روی در بهره گیری 
از روزی فراوان و ناز و نعمت اســت که موجب خوشــگذرانی و بی خیالی و عبور 
از هرگونــه خط قرمز در قالب تجاوز گری اقتصادی در مصرف و بهره مندی از آن 
است. از نظر قرآن چنین رویه از زندگی اقتصادی به سبب آنکه مخالف اهداف و 
فلسفه آفرینش و نیز قوامیت اقتصادی برای شخص و اجتماع است، رفتاری خاف 
و حرام اســت؛ زیرا این رویه رفتاری در زندگی اقتصادی و بهره گیری از امکانات 
اقتصادی که اتراف نامیده می شود آثار و تبعات بسیار زیانبار اقتصادی، اجتماعی 
و دنیــوی و اخروی دارد کــه برخی از مهم ترین آثار منفی رفاه زدگی اقتصادی از 

نظر قرآن عبارتند از:
1- احساس مصونّیت از عذاب: برخورداری از رفاه و آسایش مفرط، موجب 

احساس مصونّیت از عذاب الهی می شود؛ چنانکه قرآن از چنین توهم مترفان در 
قرآن ســخن گفته است. )سبأ ، آیات ۳۴ و ۳5( از نظر مترفان چون آنان در دنیا 
برخوردار از نعمت های بسیار هستند و در ناز و نعمت به سر می برند، چنین عنایتی 
از سوی خدا به معنای اکرام آنها است )فجر، آیه ۱5(، بنابراین، همان طوری که 
خــدا آنــان را در دنیا با ناز و نعمت مورد تکریم قرار داده، در آخرت نیز برخوردار 
از اکــرام الهی بوده و از عذاب مصــون خواهند بود. جالب اینکه این افراد با آنکه 
اعتقادی به آخرت ندارند، ولی بر این باورند که اگر آخرتی هم باشــد، برای آنان 

است نه افراد پست جامعه. )کهف، آیه ۳6(
2- استکبار: مترفان از نظر روانشناسی انسان های متکبر و فخوری هستند.

)هود، آیه۱0( از همین رو در رفتار اجتماعی نیز انسان های مستکبر بوده و رویه 
استکباری را در زندگی در پیش می گیرند. )اسراء، آیه ۸۳؛ کهف، آیات ۳2 تا ۳۴؛ 
قصص، آیات 76 تا ۸۳؛ فصلت، آیه 5۱؛ فجر، آیه ۱5( بنابراین، از نظر قرآن رفاه 

غافل هســتند بلکه به صراحت به انکار یا تشکیک در آن می پردازند تا این گونه 
از نظر روانی خویش را در محیطی به دور از هرگونه اضطراب و تشــویش نسبت 
به عملکرد خاف شــریعت و عقل قرار دهند و بتوانند. به فجور و بی بند و باری 

و دریدگی خویش ادامه دهند.)کهف، آیات ۳2 تا ۳6؛ فصلتف آیات 50 تا 5۴(
9- بال و فتنه: از نظر قرآن اموال، عامل آزمون الهی و همانند کوره ذوب فلزات 
اســت تا معلوم دارد چه اندازه انسان از انسانیت برخوردار بوده یا از ناخالصی های 
اخاقی و انسانی رنج می برد. بنابراین، نباید نعمت و مال را جز اسباب آزمون الهی 
دید. از همین رو خدا برخورداری از رفاه را زمینه ساز بروز و ظهور بایا و محنت ها 
و فتنه های گوناگون می داند و به مردمان هشــدار می دهد که از امکانات  بدرستی 
استفاده کنند و مثا با انفاق آن، خود را برای زندگی سعادتمند اخروی آماده سازند، 
نه آنکه با انباشت و کنز آن یا تبذیر و اسراف و رفاه زدگی و مانند آنها خود را دوزخی 
سازند. )انفال، آیه 2۸؛ زمر، آیه ۴9؛ تغابن، آیه ۱5؛ مجمع البیان، ج ۳ - ۴، ۸2۴؛ 
ج 9 - ۱0، ص ۴52( از نظــر قرآن رفاه زدگی، زمینه ابتای انســان به انحراف از 
دین و خیانت به آن اســت و کسانی که رفاه زده می شوند به خدا و رسول )ص( و 
خودشان خیانت می کنند و بر اساس شریعت عمل نمی کنند.)انفال، آیات 27 و2۸( 
10- تجاوزگری و قیام علیه نظام اســالمی: رفاه و فراوانی روزی موجب 
تجاوزگری انسان در زمین و قیام و طغیان علیه نظام اسامی و رهبری آن می شود. 
)شوری، آیه 27(؛ زیرا مراد از بسط رزق، همان توسعه و رفاه در روزی است )مجمع 
البیان، ج 9 - ۱0، ص ۴6( که می تواند رفاه زدگی را نیز به دنبال داشــته باشــد؛ 
چنان که رفاه قارون موجب تجاوز و طغیان وی علیه ملّت خود و نظام سیاســی 
و رهبری حضرت موســی)ع( شــد و حاضر نشد تا اموال خویش را در راه خدمت 
بــه دیــن هزینه کند و مبلغی را در راه خدا انفاق و به واجبات مالی خویش عمل 

