
 

 

 اقتصاد سالم ههای اسالمی در جهت رشد و توسعکارهای آموزهراه
 2ایران() مهدی سازندگی، 1)ایران( دستبتول قوی :گاننویسند

 5/8/1392پذیرش:                                29/2/1392ریافت: د

 چکیده

تهرین دیهن در هایی بودیم که اسلم بهه عنهوان کامهلر این مقاله به دنبال نشان دادن روشد

ههاي خهویش، راه و اختیار بشر نهاده است تا از این طریق بتواند مطابق با فطرت و نیازمندي

روش چگونگی به دست آوردن یک اقتصاد سالم را یاد گرفته، و در راستاي تکامل خهویش 

رد. این پژوهش با روش توصیفی و مبتنی بر منابع و اسناد مرتبط بها موضهوع آن را به کار گی

اسهلم چهه »صورت گرفته است. پرسش اصلی مطرح شده در این نوشهتار ایهن اسهت کهه: 

قلمهرو و  «راهکارهایی جهت ایجاد رشد و توسعة اقتصاد سالم به مهردم شناسهانیده اسهت؟

باشهد. در مقالهه با آیات و روایات میگسترة این پژوهش حول اقتصاد اسلمی مطابق 

جهایی کهه و از آن -تهرین دیهنبه عنهوان کامهل -حاضر فرض بر این است که اسلم

ها و فطرت بشهري، امهوري را نشئت گرفته از وحی آسمانی است، مطابق با نیازمندي

به عنوان راهکار ایجاد اقتصاد سالم به مردم معرفی نمهوده اسهت کهه ایهن راهکارهها 

 کند.ی ارزشی و معنوي و نه صرفاا مادي به اقتصاد جوامع اعطا میحالت
 

 هاي اسلمهتوسعه، اقتصاد، اقتصاد اسلمی، فرهنگ، آموز :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

اي داشته رواج گسترده میان کشورها،هایی است که در یکی از مقوله يتوسعه و رشد اقتصاد

انهد.خویش را متوجه رسیدن به این هدف نموده تمامی تلشکشورها، اي که است به گونه

                                                 

 ،رانیقم، ا ،ةيالعالم یجامعة المصطفگروه فقه و معارف، دانشکده فقه و حقوق،  یکارشناس -١
gavedastbatool@yahoo.com 

 قم، ،ةيالعالم یجامعة المصطف ث،یدانشکده قرآن و حد ث،یگروه قرآن و حد یپژوهش ریدب -٢

 sazmahdi@gmail.com ،رانیا
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آمهدهاي یافتگی در این کشورها ههر چنهد پهیدر حال حاضر، پدیدة توسعه

اي براي رفاه و آسایش انسان به ارمغان آورده است، ولی در این مثبت و ارزنده

گر این کشورها آمار فساد، فحشا و جرایم، رشد روزافزون دارد. این پدیده نشان

است که این کشورها در راستاي رشد و توسعة اقتصهادي خهود، برخهی  مطلب

هاي انسانی و مسائل اخلقی و معنوي که مؤثرترین چون توجه به جنبهامور هم

 اند.عامل ایجاد آرامش روح و روان بشر است، نادیده گرفته

گی هاي اسلمی که در جنبة فردي و اجتماعی زنهدتوان گفت آموزهبر همین مبنا می

دهد، راهکارهایی جهت رسیدن انسان به این امر ارائه داده است که انسان را اهمیت می

گر برنامة صحیح زندگی فردي و اجتماعی بهوده و باعهث در حقیقت این راهکارها بیان

تأمین سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است. طبیعی است اگر این راهکارها به طهور 

فاده قرار گیرد، در تکامهل و سهعادت انسهان نقهش بهه صحیح شناخته شده و مورد است

ساز اسلم نه تنها مهانع رشهد و توسهعة کند، چرا که مکتب الهی و انسانسزایی ایفا می

 باشد.ساز آن مییک اقتصاد سالم نیست، بلکه موجب توسعه و زمینه

 شود این راهکارها به طور کلی نشان داده شود.در این تحقیق سعی می

 ی نظری ( مبان1

 تبیین مسئله  -الف
توسعه و رشد اقتصاد سالم به معناي جامع آن، فرایندي پیچیده است که در بهر 

چون: رشد کمی و کیفی تولیدات، خهدمات همهراه بها بهبهود دارندة اموري هم

زایی، تأمین رفاه زندگی زندگی، افزایش در آمد، زدودن فقر، محرومیت، اشتغال

لمی و فناوري و پیشهرفت در یهک جامعهه اسهت. بهه مردم و باال رفتن رشد ع

توان گفت امر توسعه و رشد یک اقتصاد سالم، امري مطلهوب و مهد عبارتی می

 کنند.ریزي مینظر همة جوامع است که جهت رسیدن به آن، برنامه
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ورزد از جههاتی یی که اسلم بهه آن تأکیهد مهیالبته توسعه و رشد اقتصادي

اد غربی است، اما از لحاظ انگیهزه و ههدف غهایی، بها شبیه توسعه و رشد اقتص

 دیگر منطبق نیستند.هم

شود راهکارهایی اسهلمی در جههت توسهعه و رشهد در این مقاله سعی می

 هاي اسلمی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد سالم بر مبانی و آموزه

