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نوشــتار حاضر ،ســعی در تبیین چگونگی ارتباط اقتصاد و
عرصههای مختلف زندگی دینی بر مبنای آیات و روایات دارد.

***
امام خمینی(ره) در تعریف اقتصــاد میفرمایند« :باید نظام اقتصادی
اســام را از مجموعه قوانین و مقررات اســامی در کلیه زمینهها و شئون
فردی و اجتماعی مالحظه کرد .این مســلم اســت که از نظر اسالمی حل
تمام مشکالت و پیچیدگیها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی
به شــکل خاص نمیشود و نخواهد شد بلکه مشکالت را در کل یک نظام
اســامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست».
(صحیفه نور ،ج )261 ،2
«علم اقتصاد نوعی مطالعه و بررســی است که با آن میتوان از منابع
کمیاب و محدود برای تأمین نیازهای رقیب (و نامحدود) حداکثر استفاده
را به عمل آورد».

اقتصاد اسالمی

مســائل اقتصادی در تمام عصرها و در میان همه نسلها مطرح بوده
و مورد توجه ادیان آســمانی قرار گرفته اســت .اسالم با مسائل اقتصادی
دو نوع رابطه دارد:
 .1پیوند مستقیم :همانند پیوندی که با عقود و معامالت شرعی دارد،
بدین بیان که انواع تجارت بازرگانی را آزاد گذاشته و در مورد قراردادها و
عقدهایی چون شرکت ،اجاره ،جعاله ،رهن ،مساقات ،کفارات ،دیات ،موقوفات
احکام مستقلی جعل کرده است .وهمچنین در مورد منابع طبیعی ،احیای
اراضی ،حیازت ،منابع آبی ،زراعی و دامی بطور مســتقیم و بدون واســطه
نظر داده ومسائل مربوط به هر کدام را عنوان نموده است.
 .2پیوند غیر مستقیم :پیوند غیر مستقیم اسالم با اقتصاد از طریق
اخالق اســت ،مکتب اسالم مردم را به امانت ،عفت ،عدالت ،احسان و ایثار
فرا میخواند و از خیانت ،رشوه خواری ،غصب و سرقت بر حذر میدارد.
روابط اقتصادی جوامع ناشی از دو مقوله تولید و توزیع است؛ یعنی از
یک جهت ثروت باید تولید شود ودر تولید ،روابطی چون استخدام،اشتراک
در کار وسرمایه ،کار وکارگر مطرح میشود.از سوی دیگر ثروت تولید شده
باید درمیان افراد توزیع شود.
اهميت مســائل اقتصادى تنها از اين نظر نيســت كه تأمين آزادى و
اســتقالل و حيات مادى امتها ،بدون آن امكان نــدارد ،بلكه از اين نظر
نيز هســت كه پيوند نزديكى با مســائل زيربنائى جامعه حتى با مســائل
«اخالقى» دارد.
نه فقط آنها كه با ديد يك بعديشان ،اقتصاد را همه چيز و همه چيز
را اقتصاد مىبينند ،دراشــتباهند ،آنها كه نقش حساس مسائل اقتصادى
را در سرنوشــت ملتها ،در حيات و مرگشان ،و در پيروزى و شكستشان
ناديده مىگيرند نيز سخت دراشتباهند.
جريان يك اقتصاد سالم در پيكر اجتماع همچون جريان خون سالم در
كالبد يك انســان است .اين سادهترين و در عين حال گوياترين تفسيرى
است كه مىتوان براى بيان نقش اقتصاد در جوامع انسانى ذكر كرد.

وال َو بَنِين َو یجعل لکــم َجناتٍ َو یَج َعل ل ُکم انهاراً»
ــم ب َِأ ْم ٍ
« َو يُ ْم ِد ْد ُك ْ
(نوح )12 -
امداد :به مفهوم یاری رساندن و کمک کردن آمده است .از او آمرزش
بخواهید تا به ثروت و فرزندان شما بیفزاید وشما را از این راه یاری رساند.
(علی کرمی ،ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج)267 ،15

اقتصاد در عبادات

مال و ثروت در انجام برخی از عبادات نقش زیادی دارد ،بهگونهای که
بدون آن بعضی از فضیلتها از دست میرود و برخی از فریضهها به انجام

رفت و عرضه داشــت :يا رسول َّ
الل مرا علمى بياموز كه داخل بهشتم كند.
فرمود :اگر من كمتر ســخن گفتــم و منبر را زود ختم كردم تو در عوض
مســئله خود را پرســيدى ،يا بندهاى را آزاد كن و يا رقبهاى را فك كن.
عرضه داشت :مگر اين دو يكى نيستند؟ فرمود :نه ،عتق رقبه اين است كه
انســان همه بهاى آن را خودش به تنهايى بپردازد ،و فك رقبه اين اســت
كه ديگرى را در پرداختن بهايش كمك كند .و سوم آشتى كردن با كسى
كه از ارحام است و به تو ستم كرده.و اگر اين هم نشد گرسنهاى را سير و
تشنهاى را سيراب كنى ،امر به معروف و نهى از منكر كنى ،اگر اين را هم