کند. )قصص، آیه 76(
11- تحقیر دیگران: چنانکه گفته شــد، رفاه زدگان انسان های فخرفروش و 
متکبر هســتند و از نظر روانشناســی خود را برتر می دانند که گویی از دماغ فیل 
افتاده اند. از همین رو نسبت به دیگران نه تنها در رفتار، مستکبرانه برخورد می کنند 
بلکه به تحقیر و تمســخر دیگران می پردازند. از همین رو قرآن، تحقیر دیگران را 
از حاالت انسان هنگام رفاه و برخورداری از نعمت ها دانسته و به این افراد هشدار 
می دهد تا خود را از رفاه زدگی و آثار و تبعات روانی و اجتماعی آن دور نگه دارند 
و از این امور عبرت گیرند و خود آن را دوباره تجربه نکنند.)کهف، آیات ۳2 تا ۳۴( 
 12- تحلیل نادرســت: رفاه زدگی موجب وارونگی نگاه انســان به حقایق 
و زندگی می شــود؛ گویی رفاه زده در جهان مجــازی و خیالی زندگی می کند که 
از واقعیت ها و حقایق زندگی طبیعی بیرون اســت. بر همین اســاس، رفاه زدگان 
گرفتار تحلیل های نادرست از امور زندگی و هستی می شوند و خدا در قرآن بیان 
می کند که رفاه و آســایش برخی انسان ها درپی دارنده تحلیل نادرست نسبت به 
حوادث و سختي های هشداردهنده می شود و آنان از آن هشدارها درس نمی آموزند. 

)اعراف، آیات 9۴ و 95( 
13- ترک جهاد: رفاه مندی ثروتمندان، مانع از حضور آنان در جهاد اســت. 
اصوال رفاه زدگی اجازه نمی دهد تا انسان به کارهای دشواری همچون جهاد بپردازد. 
)توبــه ، آیه 9۳( از همین رو رفاه طلبی منافقان، زمینه ترک جهاد از ســوی آنان 

شده است. )توبه، آیه ۴2( 
14- تزیین زشــتي ها: جلوه گری و تزیین زشــتي ها، پیامد منفی رفاه و 
آسایش برخی انســان ها است. در حقیقت اسراف گران رفاه زده، اسراف و تبذیر و 
مانند آنها را عملی نیک و درســت می شمارند و بی هیچ عذاب وجدانی به اسراف 

اقدام می کنند.)یونس، آیه ۱2( 
15- تفاخر: از نظر قرآن، پیدایش حالت تفاخر و اظهار آن در پی بهره مندی 
از رفاه و آسایش است و انسان های رفاه زده گرفتار تفاخر می شوند.)هود، آیه ۱0؛ 

کهف، آیات ۳2 و ۳۴؛ قصص، آیه 79(
16- شادمانی غرورآمیز: شادمانی غرورآمیز انسان به سبب رفاه و ثروت در 
زندگانی دنیا است. کسانی که رفاه زده هستند، گرفتار فرحناکی و شادی هیجان آمیز 
و بدمســتی می شــوند. )انعام، آیه ۴۴؛ هود، آیات 9 و ۱0؛ رعد، آیه 26؛ روم ، آیه 
۳6؛ شوری، آیه ۴۸؛ مجمع البیان، ج 7 - ۸، ص ۴7۸( از نظر قرآن، فرحناکی و 
بدمســتی قارون همراه با غرور، هنگام رفاه مندی او، خود گواهی روشن است که 