 ضرورت و اهمیت مسئله -ب

اقتصاد سالم و تأثیر این امهر در بهبهود به علت اهمیت بحث در توسعه و رشد 

فرآیند رشد جامعه، الزم است به صورتی اساسی در این مقوله بحث شود. چرا 

ترین و آخرین دیهن که به عنوان یک مسلمان، و از آنجایی که دین اسلم کامل

هاي اسلمی که برگرفته از وحهی الههی و خهالق توحیدي است، مبانی و آموزه

صوص در مورد راهکارها و رهنمودهاي اسلمی در رابطه بها هستی است، به خ

اقتصاد سالم را به نوعی به مردم شناسانده و از این طریق حقانیت و گویا بودن 

 گردد. دین مبین اسلم معرفی می

 اهداف تحقیق -ج

ها و راهکارهاي توصیه شدة اسلمی جههت این مقاله در پی آن است که آموزه

دست آوردن اقتصادي سالم در جوامع شناسهانده و معرفهی رشد و توسعه و به 

شود، و از ایهن طریهق بتهوان اههداف غهایی و متعهالی اسهلم از طهرح چنهین 

هاي غیر توحیهدي راهکارهایی در این زمینه و عدم انطباق این اهداف با انگیزه

 دیگر جوامع غربی را روشن کرد. 
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 و سابقه تحقیق پیشینه -د

که  ،هایی یافت شدها و نوشتهرت گرفته در این زمینه، کتابع صوبا توجه به تتب

هاي رشد و توسعة اقتصادي چه در غرب یا در جوامع اسلمی نگاشته در زمینه

شده بودند، اما نوشتة مستقلی که در این زمینه راهکارهایی اسلمی در خصوص 

 شد.چگونگی ایجاد اقتصاد سالم را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت ن

 اند از:تهایی که در این زمینه مشاهده شد عبارکتاب

 محمدجمال خلیلیهان اشهکذري، مؤسسهه آموزشهی فرهنگ اسلمی و توسعه اقتصادي ،

. این کتاب در رابطه بها فرهنهگ اسهلمی و نیهز نقهاط (١٣8١، )پژوهشی امام خمینی

 افتراق فرهنگ اسلمی با فرهنگ غربی بحث کرده است.

 الدین موسوي اصفهانی، دفتر نشر ، سید جمالهاي اقتصادي قرآنامون پیامملحظاتی پیر

. در این کتاب، آیات اقتصهادي قهرآن همهراه بها ملحظهاتی از (١٣٦8فرهنگ اسلمی، )

 جانب نویسنده بیان شده است. 

 ایهن (١٣٧9، استاد مرتای مطههري، انتشهارات صهدرا، )نظري به نظام اقتصادي اسلم .

هها بهه مبهاحثی هایی مختلف است که هر کدام از ایهن بخهشرندة بخشکتاب در بر دا

داري و خاص پرداخته اسهت؛ از جملهه: چیسهتی اقتصهادي؟ مالکیهت، ارزش، سهرمایه

 هاي اقتصادي و مباحثی از این دست.مارکیسم از دیدگاه اسلم، رساله

 این کتاب به طرح . در (١٣9٧ی، )دارالکتاب اللبنان، شهید سید محمدباقر صدر، اقتصادنا

 و نقد آن مکاتب پرداخته شده است.  ون اقتصاد و نیز مکاتب غربی و ردمباحثی پیرام

 سیدحسهین میرمعهزي، پژوهشهگاه فرهنهگ و اندیشهه اقتصاد کلن با رویکرد اسلمی ،

. این کتاب، نظام اقتصادي اسلم را به روش اقتصاد کلن مورد مطالعه (١٣8٤اسلمی، )

ها و امتیازات آن سعی کرده بهه نحهوي ر تبیین نظام اسلمی و بیان ویژگیقرار داده و د

 آن را به مخاطب بشناساند. 

 محمهد عمهر چپهرا، پژوهشهگاه فرهنهگ و اندیشهه اسهلمی، اسلم و چالش اقتصادي ،

. موضوع کتاب در رابطه با اقتصاد از دیدگاه اسلم است. این کتاب ترجمه شده (١٣8٥)

 در شناسایی اقتصاد اسلمی و نیز نظام اقتصادي غرب نموده است. نیز به نحوي سعی 
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 .سمت ، جمعی از نویسندگان، انتشاراتدرآمدي به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلمی ،

 کتاب در زمینة اقتصاد اسلمی بحث نموده است.  .(١٣٧٤)

 این کتهاب  .(١٣8٤، )دیدانشگاه مف، سندگانیاز نو یجمع، هایی در اقتصاد اسلمیدرس

 هایی متنوع در مورد اقتصاد اسلمی پرداخته است.ترجمه شده، به بحث

 در کتاب، (١٣8٥، علی اخترشهر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلمی، )اسلم و توسعه .

  نظریات مختلف در زمینة توسعه در اسلم و غرب مطرح شده است.

ر گرفت که بها ورود بهه هاي دیگري نیز در این زمینه مورد مطالعه قراکتاب

 شود.ها و نیز فهرست منابع ذکر میبحث، در پاورقی

 های تحقیقپرسش -م

 اصلی پرسش -
راهبردهاي توصیه شدة اسلم در جههت رشهد و توسهعة اقتصهاد سهالم در »

 «جامعة اسلمی کدامند؟

 های فرعیپرسش -
 از منظر اسلم، اقتصاد چه مفهومی دارد؟  (١

 ارزشی و اخلقی در ایجاد یک اقتصاد سالم مؤثر است؟ آیا به کارگیري مفاهیم  (٢

 هدف غایی اسلم از طرح مباحث اقتصادي و ارائة راهکارهاي اقتصادي چیست؟ (٣

 های تحقیقفرضیه -ن
هاي اسلمی در طهرح مبهاحثی در زمینهة اقتصهاد بها هدف غایی آموزه (١

و امهر اهدافی که غربیان در مورد اقتصاد در نظر دارند متفاوت، و این د

 باشند. کاملا ناسازگار می

راهکارهاي اسلمی در جهت رشد و توسعة یک اقتصاد سالم به عنوان  (٢

تهوان ها مهیاي است که با تبعیت از آنتنها راهکارهاي مؤثر و سازنده

 اقتصادي سالم و متعالی در جامعه ایجاد نمود.
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 تعاريف عملیاتی -ی