اسالم با مسائل اقتصادی دو نوع رابطه دارد:
 .1پیوند مستقیم :همانند پیوندی که با عقود و معامالت شرعی دارد ،بدین بیان که انواع
تجارت بازرگانی را آزاد گذاشته و در مورد قراردادها و عقدهایی چون شرکت ،اجاره ،جعاله،
رهن ،مساقات ،کفارات ،دیات ،موقوفات احکام مستقلی جعل کرده است .همچنین در مورد
منابع طبیعی ،احیای اراضی ،حیازت ،منابع آبی ،زراعی و دامی بطور مستقیم و بدون واسطه
نظر داده ومسائل مربوط به هر کدام را عنوان نموده است.
 .2پیوند غیر مســتقیم :پیوند غیر مســتقیم اســام با اقتصاد از طریق اخالق است،
مکتب اســام مردم را به امانت ،عفت ،عدالت ،احسان و ایثار فرا میخواند و از خیانت،
رشوهخواری ،غصب و سرقت بر حذر میدارد.

وسایل زندگی در آن قرار دادیم همچنین برای کسانی که شما نمیتوانید
به آنها روزی دهید!»(حجر )20،و از آنجا كه وسائل زندگى انسان منحصر
به گياهان و معادن نيســت در اين آيه به تمام اين مواهباشــاره كرده،
مىگويد :و ما انواع وســائل زندگى را براى شما در زمين قرار داديم ،نه
تنها براى شــما بلكه براى همه موجودات زنده و كسانى كه شما روزى
آنها را نمىدهيدو از دســترس شما خارجند(.احمد على بابایی ،ترجمه
تفسیر نمونه ،ج)528 ،2
َ
ْ
ض َذل ُ ً
« ُه َو ال َّذِي َج َع َل ل َ ُك ُم ال ْر َ
ول َفا ْمشُ ــوا فِي َمنا ِكبِها َو ُك ُلوا م ِْن ِر ْزقِ ِه
َو إِل َ ْي ِه ال ُّنشُ ور» «او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد ،بر شانههاى
آن راه برويد ،و از روزيهاى خداوند بخوريد( .ملک( )15 ،مترجمان ،ترجمه
مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج)378 ،6
َ
َ
ّ
ُ
« َو ْالَ ْر َ
ون
ِي َو أن َْبتْنا فِيها م ِْن ك ِل شَ ْ
ي ٍء َم ْو ُز ٍ
ض َم َد ْدناها َو ألْق َْينا فِيها َرواس َ
َو َج َعلْنا ل َ ُك ْم فِيها َمعاي ِش» (حجر)19،
«و ما زمين را گســترش داديم و كوههاى ثابت را در آن افكنديم( .تا
از خطر زلزله و امثال آن محفوظ بماند) و از هر نوع گياه (واشياء) موزون
و منظم و ســنجيده را در آن رويانيديم و وسائل معيشت و زندگى شما و
زندگى آن افرادى را كه شما رازق آنان نيستيد در زمين قرار داديم(.محمد
جواد نجفی خمینی ،تفسیر آسان ،ج)39 ،9
زمین برای عمران و آبادانی شایســتگی طبیعی دارد خداوند آن را به
صورت گسترده ،کافی وآماده برای خدمت به افراد بشر قرار داده است،تنها
نیاز به نیرویی دارد که استعداد آن را به فعلیت برساند.
حضــرت صالح علیهالســام خطاب به قوم خودکــه راه عصیان پیش
گرفته بودند فرمود:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ض َو
ــم م ِْن إِل ٍه َغ ْي ُر ُهُ -ه َو أن ْشَ ــأك ْم م َِن ال ْر ِ
«يــا َق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا الل ما لك ْ
يب» «ای قوم
ْاســ َت ْع َم َر ُك ْم فِيها َف ْ
يب ُمجِ ٌ
اس َت ْغف ُِرو ُه -ثُ َم تُوبُوا إِل َ ْي ِه إ ِ َّن َرب ّ ِي َق ِر ٌ
من ،خدا را بپرستید.شــما را او خدایی نیســت ،اوست که شما را از زمین
پدید آورده است.از شما خواسته که آبادش کنید.پس از او آمرزش خواهید
و به سوی او بازگردید،زیرا پروردگار من نزدیک و اجابتکننده است(.علی
بن ابراهیم قمی،تفسیر قمی ،ج)330 ،1
آب؛ « َو أَن ْ َزلْنا م َِن ال ْ ُم ْعصِ راتِ ما ًء ثَ َّجاجاً» «و از فشار و تراكم ابرها آب
باران فرو ريختيم( .النباء)14 ،
رونق ،عمران ،آبادی ،کشــاورزی ،اقتصاد شکوفا و همه و غیره درسایه
وجود آب اســت« .ومن الماءکل شــی حی»« .و هر چیز زندهای را از آب
قــرار دادیم» (انبیــاء )30 -و همچنان که تمدنها در طول تاریخ در کنار
رودخانهها و در جاهایی که بارندگی مناسب داشته تشکیل شده است ،در
نتیجه باید از این نعمت حیاتبخش بنحو مقتضی و مطلوب در راســتای
شکوفایی اقتصادی با مدیریت علمی بهره کافی برد.