رفاه زدگی چه بر سر انسان می آورد. )قصص، آیات 76 تا ۸۳( 
 17- شرک: برخورداری انسان ها از رفاه و آسایش  بیش از حد بعد از گرفتاری 
به سختیها و مشکات، زمینه ساز شرک می شود؛ چنانکه رفاه زدگی در طول تاریخ 
این گونه موجب شرک گروهی از انسان ها  شده است.)انعام، آیات  6۳ و 6۴؛ نحل ، 
آیات 5۳ و 5۴؛ فرقان، آیه ۱۸؛ روم، آیه ۳۳؛ زمر، آیه ۸؛ المیزان، ج ۱5، ص ۱9۱؛ 
مجمع البیان، ج 7 - ۸ ، ص ۴76( از نظر قرآن، توّجه انسان به عوامل طبیعی به 
جای توّجه به خدا، از پیامدهای برخورداری انســان از رفاه در زندگی است و این 
افراد اسباب را جای مسبب االسباب قرار می دهند و گمان می کنند که این اسباب 
اســت که به عنوان علت یا عامل اصلی در عرض خدا عمل می کند، نه در طول 
خدا.)کهف، آیات ۳۸ و ۳9؛ قصص، آیات 76 و 7۸؛ زمر، آیه ۴9؛ واقعه، آیات ۴5 

تا ۴7؛ مجمع البیان، ج 9 - ۱0، ص ۳۳۴(
18- طغیان: برخورداری کافران از رفاه، موجب لجاجت و طغیان آنها در برابر 
حق و اسام و شریعت و رهبران الهی می شود. )توبه، آیه 79؛ مومنون، آیات 7۴ 
و 75؛ شــوری، آیه 27( اصوال رفاه مندی و احساس بی نیازی، از موجبات طغیان 
انســان است و انسان همین که احســاس کرد فقرش به غنا تبدیل شده با آنکه 
حقیقت ندارد، ولی همین احساس غنا موجب می شود که سر به طغیان گذارد و 

خدا را بنده نباشد.)علق، آیات 6 و 7( 

بنابراین، هر چند که در قرآن واژه رفاه به کار نرفته اســت؛ اما رفاه به معنای 
گشــادگی در روزی، برخورداری از امکانــات با واژگانی دیگر از جمله »رحمت«، 
»نعمت«، »ســّراء«، »کنوز«، »برکات«، »تمّتع«، »رزق«، »تمّکن«، »حسنات«، 
»زرع«، »ثمرات« و یا مشــتّقات مربوط به آنها و نیز از ســیاق و قرائن موجود در 

آیات برای بیان این مفهوم به کار رفته است.
اما رفاه زدگی به معنای پیش گفته نیز در آیات قرآن با واژگانی چون اتراف و 
اسراف، تبذیر و مانند آنها به کار رفته است. باید توجه داشت اتراف از واژه »ترف« 
به معنای فراخ و گشــادی، بلندی و برآمدگی و مانند آنها اســت. واژه »ترفه« در 
عربی به برآمدگی میانه لب باال و ورم آن  اشــاره دارد. از نظر عربی »ترف« همان 
ناز و نعمت بســیار زندگی از نظر اقتصادی اســت و »مترف« انسانی است که ناز 
و نعمت بســیار او را بی خیال و فاسد کرده است.)لسان العرب، ذیل واژه ترف( از 
همیــن رو مترف را به معنای مرفه، راحت طلب، خوشــگذران، بي غم، غرق در 
لذات، بي درد، ستمگر، تجاوزگر و همچنین آن که هر کاری بخواهد بکند و کسی 

و آســایش مفرط، زمینه برتریطلبی و اســتکبار در افراد می شود که خود نوعی 
بیماری اجتماعی و سیاسی در عرصه اجتماع و فعالیت های آن است.