 توسعه -
نظهران ارائهه گردیهده ختلفی از سوي صهاحبدر ارتباط با این واژه معانی م

نویسهد: اسهت کهه مهی« ١فریهدمن»است؛ از جمله این تعاریف، تعریفهی از 

ق و نوآوري براي ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم توسعه، یک روند خل»

 (٧, ص.١٣٧0باغیان, )به نقل از قره.«باشداجتماعی می

حرکت یک سیستم »ا عبارت از توسعه ر« ٢گونار میردال»چون برخی نیز هم

دست اجتماعی دانسته که به سمت جلو در حرکت است؛ و این سیستم نهه یک

تنها روش تولید، توزیع و حجم آن را در بردارد بلکه تغییرات در سطح زندگی، 

ها را نیز در این راستا مهورد توجهه قهرار مهینهادهاي جامعه، نظرها و سیاست

 (8٣, ص. ٣٦8١)به نقل از جیروند, .«دهد

توسعه، جریانی است »اند که: گروهی نیز در معناشناسی این واژه ابراز داشته

چند بعدي که باعث ارتقاي مستمر یک جامعه و نظم اجتماعی به سوي زندگی 

ریفهی دیگهر، توسهعه مسهیري در تع .(٢٣, ص. ١٣٦٦)تودارو, ؛«تر استبهتر و یا انسانی

واهب طبیعی، روابط اجتماعی و امکان رشهد ق عدالت در استفاده از مبراي تحق

هاي مختلف حیات انسانی دانسته شده و بر این اساس توسهعه را افراد در زمینه

بینی فرد و تعریف او از عهدالت اند که به جهانتعریفی ارزشی به حساب آورده

شده معناي دیگر ارائه  .(١0, ص. ١٣٧٢هها, )حاج فتحعلی؛گرددو شیوة تحقق آن مرتبط می

سهازي در اسهتفاده از نیروههاي بهینه»در رابطه با این واژه این است که توسعه 

 (88, ص. ١٣٦9القلم, )سریع.«بالقوة مادي و انسانی یک اجتماع است

                                                 
1. Friedman 

2. Gunnar Myrdal 
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تهوان در یهک با توجه به تعاریف ارائه شده در زمینه معنهاي واژه توسهعه، می

گردد افراد جامعه مسیر بندي کوتاه گفت: توسعه فرآیندي است که باعث میجمع

تکاملی شایستة خود را با استفادة بهینه از منابع مختلف و فراهم نمهودن بسهتري 

 هاي اصیل انسانی دیگر بپیمایند.مناسب براي رشد تولیدات ملی و خواسته

 توسعه اقتصادی -
در رابطه با تعریف این اصطلح نظرات گوناگونی ارائه شهده اسهت، از جملهه: 

یابهد و بهه صادي فرآیندي است که طی آن درآمد سرانه افزایش مهیتوسعه اقت»

شود و در جریان آن، مسائلی چون فقر و بیکاري کاهش، طور مناسب توزیع می

 (٢0, ص. ١٣٧٢ها, )حاج فتحعلی.«یابدو وضع معیشت افراد بهبود می

توسهعه اقتصهادي »در تعریف دیگر از توسعه اقتصادي بیان شده اسهت کهه 

است از رشد مداوم اقتصادي یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افهراد عبارت 

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، جامعه که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان

یهابی بهه غایهات مطلهوب علمی و فرهنگی جامعه است که از طریق آن دسهت

 (8٥, ص. ١٣٦8)جیروند, .«آیدنوسازي اقتصادي فراهم می

نیز در ارتباط با معنهاي توسهعه اقتصهادي معتقهد اسهت: « ١د میرجرال»پروفسور 

توسعه اقتصادي عبارت است از فرایندي که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در »

یابد، مشروط به آنکه تعهداد افهراد زیهر یک کشور در یک دورة طوالنی افزایش می

 (8, ص. ١٣٧8)جرالد میر, .«دخط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد بسیار نابرابر نشو

با توجه به تعاریف وارد شده و دیگر تعاریف مورد مطالعه قرار گرفته، مهی

، «٢بهلک»توان تعریف تقریباا جامع از توسعه اقتصادي را با استناد بهه تعریهف 

                                                 
1. Gerald Meyer 

2. Block 
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اي انسهان توسعه اقتصادي وضعیتی است که در آن به گونهه»گونه بیان کرد: این

استفادة بهینه از منابع و تسلط بر فناوري مدرن، قدرت بهر  شود که باتربیت می

ریزي فراگیر و ساختن زمینة مناسب جهت نیل افراد جامعهه بهه کمهاالت برنامه

 (8٤, ص. ١٣٦8)به نقل از جیروند, .انسانی را داشته باشد

 معناشناسی واژه اقتصاد -
از ورود بهه  در معناي اقتصاد تعاریف گوناگونی ارائه گردیهده اسهت کهه قبهل

معناي اصطلحی این واژه، از نظر لغوي آن را مورد بررسی قرار داده و سهپس 

 کنیم.تعاریف اصطلحی آن را بیان می

روي و پرهیز از افراط و تفهریط در ههر یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه

به ، باش روانهی؛ و در راه رفتنت م[١9 /لقمان] َواقِْصْد يِف َمْشِيكَ  کاري است. در آیه

همین معنی آمده است. از آن نظر که اعتدال در هزینة زندگی یکی از مصهادیق 

شده تا آنجا که در بهه روي بوده، کلمة اقتصاد دربارة آن بسیار استعمال میمیانه

 کارگیري عرفی از اقتصاد، غالباا همین معنی مقصود بوده است.

