نماز و سالمت اقتصادي
دکتر غالم حسین حیدری
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پيامبر اكرم(ص) َ «:ت ْر ُك لُق َْم ِة َحرا ٍم أَ َح ُّب إِلَي ِهّ
الل م ِْن َصال ِة أَلف َْي َر ْك َع ٍة َت َط ُّوعا».
چشم پوشي از يك لقمه حرام ،نزد خدا از خواندن دو هزار ركعت نماز مستحبي ،محبوب تر است.
(ميزان الحكمه،ج،3ص)1126
چكيده

هر چه در آسمانها و زمين است همه به تسبيح و ستايش خدا كه پادشاهي منزه و پاك و مقتدر داناست،
مشغول اند(.جمعه )1،در ميان همه آفريدگان ستايشگر يزدان ،انسان-اشرف مخلوقات و اعز موجودات -چگونه
میتواند بي تفاوت بنگرد و سرود نيايش را ننگارد؟! ما در اين مقال بر آن هستيم تا نياز انسان را به« نماز» و نيز
آثار سالمت بخشي آن در قلمروي اقتصاد را به بررسي بنشينيم .در آغاز تعاريف كليدواژههای اين گفتمان چون:
نماز ،سالمت ،اقتصاد و سالمت اقتصادي را مورد بحث قرار میدهيم .سپس سيماي زيباي «روح منكر ستيزي
و فحشاگريزي نماز» را در آيينه آيات و رواياتي چند به تماشا مینشينيم .فرانام «نماز و كسب روزي حالل» با
ياري گرفتن از آموزههای آسماني ،ذهنها را به سوي پيوند «نماز» با «مولفههای اقتصادي» رهنمون ميگردد.
در قاموس ارزشمداري اسالمي آيا مال و ثروت نعمتي پسنديده است يا وزر و بالي نكوهيده؟عنوان«سالمت
اقتصادي و نعمتهای دنيا( ثروت)» به اين پرسش ،پاسخ هايي مستند به آيات و روايات میدهد .واپسين
مبحث طرح شده در اين مقال ،تبيين مسئله حرام خواري و برشمردن و معرفي مشاغل حرام در مكتب ارزشي
 اقتصادي اسالم است .فرانام«حرام خواري و مشاغل حرام در بينش اسالمي» معرفي اين بخش از مبحث راعهده دار است.در پايان نيز پس از جمع بندي و نتيجه گيري،كتاب نامه مقال تقديم میشود.
كليد واژگان  :نماز ،سالمت ،اقتصاد ،سالمت اقتصادي ،نعمت
 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گروه مدیریت دولتی ،تهران ،ایران
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مقدمه  
پیامبر اکرم (ص) « :من المعاش له المعاد له » کسی که در زندگی دنیوی دغدغه معیشت داشته باشد ،نمي
تواند به آخرت و قيامت بينديشد .اگر چه ما بنا بر باور ماترياليستها اقتصاد را زيربنا نمی دانیم ،اما با الهام از
رهنمود راهگشاي پيامبر بزرگوار اسالم ،انديشه اقتصادي در عرصه تفكر نقشي بنيادين دارد .نماز ناله زنداني
خاك است در فراق شادماني افالك و شعر بلند رهايي است از محبس تنهايي .انسان نمازگزار  ،نغمه نماز را،
شكوفايي شوق پرواز میداند به سوي ملكوت راز پرواز در اين سپهر اهورايي با سنگينيهای وزر و وبال دنيايي
امري دشوار است و كاري دور از انتظار.
نماز پرواز انسان از ساقه نور است بر بلنداي شاخه شعور .انسان آن گاه میتواند در عرصه اين سپهر ،پرو
بال مهر بگشايد كه جان را با لقمههای لقماني و جرعههای ايماني بپرورد ،نه با نشستن بر سفرههای حرام و
نوشيدن جرعههای جام.
نماز پشت پا زدن به دنياست و دست افشاندن از مافيها.
امام صادق(ع) میفرمايد«:اذا استقبلت القبله فايس الدنيا و مافيها و الخلق و ماهم فيه»
به هنگامي كه براي نماز روي به سوي قبله میآوري،از دينا و آن چه در آن است مايوس شو و نسبت به
خلق و آن چه در آن است در كمال نوميدي باش.1
نماز گسستن طوق عاليق است و پيوستن به شوق شقايق.چنين نمازي جامعه را سعادت میبخشد و اقتصاد
را سالمت.
دو چيز در يك جامعه نمي گنجد :روحيه نمازي و رويه دغلبازي .هر گاه عرصه اقتصاد جامعه اي به
پليديهای حرام خواري آلوده گردد ،روح نماز از سپهر آن اقتصاد رخت برمي بندد و فضاي جامعه را به انواع
آلودگيها و بدبختي میآاليد.
نماز پيوندي قلبي است بين انسان با خدا.اگر نماز صرفا عملي عبادي و بردي بود و در عرصه اجتماع نقشي
نداشت،اين همه در متن آيات و روايات بر آن تاكيد نمي شد .اگر میبينيم در لسان آموزههای وحياني و روايي
نماز را ستون دين و محور آيين میدانند ،بدين جهت است كه نماز اگر آن گونه كه بايد و شايد در عرصه
جامعه اقامه شود ،اين كارايي و كفايت را دارد كه همه اركان اجتماع را سازمان میدهد و مناسبات اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي آن جامعه را سامان میبخشد  .ما در زندگي اجتماعي خود هزاران نياز مادي و اقتصادي
داريم ،اما در مکتب توحيد میآموزيم که زالل عشق و نیاز را با نور نماز درآمیزیم و جام قناعت نماز را بر قامت
آز بریزیم  .نوای نیاز را از نای نماز سردهیم و خسته از اهریمن غماز بر دامان نماز سر نهیم  .تعلقات مادي و
 .1عرفان اسالمي ،ج ،5ص170
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تمنيات اقتصادي سيماي دل را نيااليد ؛بنابراين بايد هر لحظه از مرداب حرص و آز بگریزیم و به دامن نماز
آویزیم .قطره وار تن به سوز و گداز بسپاریم و روی به پرواز آریم .از مشی و مرام اولياي خدا فرا گيریم که
از جاده شعور بگذریم و سر بر سجاده نور بگذاریم  .انگاره رذایل را از سنگواره دل بزداییم و فواره فضایل را
بگشاییم ....و اين گونه نماز ما را به منكرزدايي و تقواگرايي در عرصه اقتصاد فرامي خواند و براي جامعه موحد
اقتصادي سالم به ارمغان میآورد.

بيان مسئله
الف  -تعريف نماز :

واژة «نماز» واژهای فارسي است که ايرانيان برای واژة«صالة» عربي به کار بردند .این واژه به معنای
خم شدن و سر فرودآوری برای ستایش و احترام است .واژة نماز نامواژهای از فعل« نمیدن» فارسی به معنی
تعظیمکردن است.
برخی حدس زدهاند که این واژه از واژة «ناماسته» در زبان سانسكريت گرفته شدهباشد که محتمل نیست.
محمد مسعود نوروزی معتقد است کلمه نماز از ریشه« نماچ » که در پارسی میانه (پهلوی زمان ساسانیان)
است ،گرفته شده و فعل« نماچ پورتن » به معنای« نماز بردن و تعظیم کردن» به کار رفتهاست؛ و قبل از آن
در ایران باستان از ریشه« نم » به معنای خم شدن و سر فرو آوردن مشتق شدهاست .در اوستا نماز به صورت
« نمنگه » یا « نمه» به معنای« دعا و درود » آمدهاست.