زیست محیطی

یکــی از چیزهایــی که در اقتصاد به ســبک زندگی اســامی خیلی
کاربــرد دارد ،همــان اقتصاد زیســت محیطی اســت که انســان با آن
میتواند نیازهای جامعه را حل کند مثال یکی از موارد (زیســت محیطی)

اقتصاد درسبک زندگی اسالمی
محسن دهقان بنادکی

امــام خمینــی(ره) در تعریــف اقتصاد
میفرمایند« :باید نظام اقتصادی اسالم را از
مجموعه قوانین و مقررات اسالمی در کلیه
زمینهها و شئون فردی و اجتماعی مالحظه
کرد .این مسلم اســت که از نظر اسالمی
حل تمام مشکالت و پیچیدگیها در زندگی
انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل
خاص نمیشود و نخواهد شد بلکه مشکالت
را در کل یک نظام اسالمی باید حل کرده و از
معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست».
توجه به نقش گــردش خون ،در حيات
ممكــن اســت در حال عادى ّ
يك انســان نداشته باشــيم ،ا ّما به هنگامى كه مجراى يكى از شاهرگها به
خاطر اختالل سيســتم ضد انعقاد ،با لختهاى خون بسته مىشود بالفاصله
عكسالعمل شديد آن ظاهر مىگردد ،عضوى كه مجراى خونش بسته شده
فورا ً فلج مىشود ،و اگر اين عضو از اعضاى فعالى همانند «قلب» يا «دستگاه
تنفس» باشد ،مرگ ناگهانى را حتماً با خود همراه خواهد داشت .حتى «فقر
اقتصادى» عوارضى در پيكر اجتماع درســت همانند «كم خونى» و «فقر
الدم» همراه دارد .در بيمارى فقرالدم چشم درست نمىبيند ،گوش قدرت
شــنوائى را از دست مىدهد ،زبان به لكنت مىافتد ،دست و پاها مىلرزد،
و مغز هم قدرت انديشيدن را ندارد.
يك اجتماع كه با فقر اقتصادى ،يا يك سيستم ناسالم ،دست به گريبان
اســت ،هر گونه توانائى و مهارت را از دست مىدهد ،و گرفتار نارسائيهاى
مرگبارى در همه زمينهها مىشود.

اقتصاد در سبک زندگی اسالمی

اگــر در تغییرات و واژههایی که در قــرآن و روایات ،درمورد مال بکار
رفته ،دقت کنیم ،درمییابیم که اسالم تصویر روشن و گویایی از این مقوله
به دست ما داده است از جمله:
ِين
ُون ُق ْل ما أَن ْ َف ْقت ُْم م ِْن خَ ْي ٍر َفلِلْوال َِديْ ِن َو ْالَ ْق َرب َ
خیر؛ «يَ ْس َئ ُلون ََك ماذا يُ ْن ِفق َ
السبِيل» «هرچه انفاق میکنید به والدین و
َو ال ْ َيتامى َو ال ْ َمســاك ِ
ِين َو اب ْ ِن َّ
خویشــاوندان و ایتام ومساکین و در راه ماندگان انفاق کنید و از کار خیر
هر چه به جای آرید بدانید که خدا به آن داناست( .بقره)215 ،
طبــق نظر عالمه طباطبایی(ره) این آیه شــریفه داللت دارد بر اینکه
آن چیزی که باید انفاق شــود مال است ،حال هرچه میخواهد باشد ،چه
کم وچه زیاد ،واینکه این عمل عمل خیری اســت ،وخدا به آن آگاه است،
ولیکن ایشان باید میپرسیدند به چه کسی انفاق کنند ،ومستحق انفاق را
بشناسند و مستحقین انفاق عبارتند از والدین ،و اقربا ،و ایتام ،و مساکین،
و ابن السبیل(.سیدمحدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج)240،2
آیتاهلل مکارم شیرازی معتقدند :منظور از (خیر) در آیه نشان میدهد
که مال و ثروت ذاتا چیز بدی نیست ،بلکه بهترین وسایل خیر است ،مشروط
براینکه به نیکی از آن بهرهگیری شود(.برگزیده تفسیر نمونه،ج)295 ،3
مال َّ
اللِ ال َّذِي آتا ُكم»(نور)33،ســپس برای اینکه بردگان
ــم م ِْن ِ
« َو آتُو ُه ْ
به هنگام ادای این اقساط به زحمت نیفتد دستور میدهد که(چیزی از مال
خداوند که به شما داده است به آنها بدهید) (برگزیده تفسیر نمونه ج)295 ،3
هدف واقعی این است که مسلمانان این گروه مستضعف را تحت پوشش
کمکهای خود قرار دهند تا هرچه زودتر خالصی یابند.
َ
رزق؛ « َو مــا ذا َعلَ ْي ِه ْم ل َ ْو آ َم ُنوا ب َّ
َ
َ
ِاللِ َو ال ْ َيــ ْو ِم ْال ِخ ِر َو أنْفقُوا ِم َّما َر َزق ُه ُم
َّ ُ
الل» (نســاء )39 ،چه میشــد و چه ضرری برایشــان داشت اگر به خدا و
روز جزا ایمان میآوردند؟واز آنچه خدا روزیشان کرده انفاق مینمودند ،با
اینکه خدا به دفعشان داناست(.سید محمد حسین طباطبایی ،ج)562 ،4
این آیه شریفه میفرماید:که در زندگی بخیل نباشیم ،یعنی اینکه هم
انفاق کنیم ،وهم ذخیرهسازی.
بهشت؛ «إ ِ َّن َّ
ِين أَنْف َُس ُه ْم َو أَ ْموال َ ُه ْم ب َِأ َّن ل َ ُه ُم ال ْ َج َّن ًْه»
اللَاشْ تَرى م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
خداوند از مومنان جانها و اموالشــان را خریــداری میکند و در برابر این
متاع،بهشت را به آنان میدهد(.توبه)111 ،
در هر معامله در حقیقت پنج رکن اساســی وجود دارد .در این آیه به
تمام این ارکاناشاره کرده است.خودش را(خریدار)و مومنان را (فروشنده)
وجانها واموال را(متاع) وبهشت را(ثمن) بها ،برای این معامله قرار داده است.
(برگزیده تفسیر نمونه ،ج)255 ،2