روي در معهاش و خهود )میانهه ها، اقتصاد از معنهاي عرفهیدر ترجمة کتاب

قهرار گرفتهه  "Economy"تناسب دخل و خهرج( تعمهیم داده شهده و معهادل 

 (٣0, ص. ١٣٧١)دفتر همکاري حوزه و دانشگاه, .است

ساموئلسهن و »از نظر اصطلحی نیز معناي مختلفی براي این واژه ارائهه شهده اسهت؛ 

هایی است که بشر با وسهیله وشعلم اقتصاد، عبارت از بررسی ر»گویند: می« ١نوردهاوس

یا بدون وسیلة پول، براي به کار بردن منابع کمیاب، به منظور تولید کاالهها و خهدمات، در 

ها در جامعه، به منظور چنین براي توزیع کاالها و خدمات بین افراد و گروهطی زمان و هم

  .(٦, ص. ١٣٧٣, )ساموئلسسن و نوردهاوس.«کندمصرف در زمان حال یا آینده انتخاب می

                                                 
1. Samuelson and Nvrdhavs 
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علم اقتصاد را مدیریت خانه )تهدبیر منهزل(، و « ١ارسطو»چون برخی نیز هم

بررسهی ماهیهت »، اقتصاد را عبهارت از «٢جان استوارت میل»برخی دیگر مانند 

 (٣0, ص. ١٣٧١)دفتر همکاري حوزه و دانشگاه, .دانندمی« ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

انسان براي بقا و حیهات »نویسد: تعریف این واژه مینیز در  شهید مطهري

خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسکن که وسهایل معهاش 

شوند. انسان به غیر این امهور نیهز احتیهاج دارد، از قبیهل احتیاجهات  نامیده می

خانوادگی؛ یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجهات معنهوي و دینهی، 

چه مربوط به شئون حکومهت اسهت و  تیاجات سیاسی؛ یعنی حکومت و آناح

تهرین احتیاجات اجتماعی از قبیل قاهاوت. در میهان احتیاجهات انسهان، اولهی

احتیاجات وي، احتیاجات اقتصادي است؛ یعنی اموري که انسهان در حیهات و 

 هها قهادر بهه ادامهه حیهاتها نیازمند است و بهدون آنبقاء شخصی خود به آن

 (٢8و  ٢9, ص. ١٣٧9)مطهري, .«نیست

توان در یک نگاه کلهی و بهه صهورت ، میزیربا توجه به تعاریف ارائه شده 

هایی گونه تعریف نمود: شناخت، ارزیابی و انتخاب روشاقتصاد را این ،فشرده

است که بشر براي تولید و توزیع کاال و خدمات، از منابع محدود و یا غیر آماده 

 گیرد.ف و در جهت رشد و کمال خویش به کار میبه منظور مصر

 ( واژه اقتصاد و آیات اقتصادی در قرآن2

با توجه به معناي لغوي واژة اقتصاد که در مطالهب پیشهین ذکهر شهد، مهراد از 

اقتصاد؛ قصد به معنی استقامت در راه و حفظ اعتدال در مقابل کژي و انحراف 

 ملحظه نمود، از جمله: زیروان در آیات تبود. همین معنی از واژة اقتصاد را می

                                                 
1. Aristotle 

2. John Stuart Mill 
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ِبيلِ  - ِ قَْصُد السَّ ؛ ارائة راه راست و محفوظ از انحهراف را [9نحهل/ ] َوعَىَل اَّللَّ

 خدا بر عهده گرفته است.

ات مشهی زنهدگی؛ در راه رفتن و یا در خهط[١9لقمان/ ] َواقِْصْد يِف َمْشِيكَ  -

 رو باش.میانه

ٌة ُمْقتَصِ  -  رواند.از اینان برخی امت میانه؛ [٦٦مائده/ ] َدةٌ ِمهْنُْم ُأمَّ

اگر منفعتی نزدیک و سفر معمولی  ؛[٤٢توبه/ ] لَْو اَكَن َعَرضاً قَرِيباً َوَسفَراً  قَاِصداً  -

 و یا متوسط بین دور و نزدیک بود. 

هاي مربوط دهی فعالیتمعناي دیگر از اقتصاد در خصوص مسائل مالی و سازمان

 شود:توزیع و مصرف است، که این معنا از دو آیه شریفه استنباط میبه تولید، 

 ؛٢9اسراء/  -الف
وًرا ا َمْحُسل َد َملُوًمل طِ فَتَْقُعل ْطهَا لُكَّ الْبَْسل َك َواَل تَبُْسل َعْل يََدَك َمْغلُوةَلً ِإىَل ُعُنِقل و دسهتت را ؛ َواَل جَتْ

و به طهور کامهل ههم ]در  بخیلنه بسته مدار ]که از انفاق در راه خدا باز مانى[

انفاق[ دست و دل باز مباش ]که چیزى براى معاش خودت باقى نماند[ کهه در 

 نهایت ]نزد شایستگان[ نکوهیده ]و در زندگى خود[ درمانده گردى.