3- اضالل: از نظر قرآن، رفاه زدگان انســان هایی گمراه بلکه به سبب اعمال 
و رفتارهای اســتکباری و تفاخری خویش موجب گمراهی مردمان دیگر هستند. 
بنابراین باید آنان را »ضال مضل« دانست. قرآن با بیان اینکه برخورداری فرعون و 
اطرافیانش از رفاه و امکانات دنیوی، زمینه ساز گمراه کردن مردم از راه خدا شده 

بود، به این پیامد و اثر مخرب رفاه زدگی  اشاره می کند.)یونس، آیه ۸۸(
4- اعراض از اسالم: انسان های رفاه زده، انسان هایی هستند که گرفتار لهو 

و بیهودگی زندگی دنیوی شــده اند و چنان ســرگرم دنیا می شوند که از آخرت و 
زندگی پس از مرگ غافل می شــوند. از همین رو حاضر به پذیرش حق از جمله 
اسام نیستند. خدا در قرآن غوطه ور شدن در رفاه و تمّتعات دنیوی را مانع پذیرش 
اســام از سوی کافران دانسته است. )حجر ، آیات 2 و ۳( از همین رو رفاه زدگان 
کمتر به اسام ایمان آورده و شرایع اسام عمل می کنند و کمتر پایبند به اصول 
شریعت هستند؛ زیرا چنان در حال لذات  مادی دنیوی هستند که هیچ اندیشه ای 

نسبت به فردای آخرت خویش ندارند. 
5- اعراض از حق: چنان که گفته شــد، رفاه زدگی عامل حق گریزی و عدم 
پذیرش سخنان حق است. از همین رو برخورداری قوم سبأ از رفاه، زمینه ساز اعراض 

آنان از حق شده بود. )سبأ، آیات ۱5 و ۱6؛ مجمع البیان، ج 7 - ۸ ، ص 605(
6- اعراض از ذکر خدا: برخورداری از رفاه و آسایش موجب اعراض از ذکر 

خدا می شود و رفاه زدگان به سبب سرمستی از نعمت و آسایش نیازی نمی بینند 
که به دعا  و نیایش بپردازند و یاد خدا را در دل داشــته باشند.)اســراء، آیه ۸۳؛ 

فصلت، آیه 5۱؛ مجمع البیان، ج 5 - 6 ، ص 67۳(
7- افزایش جمعّیت: چنان که گفته شــد، رفاه و آســایش امری مطلوب و 
پســندیده در اسام اســت؛ اما رفاه زدگی خطرناک است. رفاه اجتماعی موجب 
افزایش جمعیت می شود، اما همین افزایش جمعیتی با توجه به رفاه می تواند به 
یک بیماری تبدیل شود و انسان گمان کند که افزایش جمعیتی موجب افزایش 
ارزش اجتماعی و جایگاهی آنان اســت به گونه ای که بتوانند هر سخن و رفتاری 
را داشته باشند و مواخذه و توبیخی نشوند. )اعراف، آیات 9۴ و 95؛ مجمع البیان، 
ج ۳ - ۴، ص 695؛ توبه، آیه 69؛ ســباء، آیه ۳5( در حالی که اموال و فرزندان 

چیزی جز کوره آتش امتحان برای آدمی نیست. )تغابن، آیه۱5(
8- انکار معاد: رفاه زدگی و افزایش ناز و نعمت و آسایش انسانها زمینه ساز 
انکار معاد از ســوی آنان می شــود. این افراد به سبب رفاه زدگی نه تنها از آخرت 

19- ظلم و ستم: رفاه مندی، زمینه ساز ظلم به نفس و ظلم به دیگری می شود. 
)سباء، آیات ۱5 تا ۱7( از نظر قرآن گرایش و دلبستگی اّمت های پیشین به رفاه 
و لّذت های دنیوی، موجب ظلم و ســتم آنها شده است. )هود، آیه ۱۱6( زیرا این 
افراد به جای استفاده درست از نعمت و شکرگزاری، به ناسپاسی و نادیده گرفتن 
بخشــش خداوند در رفاه خویش رو می آورند و همین، چیزی جز ظلم و ستم در 

حق خود و خدا و خلق نیست.)زمر، آیات ۴9 تا 5۱( 
 20- ُعجب و خودپسندی: برخورداری انسانها از نعمت و رفاه، زمینه ساز 
ُعجب و خودپسندی می شود و آنها در دام فریب و غرور ثروت خویش می افتند و 
این گونه اســت که بدمستی می کنند و خودپسندانه با دیگران مواجه می شوند و 
تفاخر می ورزند.)کهف، آیات ۳2 تا ۳۴؛ سباء، آیات ۳۴ و ۳5؛ غافر، آیات ۸2 و ۸۳؛ 
فجر، آیه ۱5؛ مجمع البیان، ج 7 - ۸ ، ص ۸۳2( حتی از نظر قرآن برطرف شدن 
سختي های انسان و برخورداری از نعمت و رفاه، از موجبات ُعجب و خودپسندی 