نمیرسد؛ از جمله آن:
جهاد؛ « َف َّض َل َّ ُ
ِين َد َر َج ًْه»
ِين ب َِأ ْموال ِ ِه ْم َو أَنْفُسِ ِه ْم َعلَى الْقا ِعد َ
الل ال ْ ُمجا ِهد َ
(نساء)95 ،
تفســير این آیه شریفه :پروردگار از فضل بىنهايت خود كسانى را كه
مال بذل كنند و يا در صحنه جنگ شركت نمايند فضيلت و افزايش داده
است بر گروهى كه بىبهره از هر دو فيض شدهاند.
بديهى است ابهام درباره فضيلت نظر به مقدار مال و چگونگى فداكارى
و شركت در جنگ است هم چنانكه افرادى كه در آن صحنه كشته شوند
بطور حتم سعادتمند و مورد فضل بىنهايت پروردگار خواهند بود زيرا در
وصى او شركت نمودهاند.
انجام وظيفه پيامبر اسالم و يا ّ
ولى افرادى كه از صحنه جنگ باز گردند گرچه مجروح شــدهاند براى
هر يك ثواب و فضيلت ذخيره شــده است يعنى مشروط به ادامه سعادت
تا آخرين لحظات زندگى آنان خواهد بود.
ــتطا َع إِل َ ْي ِه َسبِيال» «و برای
اس ح ُِّج ال ْ َب ْي ِت َم ِن ْاس َ
حج؛ « َو ِل َعلَى ال َّن ِ
خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند ،آنها که توانایی رفتن به سوی
آن دارند»(آل عمران)97،
َ
ّ
َ
ِ
ِ
اس تا آخر آيه ،از حضرت صادق(ع)
در تهذيــب ذيل آيه َو ل َعلى ال َّن ِ
روايت كرده فرمود :هر كس مالى دارد و بدنش سالم است بايد حج برود و
اگر خود را بهتجارت مشغول نمود و فراغتى حاصل نكرد و با همين حالت
مرد شريعتى از اسالم را ترك نموده و اگر شخصى او را دعوت بهحج كند
بايد برود و نميتواند مســامحه كند و در هر دو صورت اگر ترك حج كند
كافر اســت و در روايت ديگر آن حضرت فرمود استطاعت عبارت از صحت
و قدرت در مال است (تفسیر جامع ،ج)460،1
َ
َ
ّ
صدقه (قرض الحســنه)؛ «ال خَ ْي َر فِي َكثِي ٍر م ِْن ن َْجوا ُه ْم إِل َم ْن أ َم َر
اس» «در بسیاری از سخنان در گوشی
الح ب َ ْي َن ال َّن ِ
ب َِص َد َق ًْه أَ ْو َم ْع ُروفٍ أَ ْو إ ِ ْص ٍ
(و جلســات محرمانه) آنها ،خیر و ســودی نیســت مگر کسی که (به این
وســیله )،امر بــه کمک به دیگران ،یا کار نیک ،یــا اصالح در میان مردم
کند» (نساء)114-
«نجوى» تنها به معنى سخنان در گوشى نيست ،بلكه هر گونه جلسات
سرى و مخفيانه را نيز شامل مىشود.
ّ
آيه مىگويد :در غالب جلســات محرمانه و مخفيانه آنها كه بر اســاس
نقشــههاى شيطنت آميز بنا شده خير و ســودى نيست .سپس براى اين
سرى مذموم
كه گمان نشود هر گونه نجوى و سخن در گوشى يا جلسات ّ
و ممنوع اســت ،چنــد مورد را به صورت اســتثناء در ذيل آيه ذكر كرده
مىفرمايد :مگر اين كه كسى در نجواى خود ،توصيه به صدقه و كمك به
ديگران ،يا انجام كار نيك ،و يا اصالح در ميان مردم مىنمايد(.احمد على
بابایی ،برگزیده تفسیر نمونه ،ج)452 ،1
َق َ
الصا ِدقُ (ع) فِي َق ْول ِ ِه تَ َعالَى: «ال خَ ْي َر فِــي َكثِي ٍر م ِْن ن َْجوا ُه ْم إ ِ َّل
ــال َّ
َ
ــن أَ َم َر ب َِص َد َق ًْه أ ْو َم ْع ُروفٍَ ،ق َ
ــروفِ الْق َْرضَ َو إِن َّ َما َح َّر َم ال ّ ِربَا
َم ْ
ال يَعنی ب ِال ْ َم ْع ُ
اس» .مقصود از معــروف در این آیه قرض دادن به یکدیگر
ن
ال
َ
ض
َــار
َ
ّ
ُ
ل َِي َتق َ
اســت و خداوند ربا را حرام کرده اســت تا مردم به یکدیگر قرض بدهند.
(قطب الدين راوندی ،فقه القرآن ،ج)385 ،1