نماز در دین اسالم  
نماز فرض پنج نوبت در شبانهروز ( ۱۷رکعت) رو به قبلة مسلمانان  -كعبه در مكه  -به صورت فردی (فرادا)
یا گروهی (نماز جماعت) برگزار میشود.1
یك تعریف برای نماز،تعریف فقهی آن است كه نماز عملی است كه دارای اركان و شرایط خاص است كه
روزی پنج بار بر شخص مكلف واجب است .
اما حقیقت نماز آن رابطة قلبی و عملی با خدا است و معجونی است از تمام حركاتی كه برای انسان وجود
دارد ،از ایستادن ،نشستن ،خم شدن و دستها و پاها را به صورتهای مختلف حركت دادن و زبان را با الفاظ
گوناگون به سخن درآوردن و مانند آن ،یعنی انسان در تمام حاالت در یاد او فرو میرود ،تمام اعضای او رنگ
ایمان پیدا كند و این خود یك نوع لطافتی است كه در فریضة نماز كه در تعدیل حركات مؤثر خواهد بود.2
 .1برگرفته از سایت ویکی پدیا
 .2حمد محمدی اشتهاردی  ،نماز از دیدگاه قرآن و عترت ص  ،6ناشرانتشارات نبوی
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وقتی قرآن سخن از نماز به میان میآورد میفرماید:
واقم الصالة لذكری « نماز بخوانید تا یاد مرا زنده كنید و من در یاد شما به وسیلة نماز ظهور كنم»(طه)14،
و اگر یاد خدا به وسیلة نماز ظهور كرد ،آن قلب مطمئن است .از طرفی یاد خدا دلها را مطمئن میكند«:اال
بذكراهلل تطمئن القلوب» (رعد )28،پس دل انسان نمازگزار مطمئن است هرگز از غیر خدا نمیترسد .هیچ
دشمنی چه از درون و چه از بیرون نمیتواند موجب هراس او شود؛ زیرا اهل نماز به یاد حق هستند و یاد حق
عامل طمأنینه و آرامش است.
در سورة معارج دربارة حكمتهای نماز میفرماید :طبع انسان در برابر شداید بیتابی میكند و اگر خیری به
او رسید ،سعی میكند انحصار طلب باشد و به دیگران ندهد .فطرت انسان بر توحید ،و طبیعت او به رجس و
آلودگی متمایل است .فطرت را انبیاء احیا میكنند و طبیعت جز آلودگی چیزی نیست.
نمازگزاران طبیعت را سركوب و فطرت را احیا كردهاند .خاصیت نماز احیای فطرت است .نمازگزار كسی است
كه سركشی طبیعت را رام كند او با سرمایة آرامشی كه از نماز به دست آورده در فراز و نشیب زندگی سست
نمیشود و در شداید و سختیها جزع نمیكند ،اگر خیری به برسد ،منع نمیكند و از دیگران دریغ نمیدارد.1
نماز ،خالصة اصول مكتب اسالم و روشنگر راه مسلمانی و نشان دهندة مسئولیتها ،تكلیفها  ،راهها و
نتیجههاست.
ب  -تعريف سالمت

َتن ُد ُرستی یا َسال َمت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است.
بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی ،تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست ،بلکه
«تندرستی نداشتن هیچگونه مشکل روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و سالمت جسمانی برای هر فرد جامعه است».
سالمتی جسمی شامل همه قابلیتهای جسمی بدن است .به فرد یا پدیدهای که دارای تندرستی باشد،
تندرست یا سال ِم گفته میشود.
واژة سالم در مورد پدیدههای گوناگون ،برای نمونه اقتصاد ،فضا و محیط هم کاربرد دارد(.ويكي پديا)

عوامل موثر بر سالمت

متغیرهای اجتماعی :فقر و دارایی ،جغرافیا،جهل و دانایی ،تجارت،امنیت،قانون و مقررات
متغیرهای روانی معنوی :قناعت و حرص ،توکل و بی پناه ،پرکار و تنبل،ایثارگر و طلب کار
متغیرهای بیولوژیک :میکروب ،قارچ ،انگل ،ژن و...

 .1عبداهلل جوادی آملی؛ حكمت عبادات ؛ بخش چهارم ،حكمت نماز ،ناشر اسراء ،چاپ دوم1378 ،
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تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت   :

سالمت عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی  ،روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و
نقص عضو (لست جان ) .
جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود  ،با بهره گیری از ایجاز شعر فارسی  ،تعریف طوالنی
سازمان جهانی بهداشت را با دو کلمه سالمت = آسودگی ( سالمت به اقلیم آسودگی است ) بیان نموده است .
تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی  ،یک تعریف ایده آل و عمال دست نیافتنی است؛ زیرا با توجه به
این تعریف نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی  ،روانی و اجتماعی کامال سالم باشد  ،ضمن
این که درعمل هم نمی توان مرزی بین سالمت و بیماری در نظر گرفت  ،در حقیقت این تعریف مشابه قله
مرتفعی است که هیچ کس نمی تواند آن را فتح نماید ،ولی تالش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفی
باید برای سطح سالمتی  ،طیفی قائل شد .

ابعاد سالمتی :

با توجه به تعریف سالمتی ( تعریف  ) WHOمتوجه میشویم که سالمتی یک مسئله چند بعدی است؛ حتی
امروزه عالوه بر بعد جسمی  ،روانی و اجتماعی  ،جنبه معنوی را هم در نظر میگیرند  .و باید توجه داشت که
ابعاد مختلف سالمتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند  .چنانچه مشکالت جسمی
بر روان فرد مشکالت روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه بر هر دو بعد
دیگر سالمتی اثر میگذارند؛ لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سالمتی باید به تمام جوانب سالمتی فردی (
جسمی و روانی و معنوی ) و سالمت کلی جامعه توجه داشته باشد .
1
اختالالت جسمی  ،اختالالت روانی و اختالالت اجتماعی
ج  -تعريف اقتصاد

اقتصاد از کلمه « قصد» به معنای « میانه روی » آمده است.
علم اقتصاد یکی از رشتههای علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیتهای مربوط به دخل و خرج و
چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یک دیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است ،مطالعه میکند.
(همان) چون میان اقتصاد اسالمی و اعتدال ،ارتباط وجود دارد ،موجب این شده است تا عنوان « اقتصاد » برای
آن به کار گرفته شود .در قرآن کریم نیز کلمه «مقتصد» ( لقمان۳۲ ،؛ مائده ) ۶۶ ،آمده است که به معنای « میانه
روی » است .در اقتصاد اسالمی رفتارهای اقتصادی انسان مورد بررسی قرار میگیرد و هنگامی میتوان به صورت
2

 .1اتکینسون و همکاران 1369 ،
 .2جبران مسعود ،الرائد ،اترابی نژاد  ،دکتر رضا ،ج  ،۱ص  ، ۲۲۷انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ دوم۱۳۷۶ ،
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کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادی اسالم برای افراد یک جامعه روشن شده و نهادهای اقتصادی آن در
جامعه پایه گذاری شود.1