 ؛٦٧فرقان/  -ب
وا َواَكَن بنَْيَ َذكِلَ قََواًمل يَن ِإَذا أَنْفَُقوا لَْم یرُْسِفُوا َولَْم يَقرُْتُ ِ کننهد، نهه از حهدّ متعهارف چون انفاق مهى؛ اَواذلَّ

 .کنند، و ]انفاقشان[ همواره میان این دو در حدّ اعتدال استگیرى مىگذرند و نه سختمى

دارد، تهوان گفهت: اقتصهادي کهه قهرآن بیهان مهیبا توجه به آیات شریفه مهی

ر اقتصادي ارشادي و مذهبی است. به این معنی که قهرآن راه و روش اسهلم را د

اش معین مهیتنظیم حیات مادي و روابط اقتصادي انسان بر مبناي اصول عقیدتی

براي افراد و جوامع دو ارمغان مههم « طرح اقتصاد اسلمی»کند. بر همین اساس، 

که اندوه بهار  -ترین رنج تاریخی او که بشریت را از بزرگآن آورد: اولبه بار می

که او رهاند، و دوم اینمی -دگی استمعیشت و غصة تأمین معاش و مایحتاج زن
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هاي آن سوء اخلق و فسهاد و فحشها و حتهی آمدرا از عوارض شوم فقر، که پی

بخشد و وي را به علوّ مقام انسانی که در خور دینی است، مصونیت میکفر و بی

 (٢0, ص. ١٣٧8)موسوي اصفهانی, .سازدمنزلت و کرامت الهی اوست، نائل می

 های اسالمی در ایجاد اقتصاد اسالمی ( اهداف آموزه3

مند است، لذا در صورت گام برداشتن به سوي هدف، جایی که انسان هدفاز آن

 کند این امر به صورت آگاهانه صورت پذیرد تا به کمال برسد. سعی می

تکامل و حرکت استکمالی یک موجهود عبهارت »به تعبیر استاد مصباح یزدي: 

ها استعدادي که شود و بر اثر آنکه براي آن حاصل می است از تغییراتی تدریجی

رسد. این تغییهرات براي رسیدن به یک صفت وجودي )کمال( دارد به فعلیت می

پذیر به ودیعت نههاده شهده و بها به وسیلة نیروهایی که در سرشت موجود کمال

چرا که  (١٢ص. ,١٣٧٧)مصباح یزدي, .«پذیرداستفاده از شرایط و امکانات خارجی انجام می

انسان واجد نیروهایی طبیعی و نباتی و حیوانی است، به اضافة نیروههایی کهه از »

 (١٣)همان, ص. .«گیرندانسانیت سرچشمه می

اند: اهداف نههایی و واسهطهاهداف، دو گونه»توان گفت در همین راستا می

 داندمی ترین کمال انسانی را نزدیک شدن به پروردگار متعالاي. اسلم شایسته

َِّك الُْمنهَتَيى مراد همان حقیقتی است که کمال نهایی انسان محسهوب ؛ 1َوأَنَّ ِإىَل َرب

 نامیم.می« قرب خدا»شود و آن را می

اي است از وجود که در آن استعدادهاي ذاتهی شهخص بها مرتبه قرب الهی،

 (8٦ص.  ,١٣٧٧)مصباح یزدي, .«رسدسیر و حرکت اختیاري خودش به فعلیت می

 

                                                 

 «.و پایان راه همه، پروردگار توست»؛ (٤٢ نجم/) -١
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ترین اهداف اسلم از ایجهاد یهک ترین و زیربناییبر این اساس یکی از مهم

ها از نیروهاي طبیعهی، نبهاتی، حیهوانی و انسهانی وري انساناقتصاد سالم، بهره

تر و اصیل است، در غیهر ایهن صهورت موجهب جهت رسیدن به کماالت عالی

یزدي در این رابطهه  چه استاد مصباحگردد. چنانرکود و توقف سیر تکاملی می

گونه که شاخ و برگ زیاد براي درخت سیب مطلقاا مفید نیست، همان»معتقدند: 

برداري بی قید و شرط از نیروهاي نباتی و حیوانی را براي انسهان توان بهرهنمی

 (١٢ص.  ,١٣٧٧مصباح یزدي,  ).«مفید دانست

اي تجویز میگونه سازش تحصیل منافع را بهبنابراین، اسلم با تعالیم انسان

ههاي که فعالیتکند که در جهت آن هدف قرار گیرد، و از سوي دیگر براي این

ها و قیودي را براي هر ب الی اهلل باز ندارد، محدودیتاقتصادي انسان را از تقر

 کند.هاي اقتصادي ذکر میکدام از فعالیت

اد اقتصاد سهالم هاي اسلمی در ایجدر این قسمت از مقاله، اهدافی که آموزه

گردد. تذکر ایهن مطلهب الزم کند، به صورت اجمالی و فشرده بیان میدنبال می

است که در طرح این اهداف سعی شده به نکاتی اشاره گردد که در بهر دارنهدة 

 تمامی جوانب باشد، به عبارت دیگر بتواند جامع و مانع باشد.

 ايجاد تعادل و توازن اقتصادی -الف
تهرین خورد، از اساسیهاي دینی به چشم میوضوح در تمامی آموزه این هدف که به

سهم بینی اسلم، مرجع تعیین حقاهداف اقتصادي اسلم است و با کنکاش در جهان

یابیم، چرا که خداوند مالهک ها و درآمدهاي جامعه را خداوند متعال میبري از ثروت

دیگر، انسان خلیفه و جانشین  ها است و از سويهمه چیز حتی وجود و افعال انسان

 شود و اموال نزد او امانت نهاده شده است.خداوند در زمین شمرده می
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مندان و در بیهتو روایات داللت دارند که نیازمندان در اموال ثروت ١آیات

منهدان بها خمهس و نیازمندان در اموال ثروت المال مسلمانان داراي حقند. حق

شود و در صورتی که این وجوه براي تأمین میزکات و صدقات مستحب او ادا 

نیازمندان جامعه کفایت نکرد، بر امام مسهلمانان واجهب اسهت نیازمنهدان را از 

در اختیار دارد، تأمین کنهد. از ایهن رو، بهه دسهت « انفال»هایی که به نام ثروت

آوردن رفاه عمومی و توازن اقتصادي دو عنصر اصلی اقتصاد اسلمی است، که 

 ٢باشند.دام از این عناصر، خود در بر دارندة عناصر جزیی دیگر میهر ک

توان گفت، حفظ تعهادل و با استفاده از آیاتی که در این زمینه وارد شده می

ترین اصول یک اقتصاد سالم است، و این تعهادل موازنه در امر اقتصاد از مبنایی

یسهت طهوري طراحهی باهاي تولید، توزیع و مصرف میو موازنه در همة زمینه

ها، خطوط کلی اقتصاد اسلمی هاي مکتبی و اولویتگردد که با توجه به ویژگی

 در جامعه مشخص گردد.