نتوانســتى زبانت را باز بدارمگرازخير(.مترجمان ،ترجمه مجمع البيان فى
تفسير القرآن ،ج)105 ،27

دنیاطلبی

نداشــتن حب دنیا و مالپرستی از دیگر مسائل مهم در سبک زندگی
اسالمی است که قرآن و روایات این عملها را مذموم میدانند.
قال رســول َّ
الل (ص)« :حب الدنيا رأس كل خطيئه» «محبت به دنيا
سرچشمه همه خطاها است».
َ
َ
ّ
ْ
الدن ْيا َعلى
ون ال َحيا ًْه ُّ
ِين يَ ْس َتحِ ُّب َ
ين م ِْن َعذابٍ شَ ــدِي ٍد الذ َ
« َو َويْ ٌل لِلْكافِ ِر َ
ِيل اهلل»
ون َع ْن َسب ِ
ْالخِر ًْه َو يَ ُص ُّد َ
«و واى باد براى كفّار از عذاب سخت ،آنانكه به دوستى مىطلبند زندگى
ما ّدى را بر زندگى آخرت ،و مانع مىشوند از راه مستقيم خداوند( .رعد)3-2،
الدن ْيا َو ُهم عن االخر ًْه هم غافلون» «(مردم)
ون ظاهِرا ً م َِن ال ْ َحيا ًْه ُّ
«يَ ْعلَ ُم َ
فقــط ظاهری از زندگی دنیا را میشناســند ،و آنــان از آخرت غافلند».
(روم)7-
آنهــا تنها از زندگى دنيا آگاهند ،و تــازه از اين زندگى نيز به ظاهرى
قناعت كردهاند ،مجموعهاى از سرگرميها و لذات زودگذر و خوابها و خيالها
برداشــت آنها را از زندگى دنيا تشكيل مىدهد ،غرور و غفلتى كه در اين
برداشت نهفته است بر كسى پوشيده نيست.
اگر آنها باطن و درون اين زندگى دنيا را نيز مىدانستند براى شناخت
آخرت كافى بود ،چرا كه دقت كافى در اين زندگى زودگذر نشان مىدهد
كه حلقهاى اســت از يك سلســله طوالنى ،و مرحلهاى است از يك مسير
بزرگ ،همانگونه كه دقت در زندگى دوران جنينى نشان مىدهد كه هدف
نهايى خود اين زندگى نيست ،بلكه اين يك مرحله مقدماتى براى زندگى
گستردهاى است .آرى آنها تنها ظاهرى از اين زندگى را مىبينند و از محتوا
و مفاهيم و مكنون آن غافلند.
َ
ال
«الس ْك ُر أ ْرب َ ُع ُس ْك َراتٍ ُ:س ْك ُر َّ
الش َرابِ َو ُس ْك ُر ال ْ َم ِ
قال علی علیهالسالم ُّ :
َو ُســ ْك ُر ال َّن ْو ِم َو ُس ْك ُر ال ْ ُملْك»« .مســتی بر چهار نوع است :مستی شراب،
مستی مال ،مستی خواب و مستی سلطنت( ».محمدابن بابویه ،ج)636 ،2
مســتی مال ،ناشــی از عشــق و عالقه زیاد به آن است ،چرا که حب
مفرط ،انســان را کور و کر میکند و وی را از معایب و مفاســد محبوبش
بیخبر میسازد.
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ضَ
اص َطلَ ُحوا
و
ا
ه
ل
ك
ِأ
ب
وا
ح
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ف
ا
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ه
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ل
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السالم:
ه
قال علی علی
َ
ًْ
َ َ
ُ
َ َ ْ
َ
َ
ْ
ً
ىح ّ ِب َها َو َم ْن َعشِ قَ شَ ْيئا أ ْعشَ ى ب َ َص َر ُه َو أ ْم َر َ
ض َقل َبه» «آن مردم دنیاپرست
َعلَ ُ
به خوردن الشــهای روی آوردند که با خوردنش رســوا شدند و بر دوستی
آن الشه اتفاق کردند؛ و هرکس به چیزی عشق بورزد ،بیناییاش را مختل
و قلبش را بیمار میکند( ».محمد بن حســین شریف الرضی ،نهجالبالغه
الصبحی صالح)160،

اقتصاد طبیعی و زیستی

یکی دیگر از عوامل اقتصادی وهمان پدیدههای طبیعی و عوامل زیستی
هست که تامینکننده حیات بشر است،که درمورد آن دو در قرآن ذکر شده
است،از جمله آنها:

اهمیت مســائل اقتصادی تنها از این نظر نیست که تأمین آزادی و استقالل و حیات مادی امتها،
بدون آن امکان ندارد ،بلکه از این نظر نیز هست که پیوند نزدیکی با مسائل زیربنائی جامعه حتی با
مسائل «اخالقی» دارد .نه فقط آنها که با دید یک بعدیشان ،اقتصاد را همه چیز و همه چیز را اقتصاد
میبینند ،در اشــتباهند ،آنها که نقش حساس مسائل اقتصادی را در سرنوشت ملتها ،در حیات و
مرگشان و در پیروزی و شکستشان نادیده میگیرند نیز سخت در اشتباهند.
از همین آیه میتوانیم پی ببریم به فرهنگ اقتصادی در جامعه ،یعنی
اینکــه اگر هر کدام از ما به یکدیگر قــرض میدادیم( ،قرض در برابر یک
درهم از آن هیجده درهم خواهد بود ،باآنکه در برابر یک درهم صدقه ،ده
درهم است ).هم اجر اخروی داشتیم و هم مشکالت بعضی از افراد را حل
میکردیم .این خودش یک نوع فرهنگ اقتصادی است.
راك َما ال ْ َعق ََب ًْه َف ُّ
«فال ا ْقت ََح َم ال ْ َعقَب ًْه َو ما أَ ْد َ
ك َر َق َب ًْه أَ ْو إ ِ ْطعا ٌم فِي يَ ْو ٍم ذِي
َم ْسغ ََب ًٍْه يَتِيماً ذا َمق َْرب َ ًْه أَ ْو م ِْسكِيناً ذا َمت َْرب َ ًْه» «پس چرا به مجاهده و کارهای
دشوار اقدام نکرد؟ و تو چه میدانی که منظور از کار دشوار چیست؟ آزاد
کردن برده .و یا در روز قحطی سیر کردن گرسنگان یتیمی از خویشاوندان
را یا مسکینی خاکنشین را غذا دادن» (بلد)16-11،
و در مجمع البيان روايتى رســيده كه اوائل سندش ذكر نشده ،و آخر
ســندش براء بن عازب اســت كه گفته :مردى عرب نزد رسول خدا(ص)

طبیعی

َ
ــل ْالَ ْر َ
بــال أَ ْوتاداً» آيا ما
ض مِهادا ً َو الْجِ
زمین وکــوه؛ «ألَم ن َْج َع ِ
زمين را مهد آســايش خلق نگردانيديم؟ و كوهها را ميخهايى در آن
نســاختيم؟ (النباء )7-6 ،كلمه «أوتاد» جمع وتد اســت ،و «وتد» به
معناى ميخ است.
و از بعضى از مفسرين حكايت شده كه گفته است :مراد از ميخ بودن
كوهها اين اســت كه معاش اهل زمين به وسيله اين كوهها و منافعى كه
خدا در آنها به وديعت ســپرده تامين مىشــود ،چون اگر كوهها نبودند
زميــن دائما در زير پاى اهلش در حال نوســان بود ،نه كشــت و زرعى
مىگذاشــت ،و نه خانهاى( .سید محمد باقر موســوی همدانی ،ترجمه
تفسیر المیزان،ج)261،2
َ
َ
ِش َو َم ْن ل ْست ُْم ل ُه ب ِرا ِزقِين» «و برای شما انواع
« َو َج َعلْنا ل َ ُك ْم فِيها َمعاي َ

م در پيكر اجتماع
جريان يك اقتصاد سال 
همچون جريان خون سالم در كالبد يك
انسان است .اين سادهترين و در عين
حال گوياترين تفسيرى است كه مىتوان
براى بيان نقش اقتصاد در جوامع انسانى
ذكر كرد .يك اجتماع كه با فقر اقتصادى،
يا يك سيستم ناسالم ،دست به گريبان
اســت ،هر گونه توانائى و مهارت را از
دســت مىدهد ،و گرفتار نارسائيهاى
مرگبارى در همه زمينهها مىشود.
کشاورزی،دامداری،مسکن،است که با کمبود اینها اقتصاد کشور فلج میشود.

کشاورزی و دامداری

ون» «خداوند
« َو ْالَن ْعــا َم خَ لَقَهــا ل َ ُك ْم فِيها د ْ
ِف ٌء َو َمناف ُِع َو ِم ْنهــا ت َْأ ُك ُل َ
چهارپايان را آفريد در حالى كه در آنها وســيله پوشــش براى شماست و
منافع ديگر و از گوشت آنها مىخوريد( .نحل)16 -
از این آیه فهمیده میشــود ،که برخی از چهارپایان چه منفعتهایی
دارند وبیشترین نیاز جامعه را حل میکنند ،از قبیل لباس و پوشاک ،تغذیه،
حمل ونقل ،با این وجود خود دامداری یک نوع اقتصاد مقاومتی است.
ُون َو ال َّنخِ َ
ناب َو م ِْن ُك ّ ِل ال َّث َمراتِ
«يُ ْنب ُ
ِــت ل َ ُك ْم ب ِ ِه ال َّز ْر َع َو ال َّزيْت َ
يل َو ْالَ ْع َ
إ ِ َّن فِي ذل َِك َليَ ًة ل ِ َق ْو ٍم يَ َت َف َّك ُرون»
با آن (آب) براى شما كشت و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوهها
روياند كه در اين ،براى گروهى كه انديشه كنند عبرتها است(.سید محمد
باقر موسوی همدانی،ترجمه تفسیر المیزان،ج( )256 ،20نحل)11-
َ
كان ل َ ُك ْم أَ ْن
السما ِء ما ًء َف َأن َْبتْنا ب ِ ِه َحدائِقَ َ
ذات ب َ ْه َج ًْه ما َ
« َو أن ْ َز َل ل َ ُك ْم م َِن َّ
تُ ْن ِبتُوا شَ َج َرها» و براى شما از آسمان آبى فرستاد كه با آن باغهايى زيبا و
سرورانگيز رويانديم ،و شما قدرت نداشتيد درختان آن را برويانيد(.تفسیر
نمونه ،ج()512 ،15ص )60یکی دیگر از زیر شــاخههای اقتصاد مقاومتی
همان کشــاورزی اســت،که طبق آیه باال برخی از ایــن میوهها هم جنبه
غذایی دارد و هم جنبه دارویی که با وجود اینها نیاز جامعه فراهم میشود.
َ َ
ون أَنْت ُْم أَن ْشَ ْ
ــج َرتَها أَ ْم ن َْح ُن
ــأت ُْم شَ َ
آتــش؛ «أ َف َرأيْت ُُم ال َّن َار ال َّتِي ت ُ
ُور َ َ
ين» «آيا درباره آتشــى
ــن َج َعلْناها ت َْذكِر ًْه َو َمتاعاً لِلْ ُم ْق ِو َ
ال ْ ُم ْنشِ ــؤ َُن» «ن َْح ُ
كــه مىافروزيد فكر كردهايد؟!» «آیا شــما درخــت آن را آفریدهاید یا ما
آفریدهایم؟!» «ما آن را وســیله یادآوری (برای همگان) و وســیله زندگی
برای مسافران قرار دادهایم!» (واقعه )73-71