اقتصاد چيست؟
انسان با توجه به تمايلي که به رفع نيازهای خود دارد  ،سعي میکند که با صرف حداقل تالش يا هزينه ،
حداکثر نتيجه را به دست آورد  ،اين راه و روش  ،اصل اقتصاد ناميده شده  ،فرد تحت تأثير هر مشرب خاص
که باشد  ،الزم است بر مبناي اين اصل رفتار کند  .بنابرين  « ،اقتصاد » علمي است که رفتار و رابطه انسان را
با اشياي مادي مورد نياز او که به رايگان در طبيعت نمي يابد  ،مطالعه میکند  .مطالعه اقتصاد بايد درک  ،بيان
و تا حدي پيش بيني رفتار اقتصادي انسان را امکان پذير سازد  .اين مطالعه بايد به بهبود رفاه مادي فردي و
اجتماعي بشر کمک کند ؛ بنابرين میتوان ادعا کرد که اقتصاد  ،قبل از هر چيز  ،به تجزيه و تحليل و توضيح
شرايط و روابطي که در قلمرو رفاه مادي قرار دارد  ،میپردازد  .و اقتصاد بر خالف علوم طبيعي  ،علم محض
نيست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدي است که تحت تأثير اراده بشر قرار میگيرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است  :از ثروت (کاالها  ،خدمات و منابع ) از حيث چگونگي توليد  ،توزيع و مصرف
آن  .مقصود از « ثروت » جنبه ماليت و ارزش کاالها و خدمات است  ،نه جنبه عينيت اموال ؛ بنابرين ثروت از
نظر ارزشمند بودن و ماليت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حيث چگونگي رشد  ،توزيع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است  ،نه از حيث آن به اين
شخص يا آن شخص

تعريف اقتصاد

يکي از معاني اقتصاد در لغت ،ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري است  .در آيه « و اقصد في
مشيک » نيز به همين معني آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزينه زندگي يکي از مصاديق ميانه روي بوده  ،کلمه « اقتصاد » درباره آن بسيار
استعمال میشده است تا آنجا که در به کار گيري عرفي از « اقتصاد » غالبا» همين معني مقصود بوده است .
اقتصاد از معاني عرفي خود (ميانه روي در معاش و تناسب دخل و خرج )  ،تعميم داده شده و معادل economy
قرار گرفته است .
به هر حال براي « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث میکنند ،تعاريف مختلفي ارائه شده است .
ارسطو  :علم اقتصاد يعني مديريت خانه .

 .1با استفاده از کتاب « مکتب و نظام اقتصادی در اسالم» ،ص  ، ۵۰استاد مهدی هادوی تهرانی  ،چاپ نینوا ،سال ۱۳۸۳
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آدام اسميت  :اقتصاد  ،علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .
استوارت ميل  :اقتصاد  ،عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع
ريکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال  :اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه اي  .در تعريف ديگر  :علم
اقتصاد بررسي کردارهای انسان در جريان عادي زندگي اقتصاد يعني کسب درآمد و تمتع از آن براي تربيت
دادن زندگي است .
د -تعريف سالمت اقتصادي

قرآن سرمایه و ثروت را «قوام» جامعه مى شمارد; از این رو ،براى حفظ ،شیوه توزیع و مصرف آن آموزه
هاى دستورى را صادر کرده است:
«أَ ْم َو لَ ُک ُم الَّتِى َج َع َل هَّ ُ
الل لَ ُک ْم ق َِیـ ًما» (نساء)۵ /
یعنى نگه دارى و قوام امور اجتماعى شما به اموال بستگى دارد;
بنابراین نمى توان نقش اقتصاد را در جامعه نادید گرفت؛ چنان چه دستور مى دهد که اولیاء و نمایندگان
جامعه باید اموال را در اختیار سفیهان قرار ندهند تا آنان اموال را نیست و نابود سازند:
الس َف َهآ َء أَ ْم َو لَ ُکم»(همان)
« َو َال ُت ْؤتُواْ ُّ
از نظر قرآن سهمى که جامعه نسبت به اموال به طور مطلق وارد ،تا آن اندازه است که هرگاه در تصرفات
مالکیت خصوصى نسبت به حفظ ،بهره ورى و رشد اقتصادى آن ،تأمین کافى وجود نداشته باشد و نتوان تدبیر
و سیاست معقول در هزینه آن را تضمین کرد ،وظیفه اولیاء است که نگذارند حق تصرف آن در اختیار نادانان و
سفیهان قرار گیرد تا بر اثر مصارف بى جا حقّى از فرد و جامعه تضیع گردد; زیرا جامعه به اموال قوام و استوارى
پیدا مى کند و با تصرف سفیهان بنیاد استوار جامعه فرو مى ریزد.
اولیاى امور وظیفه دارند مالک غیر رشید آن را از نظر خوراک و پوشاک و دیگر نیازها تأمین نمایند:
وهم»(همان)
وه ْم فِی َها َوا ْک ُس ُ
« َو ْار ُز ُق ُ
افزون بر آن مى بایست سرمایه را به گردش در آورند و از رکود آن جلوگیرى نمایند.
قرآن آن چنان براى اقتصاد و اموال خصوصى و عمومى ارزش قایل است که اجازه نمى دهند ثروت و سرمایه
به آسانى در اختیار حتى مالکان آن قرار گیرد مگر آن که با آزمایش دانسته شود که فرد توان و قدرت به گردش
در آوردن سرمایه را دارد تا افزون بر خود ،جامعه نیز از گردش سرمایه بهره ببرد:
اح َفإِ ْن َءان َْس ُتم ِّم ْن ُه ْم ُرشْ ًدا َفا ْد َف ُعواْ إِلَ ْی ِه ْم أَ ْم َو لَ ُهم;(نساء )۶ /یتیمان را پیش
ـمى َحتَّى إِ َذا بَلَغُواْ ال ّنِ َک َ
« َوابْ َت ُلواْ الْ َی َت َ
از بلوغ باید آزمایش کنید .اگر آزمایش رشد اقتصادى آنان نتیجه مثبت داد و آثار آن روشن شد ،اموالشان را در
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اختیارشان بگذارید».
علت این دقتها و سخت گیرى ها ،مسأله جنبه عمومى داشتن اموال خصوصى و نقش آن در جامعه است.
در این جا حقوق عمومى و جامعه بر حقوق خصوصى مقدم شده است; زیرا جامعه در برابر اموال حکم شخصیت
حقوقى را دارد و همه اموال افزون بر رابطه اى که با مالکان خصوصى دارد ،در یک رابطه گسترده با کلیه
افراد جامعه نیز مربوط است و هیچ کس مجاز نست هرگونه تصرف نامعقول و زیانبارى را در امور خصوصى و
شخصى خود مرتکب شود; زیرا اموال حکم ستون فقرات جامعه را دارد و قوام و قیام جامعه بدان وابسته است و
جامعه نمى تواند در مقابل امر نگه دارى ،رشد و بهره گیرى از آن بى تفاوت باشد .اصالح و بهره گیرى از مال
در راستاى صالح جامعه یک وظیفه اجتماعى است و در راه ایفاى این وظیفه باید از هر گونه تدبیر و سیاست
اقتصادى استفاده کند و راه هرگونه تعطیل ،تضییع و تباهى و رکود اموال را شناخت و پیش از قرار گرفتن در
دام این مخاطرات از آنها پیشگیرى به عمل آورد.
مفاسد چه اقتصادى ،چه اخالقى و چه اعتقادى از یک خاستگاه مشترکى برخوردارند .ریشه مفاسد را مى
بایست در روح شرک جستجو کرد ،چنان که اصالح از توحید سرچشمه مى گیرد; زیرا توحید دعوت به شکستن
همه طاغوتها و سنت هاى جاهلى و غلطى است که راه اصالح را بر جامعه مى بندد .از آن جایى که ارتباط
علت و معلولى میان اصالح و توحید از سویى و افساد و شرک از سوى دیگر وجود دارد ،به راحتى مى توان یک
جامعه توحیدى را یک جامعه غیر توحیدى و مشرکانه باز شناخت.
بنابراین جامعه توحیدى از یک اصالح فراگیر در همه سطوح زندگى برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم
بهره مند مى باشد ،چنان که به هم ریختگى نظام اقتصادى نشانگر ج ّو مشرکانه آن است; زیرا ریشه فساد در
اندیشه و باور غیر توحیدگرایانه آن جامعه دارد.
از اين جاست كه ارتباط نماز  -به عنوان نماد جامعه سالم توحيدي  -و سالمت اقتصادي جلوه مینمايد.