در کنار این موازنه، تنظیم بودجه نیز باید بر اساس رویکردهاي مذهبی باشد 

هاي غیر ضهروري بهر جویی از هزینهو با جلوگیري از اسراف و تبذیر، و صرفه

هاي اسلمی، جلوي کسري بودجه و تورم داخلی گرفته شود و بها اساس آموزه

 تولید داخلی، ارز الزم براي مبادالت خارجی تأمین گردد. 

 به دست آوردن استقالل اقتصادی -ب
با پیش کشیدن بحث استقلل اقتصادي، الزم است در وهلهة اول بهه مسهائلی 

 بپردازیم. چون خودکفایی اقتصادي، دفاع نظامی و دفاع فرهنگیهم

                                                 

 .٢9، اسراء/ ٢٥، حدید/ ٦٧باشند: فرقان/ آیاتی که در این مورد می -١

تهران:  (، اقتصاد کلن، چاپ اول،١٣8٤حسن.، ) ،يرمعزیمجهت مطالعة بیشتر، ر.ک به:  -٢

 .یاسلم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند
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 خودكفايی اقتصادی  -
در باب خودکفایی اقتصادي آیات فراوانی وجود دارد که به عنوان نمونه به ذکر 

 پردازیم:برخی از این آیات می

ْعلَْوَن ِإن ُكْنمُت ُمْؤِمِننيَ  َزنُوا َوأَنمُْتُ اأْلَ ُنوا َوالَ حَتْ حق  هاىو ]در انجام فرمان؛ [١٣9آل عمران/ ] َواَلهَتِ

ههایى کهه آمدها و حوادث و سختىو در جهاد با دشمن[ سستى نکنید و ]از پیش

 رسد[ اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید.به شما مى

َعمُكْ َوِإن اَكَن ِلْلاَكِفرِي َُّصوَن ِبمُكْ فَِإن اَكَن لمَُكْ فَْتٌح ِمَن اَّلّلِ قَالُوا أَلَْم كَُكن مَّ ب يَن يرََتَ ِ َن نَصيٌب قَالُوا أَلَلْم نَْسلتَْحِوْذ اذلَّ

َعَل اَّلّلُ ِلْلاَكفِ  مُكُ بَيْنمَُكْ يَْوَم الِْقيَاَمِة َولَن جَیْ ؛ [١٤١نسهاء/ ] رِيَن عَلىَل الُْملْؤِمِننَي َسلِبيالً عَلَْيمُكْ َونَْمنَْعمُك ِمَن الُْمْؤِمِننَي فَاَّلّلُ َُيْ

برنهد، اگهر از سهوى خهدا برایتهان که همواره حوادثى را براى شما انتظهار مهىاننآ

گویند: مگر ما با شما ]در میدان جنگ[ نبودیم؟ ]پس سههم مها را پیروزى رسد، مى

، بهه داى انهدک ]از پیهروزى[ باشهاز غنایم جنگى بپردازید[ و اگر براى کافران بهره

م؟ گویند: آیا ]ما که در میان ارتش اسلم بودیم[ بر شما چیره و مسلّط نبودیآنان مى

ضربه زدن به شما خوددارى کردیم[ و شما را ]ازآسهیب و زیهان  ]ولى دیدید که از

شدیم ]پس سهم غنیمت ما را بدهید[ خدا روز قیامهت میهان شهما مؤمنان[ مانع مى

مؤمنهان قهرار  اى به سود کافران بر ضهدّکند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطهداورى مى

 .نداده است
يَن آ ایَ  ِ َا اذلَّ لْ أَُّيُّ ِ عَلَْيمُكْ ُسل َعلُوا َّلِلّ اَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنِنَي أَتُِريُدوَن أَْن جَتْ اَكِفِريَن أَْوِليَ َطاًف َمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الْ

 ً ى اهل ایمان! کافران را به جاى مؤمنان، سرپرست و یار خهود ؛ ا[١٤٤نسهاء/ ] ُمِبينا

 لیلى آشکار قرار دهید؟خواهید براى خدا بر ضد خودتان دمگیرید. آیا مى

اُء بَْعضج َوَمن يَتَوَ  اَء بَْعُضهُْم أَْوِليَ يَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الهَْيُوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَ ِ َا اذلَّ َُّه ِمهْنُْم  ِإنَّ اَیأَُّيُّ ن َّهُم ِمنمُكْ فَِإ ل

اِلِمنيَ  ان! یهود و نصهارى را سرپرسهتان و اى اهل ایم؛ [٥١مائده/ ] اَّلّلَ اَل َُّيِْدي الْقَْوَم الظَّ

، آنان سرپرستان و دوستان یکدیگرنهد ]و تنهها بهه روابهط ددوستان خود مگیری

میان خود وفا دارند[. و هر کس از شما، یهود و نصارى را سرپرست و دوسهت 
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 .کندتردید خدا گروه ستمکار را هدایت نمىآنان است؛ بى ةخود گیرد از زمر

 ِ َا اذلَّ يَن  أُوتُوا الْكِتَاَب ِمن قَبْلمُِكْ اَی أَُّيُّ ِ َُذوا ِدينمَُكْ ُهُزوا َولَِعباً ِمَن اذلَّ يَن اختَّ ِ َّقُوا اَّلّلَ  إِن كُنمُت ُمْؤِمننِيَ  يَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا اذلَّ  َوالْكُفَّاَر أَْولِيَاءَ َوات