مسکن و پوشاک

« َو اهلل َج َع َل ل َ ُك ْم م ِْن ب ُ ُيوت ِ ُك ْم َس َكناً َو َج َع َل ل َ ُك ْم م ِْن ُج ُلو ِد ْالَن ْعا ِم ب ُ ُيوتاً
ت َْســ َتخِ ُفّون َها يَ ْو َم َظ ْع ِن ُك ْم َو يَ ْو َم إِقا َم ِت ُكم» (نحل )80،و خدا براى سكونت
دائم شــما منزلهايتان را و براى سكونت موقت سفر از پوست چهارپايان
خيمهها براى شــما قرار داد تا وقت حركت و ســكون سبك وزن و قابل
انتقال باشد و از پشم و كرك و موى (گوسفند و شتر) اثاثيه منزل و متاع
و اســباب زندگانى و لباسهاى فاخر براى شــما خلق فرمود تا در حيات
دنيا از آن استفاده كنيد(.سید محمد باقر موسوی همدانی،ترجمه تفسیر
المیزان،ج)450 ،12
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ً « َو َج َع َل ل َ ُك ْم َسراب ِيل تَقيك ُم ال َح َّر َو َسراب ِيل تَقيك ْم بَأ َسكم» (نحل )81-
و نيز لباس كه شما را از گرماى آفتاب و سرماى زمستان بپوشاند خلق
كرد ،و نيز براى آنكه در جنگ محفوظ مانيد لباس آهن مقرر گردانيد(.همان)
بخشــی از آیــه به زره و لباس جنگی تصریــح دارد که در جنگهای
دورانهای گذشــته به کار میرفت و امروزه نیز شکلهای تکامل یافتهاش
در حفاظت اشخاص به کار میرود.

وزن و پیمانه

ِيموا ال ْ َو ْز َن ب ِالْق ِْسطِ َو ال تُخْ سِ ُروا الْمِيزان» (الرحمن« )9 ،وزن را بر
« َو أَق ُ
اساس عدل بر پا داريد و در ميزان كم نگذاريد(.تفسیر نمونه ،ج)105 ،23
افراد بشر هنگام معامله برخی از کاالها را نخست با دست خود پیمانه
میکردند و جز آن وســیلهای نداشــتند.پس از آن وسائلی از چوب و فلز
درســت کردند.سپس ابزار آسانتر و دقیقتری برای وزن کردناشیاء پدید
آمد که امروزه در شکلهای مختلفی ظاهر گشته است .همه اینها مشمول
واژه میــزان میگردد که با توجه به اهمیت اقتصادی ،صنعتی و اجتماعی
آن ،یکی از نعمتهای الهی محسوب میشود.

شاخص نفاق

بالطاعه و لم
قال االمــام علی(ع)« :اظهرالناس نفاقا من امر
ًْ
یعمل بها».
امام علی(ع) :آشــکارترین منافقین کســی است که امر به اطاعت
میکند و خود بدان عمل نمینماید)1( .
_________________________
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آزار اهل جهنم
از بوی بد عالم بیعمل

سلیمبن قیس هاللی نقل میکند :از امام علی(ع) شنیدم که میگفت:
دانشــمندان دو نوعند :یکی عالمی که به علــم خود عمل میکند ،او
نجات یافته است .دیگری عالمی که به علمش عمل نمیکند ،او هالک
شده است.
همانا اهل آتــش جهنم از بوی بدعالم بیعمل آزار میبینند ،و در
بین اهل آتش از همه حسرت زده و پشیمانتر کسی است که بندهای
را بــه خدا میخواند ،و او میپذیرد و خدا را اطاعت میکند و ســپس
خداوند او را به بهشــت وارد میکند ،و مبلغ معصیت کرده ،خداوند او
را بــه آتش جهنم وارد میکند ،به دلیل عمل نکردن به علم و متابعت
()1
هوای نفساش.
_________________________
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پرسش و پاسخ