روح منكرستيزي و فحشاگريزي نماز   
« اقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر » (عنکبوت)۴۵،
كششهای نفساني چونان رودي خروشان است و مهار آن نه چندان آسان  .گردابهای سهمگين هواي
نفس قايقهای سست بنيان را سخت درهم شكسته و رشتههای پيوندش را از هم گسسته  .اين امواج سركش
نه در آوند آرزو ،آرام میشوند و نه با كمند سبو رام میگردند .تا انتهاي غرور میتازند و قايق وجود را به كام
گرداب میاندازند.
انسانها در وادي آرزوها كاخ هايي رفيع برافراشتند و آنها را تنها راه ترفيع پنداشتند .كاخ هايي ساختند كه
سر بر افالك میسايند و خود در آن میآسايند .اين كاخها را بر فراز آتشفشان ساخته اند و در سايه آن مايه
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جان را گداخته اند.
انسان بر اريكه آمال نشسته  ،اما از مليكه مالل نرسته  .همه قلههای اميال را پيموده  ،اما از چهره دل ،گرد
مالل را نزدوده  .او خود در كاخ است ،اما آرام نيست  .به همه آرزوهايش رسيده ،ولي روي آرامش را نديده.
الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكراهلل اال بذكراهلل تطمئن القلوب ( رعد)۱۸ ،
انسان نه تنها خود ،كه خدا را فراموش كرده  ،ناگزير حلقه اسارت دنيا را به گوش كرده است.
و ال تكونوا كالذين نسوااهلل فانسيهم انفسهم (حشر)۱۹ ،
از آن كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا خود ايشان را از يادشان برده ،خودشان را فراموش

كردهاند.
چون به جنگ با خدا شتافته ،دنياي زندگي را تنگ يافته .
و من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ( طه )۱۲۴ ،
بشر تا قلههای هوس تاخته ،ولي ميلههای قفس را نشناخته ؛ آنگاه كه از قيد اخالق رسته ،به صيد نفاق
پيوسته  .در دنياي بيداد و پوالد ،ديگر نه كرشمه سپهر ،آبي است و نه چشمه مهر ،آفتابي  .بشر  ،پگاه آفرين
را از كف داده و به چاه نفرت و نفرين درافتاده .ديگر نه فلق ،نور دارد و نه شفق شور .انسان با پر و بال دانش
به اوج كهكشانها شتافته  ،اما هنوز خود را نيافته.
امام علي عليه السالم میفرمايد:
1
عجبت لمن ينشد ضالته و قد اضل نفسه فاليطلبها
در شگفتم از كسي كه اگر چيزي را گم كند ،به دنبال آن میگردد؛ ولي چون هويت خود را گم میكند ،به
دنبال آن نمي گردد.
انما المومنون الذين اذا ذكراهلل وجلت قلوبهم (     انفال ) ۲ ،
مومنان حقيقي كساني هستند كه چون خدا نزدشان ياد میشود ،دل هايشان میترسد و از خوف خدا
میلرزد .فرو رفتن در دنيا و گرفتاريهاي زندگي ،حساب شب و روز و چگونگي گذشت عمر را از خاطر انسان
ميبرد و در اين ميان ،انسان ،نيازمند به تذكر دهندهاي است كه گذشت ساعات و سپري شدن عمر در شبانه
روز را به او يادآور شود .نماز يك زنگ بيداري و يك هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است ،به انسان
برنامه ميدهد و از او تعهد ميخواهد ،به روز و شبش معنا ميدهد و از گذشت لحظهها حساب ميكشد ،در آن
هنگام كه انسان مشغول و بيخبر از طي زمان و انقضاي عمر است ،او را ميخواند و به او ميفهماند كه روزي
گذشت و روزي آغاز شد .بايد فعاليت كني ،مسئوليت بزرگ تري بر عهده بگيري و كار مهم ترين انجام دهي،
به دليل آن كه بخشي از عمر ،از فرصت عمل به سر آمد ،بايد بيشتر تالش كرد و پيش رفت ،زيرا هدف بزرگ
 .1غررالحكم و دررالكلم  ،فصل  ،۵۴حديث ۱۸
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است؛ پس بايد تا فرصت از كف نرفته به آن دست يافت .يكي از عوامل كاهش جرايم از جمله حرام خواري
در ميان افراد جامعه اسالمي و در مراكز اصالح و تربيت و زندان ها ،انتشار فرهنگ اقامه نماز است .نمازي كه
با بصيرت و توجه اقامه شده ،همچون چراغي است كه در دل و باطن فرد نوري فروزان شود كه انسان را به
عالم ملكوت هدايت كرده و مانعي از عصيان و نافرماني انسان باشد .اگر افراد جامعه و خصوص ًا جوانان ،اهل
نماز شوند ،ديگر مرتكب جرم و گناه نشده و از گذشته خود توبه خواهند كرد .امروزه كه مسأله بزهكاري و بويژه
بزهكاري نوجوانان در سراسر جهان ،ذهن انديشه وران را به خود معطوف كرده ،اگر بتوانيم فرهنگ نماز خواندن
را گسترش دهيم ،ميتوانيم مانع بروز انحرافات گوناگون در بين اين قشر آسيبپذير جامعه شده و يا آنها را به
ميزان قابل توجه كاهش دهيم .به فرمايش قرآن ،تاركان نماز همان مجرماني هستند كه وقتي از آنان سؤال
ميشود كه چه چيز باعث جهنمي شدن شما شده است؟ ميگويند ما نماز نميخوانديم.