اند سرپرست و دوست خهود فتهاى مؤمنان! کسانى که دین شما را مسخره و بازیچه گر؛ [٥٧مائده/ ]

 .مگیرید، چه از اهل کتاب باشند و چه از کافران، و اگر مؤمن هستید از خدا پروا کنید
اُء عىََل الْكُفَّاِر ُرمَحَاُء بَيهَْنُْم تََرامُهْ ُركَّعاً جُسَّداً  يَن َمَعُه أَِشدَّ ِ ِ َو اذلَّ ِ َوِرْضَواًف ِسلياَممُهْ يِف  يَبْتَُغوَن فَْضاًل ِمنَ ُمَحمٌَّد رَُّسوُل اَّللَّ اَّللَّ

ج أَْخَرَج َشْطأَُه فَ  جِنيِل كََزْرع ُجوِد ذكِلَ َمثَلُهُْم يِف التَّْوَراِة َوَمثَلُهُْم يِف اإْلِ آَزَرُه فَاْستَغْلَظَ فَاْستََوى عىََل ُسوِقِه يُْعِجُب ُوُجوِههِم ِمْن أَثَِر السُّ

ُم الْكُفَّ  اَع لِيَِغيظَ هِبِ رَّ الَِحاِت ِمهْنُم َمغْفَِرةً َوأَْجراً عَِظلاميً الزُّ يَن  آَمنُوا َومَعِلُوا الصَّ ِ ُ اذلَّ  ةمحمّهد، فرسهتاد؛ [٢9فهتح/ ] اَر َوعََد اَّللَّ

دیگهر خداست و کسانى که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشهان بها یهک

ته فاهل و خشهنودى خهدا را بینى که پیوسمهربانند، همواره آنان را در رکوع و سجود مى

هایشان از اثر سجود پیداست، این اسهت توصهیف آنهان در آنان در چهره ةطلبند؛ نشانمى

تورات، و اما توصیفشان در انجیل ایهن اسهت کهه وجودشهان چهون زراعتهى اسهت کهه 

هاى خود را رویانده پس تقویتش کرده تها سهتبر و ضهخیم شهده، و در نتیجهه بهر جوانه

توار[ ایستاده است، به طورى که دهقانان را ]از رشهد و انبهوهى خهود[ بهه هایش ]اسساقه

مؤمنان، کافران را به خشم آورد. ]و[ خدا به کسانى از آنان ة آورد تا خدا به وسیلتعجب مى

 اند، آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است.که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده
ينَ  ِ َا اذلَّ ِة َوقَْد َكَفُرْوا ِبَما َجاَءُكُ  اَی أَُّيُّ م اِبلَْمَودَّ ُُكْ أَْوِلَياَء تُلُْقوَن ِإلهَْيِ ي َوعَُدوَّ ِرُجوَن  آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا عَُدوِّ ِمَن الَْحقِّ خُيْ

اداً يِف َسِبييل وَ  ِ َربِّمُكْ ِإن ُكنمُت َخَرْجمُتْ هِجَ ُُكْ أَن تُْؤِمنُوا اِبَّللَّ ُسوَل َوِإایَّ ِة َوأََف أَْعَنُ ِبَما الرَّ م اِبلَْمَودَّ وَن ِإلهَْيِ ابِْتغَاَء َمْرَضايِت ترُِسُّ

ِبيلِ  ! دشمنان من و ناى اهل ایما؛ [١ممتحنه/ ] أَْخَفْيمُتْ َوَما أَْعلَنمُتْ َوَمن يَْفَعهْلُ ِمنمُكْ فَقَْد َضلَّ َسَواَء  السَّ

کنیهد، در ان اظهار دوستى مهىدشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با آن

چه از حق براى شما آمده کافرند، و پیامبر و شما حالى که آنان به طور یقین به آن

کنند، ]پهس را به خاطر ایمانتان به خدا که پروردگار شماست ]از وطن[ بیرون مى

آنان را دوستان خود مگیرید[ اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودیم بیهرون 

دهید که دوستشان دارید؟ در حالى که مهن ]چرا[ مخفیانه به آنان پیام مى ایدآمده

چه آشکار کردید دانهاترم، و ههر کهس از شهما بها داشتید و آنچه پنهان مىبه آن
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 دشمنان من رابطه دوستى برقرار کند، مسلماا از راه راست منحرف شده است.

ار و دي از کفهنیهازي اقتصهاتهوان گفهت بهیبر اساس آیات ذکر شهده، مهی

 خودکفایی مسلمین مورد توصیة تمام آیات اشاره شده است. 

شود که یکی از لوازم سوره آل عمران استفاده می ١٣9به عنوان نمونه از آیه 

، چهرا کهه نیهاز همیشهه نیازي اقتصادي و خودکفایی مسلمانان اسهتایمان، بی

 ت و اسارت است.همراه با ذل

شود که براي حفهظ و اعتبهار و حیثیهت ده میسوره نساء استفا ١٤١از آیه 

اسلمی، مسلمانان موظفند از هرگونه عملی که راه نفوذ کفار را بهراي تسهلط 

هاي نفوذي آنان را بها گشاید، خودداري کنند و از پیشاپیش راهبر مسلمین می

ههاي ترین راه نفوذ آنان، نیازمنديتدبیر و سیاست ببندند؛ و از آنجا که بزرگ

ادي است، لذا اعمال سیاست اقتصادي خودکفا و همیاري عموم اقشار در اقتص

ههاي امهت ترین مسهئولیتهاي نفوذي آنان، از مهمقطع وابستگی و بستن راه

 اسلمی است.