انسان می شود. )زمر، آیه ۴9؛ فصلت، آیات 50 و 5۱( 
21- غفلت: رفاه طلبان، در خطر غفلت از یاد خدا هستند و شخص، خدایی 
را که همه جا حاضر و ناظر اســت نمی بیند و توجهی به خدا و اهداف آفرینش و 
دستورها و احکام آن نمی کند.)اعراف، آیات 9۴ و95؛ یونس، آیه ۱2؛ زخر، آیات 

۱2 و ۱۳؛ مجمع البیان، ج ۳ - ۴، ص 695( 
22- فساد: برخورداری از رفاه و امکانات ماّدی، زمینه ساز فسادگری در زمین 
می شود و رفاه زدگان دچار فساد و تباهی در زمین می شوند.)قصص، آیات 76 تا ۸۳( 
23- فسق: برخــورداری از رفاه و ثروت، زمینه ساز فسق مترفان می شود و 
آنان به ظاهر نیز بی توجه بوده و هنجارشکنی می کنند.)اسراء، آیه ۱6( این گونه 
است که هنجارهای اجتماعی از سوی مترفان و رفاه زدگان نادیده گرفته می شود 

و فسق و فجور در جامعه رواج می یابد.
24-  کفر: برخورداری از رفاه، زمینه ســاز کفر در انسان است.)اعراف، آیات 
7۴ و 76؛ حجــر، آیات 2 و ۳؛ کهــف، آیات ۳2 و ۳7؛ مؤمنون؛ آیات ۳2 – ۳۸؛ 
شعراء، آیات ۱2۳ و ۱۳۳ و ۱۴۱ و ۱۴7 و ۱۴۸( از نظر قرآن، خدا بسط و قبض 
روزی را بر اساس حکمت و مصلحت انجام می دهد و اگر می خواست رفاه مردمان 
را افزایش دهد نه تنها به کفر می انجامید بلکه حتی رفاه مندی کافران موجب کفر 
مومنان می شد. به سخن دیگر، گرایش همه انسان ها به کفر، در صورت رفاه مندی 
کافران یک اصل انکار ناپذیر اســت. از همین رو رفاه و آسایش اقتصادی محدود 
خواهد بود و این گونه نیست که آسایش و رفاه به اندازه ای باشد که انسان احساس 
کند که دیگر غنی است و دیگر نیازی به خدا ندارد. )زخرف، آیات ۳۳ و ۳۴( به 
هر حال،   برخورداری از رفاه، زمینه ســاز انکار قیامت و کفر به آن اســت و خدا 

نسبت به آن هشدار می دهد.)واقعه، آیات ۴5 تا ۴۸(  
25- کفران نعمت:  کفران نعمت اهل رفاه، دارای پیشینه طوالنی در تاریخ 
است و همواره رفاه زدگان به جای شکر نعمت به کفران آن از طریق تبذیر و اسراف 
اقدام کرده اند و به درستی از نعمت های الهی برای اهداف آفرینش و سعادت دنیوی 
و اخروی خویش و دیگران ســود نبرده اند.)زمر، آیات ۴9 و 50؛ نحل، آیه ۱۱2؛ 
اســراء، آیه ۸۳؛ روم ، آیات ۳۳ و ۳۴؛ ســبا ، آیات ۱5 - ۱7؛ زمر ، آیه  ۸؛ فّصلت 

، آیات 5۱ و 52( 
26- هالکت: هاکت رفاه زدگان به سبب افراط و سوءاستفاده از نعمت های 
الهی یک ســنت الهی است. از همین رو رفاه زدگی فرعون، قارون و  اشراف دربار 
وی، زمینه ساز فرود آمدن عذاب الهی و هاکت آنان شده است.)یونس، آیات ۸۸ 
و ۸9؛ کهف، آیات 76 تا ۸۳( از نظر قرآن،  دلبستگی و گرایش شدید به رفاه، از 
موجبات هاکت اّمت های پیشین شده است.)انعام، آیه ۴۴؛ هود، آیه ۱۱6؛ انبیاء، 

آیات ۱۱ و ۱۳؛ مومنون، آیات 6۴ و 65؛ المیزان، ج ۱5، ص ۱9۱(