نماز و كسب روزي حالل
روح منكرستيزي جاري در جسم نماز شائبه هرگونه حرام خواري و تجاوز به حقوق ديگران را نفي میكند
و خود بهترين تضمين كننده سالمت اقتصادي در جامعه است .ا ّولین و مهمترین مسئله در طهارت قلب ،لقمه
است .روزی امیر مومنان علی( ع ) از اسب خود پیاده شد و آن را به فردیسپرد و وارد مسجد شد  ،آن شخص
زین اسب را بیرون آورد و اسب را رها کرد  ،امیر مومنان از مسجد بیرون آمدند ،در حالی که دو درهم آماده
کرده بودند  ،تا به آن شخص بدهند  ،ا ّما دیدند که مرکبشان بدون زین ایستاده است  ،حضرت سوار بر مرکب
شدند و رفتند و دو درهم را به غالم خود دادند تا برای مرکب زینی بخرد  .غالم به بازار رفت و همان زین
را در دست یک نفر دید  ،گویا سارق آن زین را به دو درهم به آن شخص فروخته بود  ،هنگامی که غالم
جریان را به حضرت (ع )گفت  :حضرت (ع ) فرمودند  :بنده برحرام عجله میکند و خویش را از همان مقدار
روزی حالل محروم میسازد  ،در حالی که بیش از آن چه که مقدرش بوده است  ،به دست نمی آورد  .من
میخواستم دو درهم به او بدهم ،ولی او خود روزیش را حرام کرد .روح منكرستيزي نماز تا بدان پايه نيرومند
و قاطع عرصه حيات را از پليديهای حرام میزدايد كه حتي تكمه يا نخي حرام و غصبي در لباس نمازگزار
،كل نماز را ابطال میكند :مراجع عظام تقليد ،غصبي بودن لباس و مكان نمازگزار را از مبطالت مبرهن نماز
میدانند« .لباس نمازگزار بايد مباح باشد و كسي كه میداند پوشيدن لباس غصبي حرام است،اگر عمدا در لباس
غصبي يا در لباسي كه نخ يا تكمه يا چيز ديگر آن غصبي است،نماز بخواند،بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را
با لباس غيرغصبي بخواند»1.
همچنين نخستين شرط مكان نماز،مباح بودن آن است« :كسي كه در ملك غصبي نماز میخواند،اگرچه روي
 .1رساله امام خميني،مسئله 815
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فرش و تخت و مانند آينها باشد ،نمازش باطل است(»....همان،مسئله)866
اداره زندگی اگر چه مورد تاکید فراوان اسالم واقع شده است ،اما به انسان موحد نمازگزار اجازه داده نشده
است که از هر راهی یا هر ابزاری زندگی اش را تامین کند ،بلکه باید با رعایت قوانین و ضوابط دقیق از ورود
مال حرام در زندگی جلوگیری کند.
سالمت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال حالل است و بی توجهی به این موضوع ،عوارض و
پیامدهای منفی و مخربی را برای انسان به وجود میآورد .بر این اساس تأکید بر به دست آوردن مال حالل در
فرهنگ دینی بسیار به چشم میخورد.
پيامبر اكرم (ص) در آخرین حج خانه خدا که به حجه الوداع معروف است ،در بخشی از سخنان خویش برای
مردم فرمود:
«خداوند متعال روزیها را در میان مخلوقاتش به صورت حالل تقسیم فرموده است ،نه به صورت حرام.
پس هرکس با تقوی باشد و صبر کند ،خداوند روزیش را به او میدهد ،ولی هر کس بر اثر کم صبری پرده
دری و شتاب کند و از غیر راه حالل روزی را بیابد ،از روزیش کم میشود و روز قیامت نیز مورد بازخواست
قرار میگیرد».
امام جعفر صادق(ع) میفرمود:
«من در زمین خودم تالش میکنم و عرق میریزم ،در حالی که خدمتکارانم میتوانند این کار را بکنند ،ولی
با این کارم میخواهم خداوند متعال ببیند که من در پی روزی حالل هستم».
امام صادق علیه السالم به یکی از یارانش فرمود:
«کسب روزی حالل را رها مکن ،چرا که تو را در دینت کمک میکند».
پيشوايان گرامی اسالم ،به قدری به کار کردن مسلمانان نمازگزار ُمصِ ّر بودند و میخواستند زندگانی مطلوب
آنان با عزت بگذرد که اگر در مواقعی افراد نقص عضوی داشتند ،باز هم به آنان تأکید میکردند که از عضو سالم
السالم حدیثی نقل شده که میفرماید:
خود استفاده نموده و به کار اشتغال یابند .در این باره از امام صادق علیه ّ
أعم َل َع َم ً
«أن َر ُج ً
محتاجَ ،
ال اتا ُه َ
فقال:
ال ب ِ َیدی و ال اُحسِ ُن أن أتجرؤ و أنا محا ِر ٌف
ّ
ٌ
فقال :انّی ال أحسِ ُن أن َ
اعمل و احمِل َعلی رأسِ َ
استغن َعن الناس؛
کو
ِ
َ
السالم آمد و گفت :یابن رسول اهلل ،من نمی توانم با دستم کار کنم شاید
مردی به حضور امام صادق علیه ّ
دستش عیبی داشته که فاقد قدرت کار بوده است و سرمایه ای هم ندارم که تجارت کنم و نیازمند هستم.
السالم (دید که سر و گردن او سالم است) فرمود:
حضرت علیه ّ
« کار کن و کاال را با سر خود حمل نما و از مردم بی نیاز باش».
زندگي مطلوب جامعه اسالمي در گروي اقتصادي سالم و پوياست و انجام كار مفيد در رفاه و رستگاري جامعه
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تا بدان پايه ارجمند و مهم است كه حتي افراد معلول و ناتوان نيز نه مجاز به تكدي گري و نه اجازه حرام خواري
دارند ،بل كه بايد همه تالش خود را در انجام كارهاي مفيد و اثربخش مصروف دارند.