توصیف قرآنی عالمان بیعمل()2

پرسش:
قرآن کریم چه توصیف و تبیینی برای عالمان بیعمل بکار
برده و مصادیق آن را چگونه معرفی میکند؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به دیدگاه قرآن درباره عالمان
بیعمل شامل -1 :تشبیه عالمان بیعمل به حمار و کلب  -2جایگاه و
اهمیت ربانیون ،احبار و رهبان پرداختیم .اینک در ادامه دنباله مطلب
را پی میگیریم.
آنان با گواه گرفتن از آيه  79سوره آل عمران كه ميفرمايد :ولكن
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ،مراد از احبار
را مطلق علما دانسته و ربانيان را عالمان فرزانهاي گفتهاند كه به سياست
و تدبيــر امور مردم آگاهي دارند و آنان را تربيت كرده و به اصالح امور
جامعه و اجتماع ميپردازند( .مجمعالبيان ج 3ص 305و ج 2ص787
و المنار ج 6ص )398ضحاك را قرائتكنندگان تورات و احبار را فقهاي
يهود دانســته است (جامعالبيان ج 4ج 6ص )340ولي قتاده و مجاهد
ربانيان را فقها و احبار را به عالمان يهودي تفسير كردهاند( .الدرالمنثور
ج 3ص )86ابن زيد نيز ربانيان را به واليان و حاكمان و احبار را به علما
تفسير كرده است( .جامعالبيان ج 4ج 6ص)340
به هر حال باتوجه به آنچه گفته شد دانسته ميشود كه ربانيان و احبار
هر دو از علماي يهود بودند ولي ربانيان داراي مقامي برتر از احبار بودند.
اما رهبان به نظر ميرســد كه علماي ديگري بودند كه از نظر رتبه
كمتر و پستتر از احبار بودهاند و يا اين كه احبار علماي يهودي و رهبان
عالمان مسيحي هستند( .مجمعالبيان ج 5ص 37و تبيان ج 5ص206
و نيز الدرالمنثور ج 4ص)176
ويژگيهاي احبار
قرآن بــراي احبار ويژگيهاي چندي را بيان ميكند كه از اهميت
بسياري برخوردار است؛ شناخت اين ويژگيها و مصداق يابي در جوامع
امروزي به ما كمك ميكند تا عالمان حق و ربانيان را از عالمان بيعمل
و اهل مقت باز شناســيم و تنها از ربانيون پيروي از عالمان دروغين و
گمراهي كه ديگران را به گمراهي ميكشــند دوري و پرهيز كنيم .در
ســال هاي اخير باتوجه به كاركردهاي رسانه اي شاهد بودهايم كه چه
ســان احباري را به مردم تحميل كرده و راه گمراهي بسياري را فراهم
نمودهاند و كوشــيدهاند تا دين حق را از ميان برده و راه باطل خويش
را جايگزين آن كنند .برخي همانند احبار و رهبان يهودي و مســيحي
كوشــيدند تا مردم را به جاي ربوبيت خداوند به سوي ربوبيت خويش
سوق دهند و آنان را به عبادت خود و يا ياران شيطان دعوت كنند.
 -1تحریف حقایق
از مهمترين ويژگيهايي كه قرآن براي احبار مي شمارد تحريف تورات
و آموزههاي وحياني است .در آيه  75سوره بقره به پيامبر بزرگوار(ص)
گوشــزد ميكند كه اميدي به ايمان يهوديان نداشته باشد؛ زيرا احبار
ايشان كالم خدا را كه در تورات آمده تحريف ميكنند و نميگذارند تا
مردم با حق آشــنا شده و به آن بگروند .برخي از مفسران بر اين باورند
كه احبار يهودي با گرفتن پول و رشوه احكام خدا را دگرگون ميكردند
و حالل را حرام و حرام را حالل ميگرداندند( .مجمعالبيان ج 1ص)285
آنان نه تنها درباره احكام تورات اينگونه عمل ميكردند بلكه در موارد
و مســايل ديگري چون بيان ويژگيهاي پيامبر آخرالزمان نيز تصرف
ميكردند و آن را ب ه گونه تحريف آميز به مردم ميگفتند( .جامعالبيان
مج 1ج 1ص)521
بنابراين تحريف از مهمترين ويژگيهاي احبار اســت .اين تحريف
بيشتر از آن كه لفظي باشد به شكل تحريف معنوي انجام ميشد كه
مردم نتوانند آن را تشــخيص دهنــد .به اين معنا كه مفهوم تازهاي به
واژه و لفــظ ميدادند و آن را از مفهوم و معناي واقعي و اصلي آن تهي
و خالي ميكردند.
ادامه دارد

حب دنیا تدریجی حاصل میشود
نه دفعی

(بدان ای ســالک راه خدا!) دل ســپردن به دنیا ،به صورت دفعی
حاصل نمیشــود .مادیگرایی حرکتی اســت که به صورت تدریجی
حاصل میشود تا اینکه در نهایت ،دنیا برای شخص ،تبدیل به هدف
شده و در آخر موجب میشود که به غیر دنیا اصال فکر نکند .لذا اگر
کسی هم بخواهد به او تذکر دهد و یا واعظی او را موعظه کند ،به هیچ
()1
وجه تاثیری در او نخواهد گذاشت.
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