سالمت اقتصادي و نعمتهای دنيا( ثروت)
خداوند حکیم انسان را به عنوان جانشین خود در جهان آفرید و برای استمرار زیست مومنانه و کمال جویانه
او همه نعمتهای رنگارگ و متنوع را به وجود آورد و بهره گیری از همه این نعمتها را برای او مباح و ارزانی
فرمود .انسان برای بهره گیری از نعمتهای الهی هیچ محدودیتی ندارد؛ اما نكته بسيار مهم در اينجا جهت
گيري نيت انسان در استفاده از آن هاست .هدف از آفرينش و هستي بشر پيمودن راه كمال و تخلق به اخالق
الهي و خدايي شدن است.
انسان از دو بعد روح و جسم برخوردار است .راكب روح سوار بر مركب جسم بايد راه كمال را بپويد .هدف
كمال روح است نه تنها پروار كردن جسم .انسان اگر با خوردن و آشاميدن بهترين خوراكيها و نوشيدنيها ،
جسم را میپرورد و تقويت میكند ،براي اين است كه مركب جسم بتواند با نيرومندي راكب الهي خود يعني
روح را به سرمنزل مقصود برساند.
كساني كه هدف هستي خود را فراموش كرده و به تن پروري پرداخته اند ،اين گونه توسط شاعر نكوهش
میشوند:
همي ميردت عيسي از الغري          تو در بند اني كه خر پروري
انسان ،مجاز و مختار است از همه نعمتها بهره گيرد ،ولي در صورت تخطي از هدف آفرينش مورد بازخواست
قرار میگيرد:
« ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم » (تکاثر)۸،
« نعمت» عبارت از هر چیزی است که سازگار با زندگی و کمال منعم علیه است ،و به نوعی خیر و منفعت او
ی کند  .انسان باید به گونه ای از نعمتهای الهی بهره جوید که این بهره گیری متضمن سعادتی
را تضمین م 
برای او باشد ،و از آن سعادت سود ببرد ،اما اگر در خالف آن به کار ببرد ،مثال نعمت آب را در سوراخ گوش خود
بریزد ،دیگر نعمت نیست؛ چون آب سازگار با گوش نیست ،هر چند که خودش فی نفسه نعمت است.
خدای تعالی انسان را آفریده ،و غایت و هدف نهایی از خلقتش را که همان سعادت او و منتهی درجه کمال
او است ،تقرب عبودی به درگاه خود قرار داده است .خداوند میفرمايد « :و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون
» ،و این تقرب عبودی همان والیت الهی نسبت به بندهاش می باشد .خدای سبحان تمامی آنچه مایه سعادت
او است و از آن در سلوکش به سوی غایتی که برای آتش خلق کرده ،منتفع می شود ،و آن عبارت است از همه
نعمتهای ظاهری و باطنی که در اختیار او نهاده است.
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پس بهره جويي از این نعمتها به طریق خداپسندانه که انسان را به غایت مطلوبش برساند ،همان طریقی
است که آدمی را به غایت و هدف از خلقتش که همان اطاعت است ،میرساند ،و به كارگيري آنها به طور
دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این نعمتها وسیله اند نه هدف ،گمراهی و بریدن از هدف است ،و این
خود معصیت است.
اسالم با هدف قرار دادن ثروت و فداشدن انسان در راه ثروت ،مخالف است و با اين بينش به سختي مبارزه
میكند .به دیگر سخن آموزههای اسالم ،پول پرستی را و این روش را که انسان برده پول باشد ،نكوهيده است
 .قرآن میفرمايد« :الذین یکنزون الذهب و الفضه و الینفقونها فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب الیم»؛
اى کسانى که ایمان آورده اید! بسیارى از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان ،اموال مردم را به باطل مى خورند،
و (آنان را) از راه خدا بازمى دارند! و کسانى که طال و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) مى سازند ،و در راه خدا
انفاق نمى کنند ،به مجازات دردناکى بشارت ده! (توبه )۳۴،
نام این حالت حرص و آز است .انسان اگر پول را فقط برای پرکردن شکم و برای عیاشی وبیکاری و ولگردی
بخواهد که نام آن شهوت رانی است .
در این حالت پول خواستن توام است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان هرگونه
شخصیت انسانی و شرافت معنوی.
نقطه مقابل ،این است که انسان پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد.
در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف میخواهد .اسالم که پول پرستی
را محکوم کرده است ،پول و ثروت را محکوم نکرده است ،زیرا تولید ثروت :کشاورزی ،دامداری ،صنعت و غیره
توصیه شده است ،مبادله ثروت یعنی تجارت و داد و ستد توصیه شده است .به مصرف رساندن ثروت از نظر
شخصی در حدود احتیاجات فردی خالی از هر نوع تجمل و اسراف  -که مفسد انسان است -توصیه شده است.

حرام خواري و مشاغل حرام در بينش اسالمي
ون( .مائده)62 :
ون فِي إْ ِ
الث ِْم َو الْ ُع ْد َو ِ
س َما َكانُواْ َي ْع َم ُل َ
َو تَ َري َكث ًِيرا ِّم ْن ُه ْم ُي َسا ِر ُع َ
ان َو أَ ْكلِ ِه ُم ُّ
الس ْح َت لَبِ ْئ َ
و بسياري از آنان را میبيني كه در گناه و ظلم و حرام خواري شتاب میكنند .به راستي چه زشت است ،
آنچه انجام میدهند.
در ديدگاه اسالمي همه تقاضاها و درخواستهای مالي انسان در راه كمال گرايي و رشد انسان ارزيابي
میشود .مال و ثروت اگر به عنوان وسيله اي براي كسب كمال نگريسته شود،امري پسنديده و نيكوست ،اما
اگر گردآوري مال و ثروت خود به عنوان هدف قرار گيرد ،نه تنها خوشبختي و رفاه و رستگاري در بر ندارد ،كه
خود هالك كننده انسان و جامعه است.اين امر در نگاه قرآن « تکاثر» نامیده میشود و مایه و منشا هالکت و

28

فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم ،شماره یکم ،پاییز 1392

نابودی جوامع بشری است.
انسانی که براساس رهنمودهاي قرآني و اسالمي يعني در راه نيل به كماالت الهي و انساني اقدام به
فعالیتهای اقتصادی میکند ،نه تنها خود را از مشي و مرام عبودیت بیرون نمی بیند ،بلکه خرسند است که با
فرمانبري از اوامر الهی در حوزه فعالیتهای اقتصادی ،شأنی از شؤون عبودیت را عینیت بخشیده است .البته
همان گونه که خود قرآن کریم متذکر شده است ،نباید پرداختن به امور معیشتی به گونه ای باشد که غفلت از
یاد خداوند متعال را به همراه داشته باشد .همچنین نباید از راههای باطل نیازهای معیشتی خود را تأمین کند و
باید مراقب باشد تا رذیله بخل را از خود دور سازد و از پرداختهای مالی واجب و مستحب دریغ نورزید.
این نظر که عملیات اقتصادی میتواند مظهری از عبودیت خداوند متعال باشد ،موجب منزوی شدن افکار و
تقید به دیانت را مانع فعالیتهای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی میدانند .به
افرادی است که ایمان به خدا و ّ
راستی که قرآن کریم هدایتگر انسانها به سمت و سوي فعاليتهای سالم اقتصادي است  .اگر مردم به طور
جامع به رهنمودهای قرآنی عمل کنند ،از برقراری اقتصاد سالم و تحقق رشد اقتصادی همراه با عدالت ،کرامت
و نورانیت برخوردار خواهند شد؛ چرا که آموزههای ملهم از قرآن کریم از یک سو ،سبب پیدایش انگیزه مثبت
برای تالشهای اقتصادی و از سوی دیگر ،سبب مصونیت از آفات زیان باری خواهد بود که همواره در راه
تحقق تولید و توزیع بهینه پیش روی جوامع هستند  .
خداوند از حرام خواري ،با لفظ «سحت» ياد میكند و سحت در اصل ،به معناي جدا كردن پوست است كه
بعدها به هر مال نامشروع گفته شده است؛ زيرا همان گونه كه كندن پوست درخت سبب پژمردگي و خشكيدن
آن میشود ،وارد شدن اموال حرام و نامشروع نيز در زندگي مردم ،صفا و شادابي و بركت را از اجتماع آنها و
زندگي ايشان میبرد.
 - 1در آموزههای روايي نيز آمده است :هر كس مال حرامي به دست آورد ،حج و عمره و صله رحم او پذيرفته
نيست.
 - 2يا اي نكه خوردن لقمه حرام ،سبب پذيرفته نبودن نماز تا چهل روز میشود
 - 3و عبادت كردن با خوردن مال حرام ،همچون ساختن بنا بر آب يا بر ريگزار شمرده شده است.
 - 4اين ،بدان معناست كه عبادت شخص حرام خوار ،هيچ نتيجه اي ندارد و سبب نجات او نمي شود .در
حديثي ديگر آمده است هرگاه لقمه اي از حرام در شكم بنده اي قرار گيرد ،همه فرشتگان آسمان و زمين او
را لعن میكنند
 - 5و تكان دهنده تر از همه اين ها ،روايتي است كه از پيامبر نقل شده و آن حضرت فرموده است« :خداوند
جسدي را كه از حرام تغذيه كرده ،به بهشت حرام كرده است».
 - 6كه همه اين تعبيرها ،از پيآمدهاي ناگوار دنيايي و اخروي حرام خواري پرده برمي د ارد.
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در آموزههای فقهي اسالم،برخي از مشاغل حرام كه درآمد حاصل از آنها مبطل نماز است،عبارتند از:
 -1رباخواري
ِين َفإِن لَّ ْم تَف َْع ُلواْ َف ْأ َذنُواْ ب ِ َح ْر ٍب ِّم َن ِهّ
الل َو َر ُسول ِ ِه
الربَا إِن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ
َيا أَيُّ َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنواْ اتَّقُواْ اللَهّ َو َذ ُرواْ َما بَق َِي م َِن ِّ
1
ون.
ون َو َالت ُْظلَ ُم َ
ُوس أَ ْم َوال ُِك ْم َال َت ْظل ُِم َ
َوإِ ْن ت ُْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُرؤ ُ
اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا پروا كنيد و اگر مؤمن هستيد ،آنچه را از ربا باقي مانده است ،وا گذاريد
و اگر [چنين] نكرديد ،پس اعالن جنگ با خدا و رسولش دهيد و اگر توبه كنيد ،سرمايههای شما از خودتان
است .نه ستم میكنيد و نه ستم میبينيد.
يكي از مهم ترين هشدارهاي اقتصادي قرآن ،هشدار در زمينه ربا و رباخواري است .رباخواري در نظر خداوند،
بسيار ناپسند است و خداوند به كساني كه دست از رباخواري بر نمي دارند ،تكان دهنده ترين هشدارها را میدهد
و به چنين افرادي میفرمايد كه اگر دست از اين كار برنمي داريد ،پس اعالن جنگ با خدا و پيامبر او كنيد.
خداوند با اين تعبير تكان دهنده ،به مخاطبان خود فهمانده است كه ربا خواري ،اعالم و آشكار كردن جنگ با
خدا و رسول اوست و بدون شك ،خدا با كساني كه با او اعالم جنگ كنند ،دشمن خواهد بود .در اين مقابله
كه يك طرف آن ،خداوند قهار منتقم است ،آن كسي كه خوار و منكوب خواهد شد ،كسي جز ربا خوار نيست.
 - 2رشوه خواري
ون.
َّاس بِا ِ
َو َالتَ ْأ ُك ُلواْ أَ ْم َوالَ ُكم بَ ْي َن ُكم بِالْ َباطِ ِل َو ُت ْدلُواْ ب ِ َها إِلَي الْ ُحكَّ ا ِم ل ِ َت ْأ ُك ُلواْ َف ِريقًا ِّم ْن أَ ْم َو ِ
ال الن ِ
إلث ِْم َو أَن ُت ْم تَ ْعلَ ُم َ
(بقره)188 :
و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و [به عنوان رشوه ،بخشي از] آن را به حاكمان ندهيد تا بخشي از
اموال مردم را به گناه بخوريد ،در حالي كه خودتان [خوب] میدانيد [اين كار حرام است].
يكي از آفتهای تهديد كننده هر اجتماع كه به ويژه نظام اداري و قضايي كشور را فاسد میكند و سبب تباه
شدن حقوق مردم میشود ،رشوه خواري است .اين كار مفاسد اجتماعي فراوان دارد ،از جمله:
يك از ميان رفتن عدالت؛
دو نااميدي ضعيفان؛
سه جسارت يافتن قدرتمندان؛
چهار فساد و تباهي حاكم و قاضي؛
پنج از بين رفتن اعتماد عمومي
 .1بقره 278 :و 279

30

فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم ،شماره یکم ،پاییز 1392

 - 3دادن اموال به سفيهان
وه ْم َو ُقولُواْ لَ ُه ْم َق ْو ًال َّم ْع ُرو ًفا( .نساء)5 :
وه ْم فِي َها َو ا ْك ُس ُ
الس َف َهاء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َج َع َل اللُهّ لَ ُك ْم ق َِيام ًا َو ْار ُز ُق ُ
َو َال ُت ْؤتُواْ ُّ
و اموال خود را كه خداوند آن را مايه استواري [زندگي ] شما قرار داده ،به سفيهان مدهيد ،و [لي] از [فايده
هاي] آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد.
يكي از مسائل مهم در اقتصاد اسالمي ،توجه به سرمايههای اقتصادي افراد جامعه و جلوگيري از هدر رفتن
آن هاست .ازاين رو ،در برخي از آيههای قرآن ،به اين نكته اشاره شده است .از جمله در آيه 5سوره نساء كه
خداوند در اين آيه ،مسلمانان را از اين كه در اختيار سفهيان قرار بدهند ،برحذر داشته است« .سفيه» در اين آيه،
به معناي كسي است كه هنوز به بلوغ اجتماعي و اقتصادي نرسيده و نمي تواند از سرمايههای مالي خويش
استفاده كند و امور دنيايي خويش را سروسامان بدهد.
 - 4اسراف و تبذير
ان
السبِ ِ
ين َكانُواْ إِخْ َو َان الش ََّياطِ ِ
ِيرا إِ َّن الْ ُم َب ِّذ ِر َ
َو آتِ َذا الْق ُْربَي َح َّق ُه َو الْم ِْسك َ
ين َو َك َ
ِين َو ابْ َن َّ
يل َو َالت َُب ِّذ ْر َت ْبذ ً
ان ل َِرب ِّ ِه َكفُو ًرا( .اسراء 26:و )27
الش َّْي َط ُ
حق خويشاوند و بيچاره و در راه مانده را ادا كن و هيچ گونه ريخت و پاش و اسرافي مكن .همانا اسراف
كاران ،برادران شيطانها هستند و شيطان ،در برابر پروردگارش بسيار ناسپاس بود.
در قرآن ،واژه اسراف معناي عميق تري از آنچه در ذهن ماست ،دارد .خداوند ،افراد فراواني را در قرآن به
عنوان اسرافكار معرفي كرده است .از جمله اين كه خداوند ،فرعون را كه شخصي مستكبر بود و بني اسرائيل را
به بردگي گرفته بود و دعوي خدايي میكرد ،مسرف مینامد .يا در آيه ديگر ،شرك و سرپيچي از توحيد ،اسراف
خوانده شده است .همچنين ،خداوند از قوم لوط كه به انحراف جنسي دچار بودند ،با عنوان مسرف ياد میكند .از
دقت در اين موارد ،میتوان چنين نتيجه گرفت كه اسراف ،به معناي هرگونه زياده روي و از حد گذشتن است؛
چه در باورها و چه در كارها و رفتارها.
 - 5كم فروشي

ون أَ َال َي ُظ ُّن ُأولَئ َ
ِك أَن َُّهم
وه ْم أَو َّو َزن ُ
ون َو إِ َذا َكالُ ُ
ِين إِ َذا ا ْك َتالُواْ َعلَي الن ِ
ِين الَّذ َ
َو ْي ٌل لِّلْ ُم َط ِّفف َ
ُوه ْم ُيخْ سِ ُر َ
َّاس َي ْس َت ْو ُف َ
ُون ل َِي ْو ٍم َعظِ يم( .مطففين)5 -1:
َّم ْب ُعوث َ
واي بر كم فروشان كه چون از مردم پيمانه ستانند ،تمام ستانند و چون براي آنان پيمانه يا وزن كنند ،به
ايشان كم دهند ،مگر آنان گمان نمي برند كه برانگيخته خواهند شد[ ،در] روزي بزرگ.
كم فروشي ،از جمله عواملي است كه فضاي سالم اقتصادي يك جامعه را از ميان میبرد و سبب پراكندگي
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و نگراني افراد جامعه میشود ،به گونه اي كه هيچ كس از سالم بودن معامله اي كه انجام میگيرد ،مطمئن
نيست و تنها در اين فكر است كه مبادا فريب بخورد.
بر اين اساس ،قرآن مجيد نظام اقتصادي جامعه اسالمي را بر پايه قسط و انصاف بنا نهاده و به صورت اصلي
كلي فرموده است:
ِيم َذل َِك خَ ْي ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأ ِوي ً
ال( .اسراء)35 :
َو أَ ْو ُفوا الْ َك ْي َل إِذا ِكلْ ُت ْم َو ِزنُواْ بِالق ِْس َط ِ
اس الْ ُم ْس َتق ِ
چون با پيمانه داد و ستد كنيد ،پيمانه را تمام دهيد و با ترازوي درست بسنجيد كه اين ،بهتر و خوش فرجام
تر است.
 - 6انباشت ثروت (احتكار)  

پیامبر گرامی(ص)
«ال یحتکر إلاّ
خاطی»     تنها خطاکار است که احتکار میکند .
ٌ
اگر ثروت و سرمایه چون خونی روان آفرین در رگهای جامعه ساری و جاری باشد  ،میتواند همه اندامها
را حيات و حركت بخشد؛ اما اگر چون مردابي راكد در محلي انباشته گردد ،نه حيات بخش و روان آفرين ،كه
بيماري زا و چركين میشود.
انباشتن ثروت يا كاالها و مواد غذايي مورد نياز مردم را احتكار میگويند .احتکار آن است که تاجر،کاالیی
را انبار کند تا قیمت فروش آن باال رود.احتکار از خصلت خودبینی برخاسته است.دارنده چنین صفتی به ضرر
و زیانی که به عموم مردم وارد میشود ،توجهی ندارد؛فقط در فکر و اندیشه آن است که خود به سودهای
سرشاری نایل آید.هنگامی که تاجری تنها فروشنده نوع خاصی از کاال باشد ،یا گروهی از تاجران با هم تبانی
کنند که با مخفی و حبس کردن کاال سبب شوند مردم به آن نیاز شدید پیدا کنند ،سپس قیمت کاال را باال برند
و هر چه بخواهند بر قیمت آن بیفزایند،در این صورت،احتکار کمر شکن خواهد بود و این همان شیوه نظام
سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایه اصلی استوار است-۱ :ربا؛  - ۲احتکار.
در باخترزمين كارتلها و تراستها تجسم عيني و تعريف شده نوعي احتكار است كه بر پايه تباني و همفكري
سرمايه داران و توليدكنندگان بزرگ شكل میگيرد .احتكار در لغت از ريشۀ «حكر» گرفته شده كه به معناي
ظلم ،عسر ،سوء معاشرت آمده است.1
از نظر حقوقي احتكار ،عبارت است از اين كه كسي كاالي مورد احتياج و ضروري عامه را زياده از مصرف
خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم ،پنهان كند.2
پارهای از کسب و کارها در شریعت حرام دانسته شده است .طبیعی است که حکم وضعی این گونه معامالت
 .1محقق داماد ،سيد مصطفي؛ تحليل و بررسي احتكار از نظر گاه فقه اسالم ،نشر انديشههاي نو در علوم اسالمي ،1362 ،چ اول ،ص .45
 .2جعفري لنگرودي ،محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق ،تهران ،گنج دانش ،1384 ،ص .15
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هم بطالن است .از جمله:
 .1خرید و فروش اعیان نجسه؛
 .2خرید و فروش آالت قمار و لهو و لعب؛
 .3کسب درآمد از طریق غناء؛
 .4کسب درآمد از طریق قمار؛
 .5معاملهای که متضمن ربا باشد؛
 .6معاملهای که متضمن غش باشد؛
 .7کسب و کاری که مستلزم غیبت مسلمانی باشد؛
 .8احتکار کاالهای مورد نیاز جامعه به انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتر.
جمع بندي و نتيجه گيري

در اندام واره جامعه بشری ،اقتصاد ،خوني طراوت آفرين در رگهای جامعه است كه با گردش متعادل و
متوازن خود به همه اندامها حيات و حركت میبخشد .هر گونه خدشه در سالمت و اخالل در گردش مستمر
آن همه ارگانيزم را درهم میريزد و جامعه را از حال تعادل و تعامل سالم بازمي دارد.
از دیدگاه قرآن کریم ،فعالیتهای اقتصادی و مبادرت به بهره گیری از مواهب طبیعی برای تأمین معاش،
میتواند یک عمل عبادی و مظهری از عبودیت خداوند متعال باشد .در آیه  ۱۵سوره «ملک» آمده است  :
االرض ذلو ًال فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور»؛  
«هو الّذی جعل لکم
َ
او کسی است که زمین را رام کرد ،بر شانههای آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید و بازگشت و
اجتماع همه به سوی اوست .در این آیه مبارکه ،پس از یادآوری نهایت رام بودن زمین و آمادگی کامل آن برای
بهره دهی ،ترغیب بلیغ به بهره گیری از آن شده است .به راستی يك جامعه موحد نمازگزار ،اگر تنها همین
یک آیه را برای ترغیب به پرداختن به طبیعت و استفاده از مواهب آن میداشت ،از بر انگیزنده ای قوی برای
تالشهای سالم اقتصادی برخوردار بود.
اقتصاد از مسائلی مهمی است که برای روشن شدن ابعاد آن از نظر اسالم باید كوشيد .اسالم انگیزههای
فراوانی را برای رواج و گسترش رفتارهای اقتصادی مورد توجه قرار داده و ضوابط و دستورهایی را برای اقامه
عدل و هدایت انسانها در همه زمینهها از جمله فعالیتهای اقتصادی دارد .تالش اسالم این است که از آن
دسته فعالیتهای اقتصادی که ظالمانه و ضد ارزش و موجب ترويج حرام خواري است ،جلوگیری کند.
رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسالم عبارتند از خمس ،زکات ،مضاربه ،جعاله و غیره و رفتارهای مذموم از نظر
اسالم رباخواری ،تولید کاالهای حرام وغیره میباشد.
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پس در نظام عقیدتی اسالم و در يك جامعه نمازگزار ،همه فعل و انفعاالت از جمله رفتارهای اقتصادی در
جهت رشد روحی و معنوی انسانها است  .
یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم ،حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است ،همان طوری که از شرائط اولیه یک
اجتماع سالم ،اقتصاد سال م است .اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی عیب و غیرقائم به غیر .جامعه
باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد ،مبتال به کم خونی اقتصادی نباشد؛ و اگرنه ،مانند یک مریض کم خون
و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز خون رسانياش خراب است ،همیشه مریض خواهد بود .گمان نمی رود
هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد .از نظر اسالم هدفهای اسالمی بدون
اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است ..آموزههای اسالمي ،نفوذ و سلطه غيرمسلمانان را بر جامعه اسالمي مردود
میشمارد .این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان نمازگزاردر اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف
ن دراز نباشد ،و گرنه نیازمندی مالزم است با اسارت و بردگی ،ولو آن که اسم بردگی در کار نباشد.
غیرمسلما 
هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد ،اسیر و برده او است و تعارفهای سياسي و
دیپلماسی نه اعتباري دارد و نه رافع اين نقص بزرگ است.
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