ُُكْ أَْوِليَلاءَ  چنین آیههم ي َوعَلُدوَّ ُذوا عَلُدوِّ يلَن آَمنُلوا اَل تَتَِّخل ِ َا اذلَّ کهه بیهان شهد، بهه  اَی أَُّيُّ

دهد با مشرکان رابطة دوستی نداشهته باشهید و از پیونهد و مانان هشدار میمسل

ایجاد مودّت با آنان بر حذر کنید؛ زیرا با ایجاد پیوند و موّت با کفهار، نهه تنهها 

کنند، بلکه دچار مفاسد اخلقی مسلمانان از مشکلت اقتصادي نجات پیدا نمی

شوند هاي اقتصادي است میهاي فکري که منشأ همه گونه وابستگی و ضللت

  گردند.و سرانجام منجر به ورشکستگی اخلقی و اقتصادي می

 دفاع نظامی -
گر اهمیهت فهوقآیاتی فراوان در باب جهاد و دفاع نظامی وجود دارد که نشان

آیاتی جمله  العادة این امر در جهت حفظ موجودیت اسلم و مسلمین است، از
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 شود:که در ادامه بیان می
هِْر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص فََمِن اْعتََدى عَلَْيمُكْ فَاْعتَُدوا عَلَْيِه ِبِمثِْل مَ ا هُْر الَْحَراُم اِبلشَّ ا اْعتََدى عَلَْيمُكْ لشَّ

َُّقوا اَّلّلَ َواعْلَُموا أَنَّ اَّلّلَ َمَع الُْمتَِّقنيَ  گهر ماه حرام در برابر ماه حرام اسهت ]ا؛ [١9٤بقهره/ ] َوات

دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید، شما هم بهراى حفهظ 

اند. پس هر ى قصاصها داراحرمت ةکیان خود در همان ماه با او بجنگید[ و هم

ى کنیهد، و از خهدا پهروا کرد، شما هم به مثهل آن بهر او تعهدى که بر شما تعد

 .پیشگان است نمایید، و بدانید که خدا با پروا

ُُكْ َوآَخرِيَن ِمنَوأَ  ةج َوِمن ِراَبِط الَْخْيِل تُْرِهُبوَن ِبِه عَُدوَّ اَّلّلِ َوعَُدوَّ وا لَهُم َمااس تََطْعمُت ِمن ُقوَّ ْم اَلتَْعلَُموهَنُُم اَّلّلُ  ِعدُّ ُدوهِنِ

چه در و در برابر آنان آن؛ [٦0انفال/ ] تُْظلَُمونَ ءج يِف َسِبيِل اَّلّلِ يَُوفَّ ِإلَْيمُكْ َوأَنمُْتْ الَ يَْعلَُمهُْم َوَما تُْنِفُقوا ِمن يَشْ 

آن ةقدرت و توان دارید از نیرو و اسبان ورزیده ]براى جنگ[ آماده کنید تا به وسیل

شناسید، ولى خدا دشمنانى غیر ایشان را که نمى ها دشمن خدا و دشمن خودتان و

د، پاداشش به طور کامهل شناسد بترسانید. و هر چه در راه خدا هزینه کنیآنان را مى

 .شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفتبه شما داده مى

ِ  َشهِيداً  يِن لُكِِّه َوكَفَى اِبَّللَّ ي أَْرَسَل َرُسوهَلُ اِبلْهَُدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيْظهَِرُه عَىَل ادلِّ ِ ؛ [٢8فهتح/ ] ُهَو اذلَّ

ادیان پیهروز  ةآن را بر هماوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا 

 .کند، و بس است که خدا گواه باشد

ِّنَاِت َوأَكَزلْنَا َمَعهُُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن ِليَُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ  ي َوأَكَزلْنَا الَْحِديَد ِفيِه بَْأٌس َولَقَْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلْبَ

َ قَِويٌّ َعِزيلزٌ َشِديٌد َوَمنَاِفُع لِلنَّاِس َوِليَ  ُه َوُرُسهَلُ اِبلْغَْيِب ِإنَّ اَّللَّ ُ َمن يَنرُصُ ه یقین ما ؛ ب[٢٥حدید/ ] ْعَنَ اَّللَّ

ت و کتهاب قهرار در میان فرزندان آن دو نفر، نبهو نوح و ابراهیم را فرستادیم و

 .دادیم، پس برخى از آنان هدایت یافتند و بسیارى از آنان بدکار و نافرمان بودند

توان گفت، هر چند ما در زمهان غیبهت بهر توجه به آیات کریمه قرآن می با

حسب نظر اکثر فقها مأمور به جهاد ابتدایی جهت گسترش اسلم نیستیم، ولهی 

جهاد دفاعی براي حفظ یکان و موجودیت اسلم و دفاع و مقابلهه بها دشهمنان 
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 متعدّي به اسلم و مسلمین و بلد اسلمی، امري ضروري است. 

بر همین اساس الزم است تا حداکثر امکانات نظامی خود را مجههز کهرده و 

کهه از گردد مگهر اینهاي اسلمی برآییم و این امر میسّر نمیدر پی حفظ آرمان

اي کهه بها قطهع هرگونهه هاي دفاعی مسهتقل شهویم، مقولههلحاظ تأمین بودجه

 گردد. وابستگی اقتصادي از بلد کفر مهیا می

 نگیدفاع فره -
 کنیم، از جمله:در این رابطه نیز به چند آیه از قرآن کریم برخورد می

ا يِف  الْغَاِر ِإْذ  يَن كَفَُروا اَثيِنَ اثْنَنْيِ ِإْذ يمُهَ ِ ُه  اَّلّلُ ِإْذ أَْخَرَجُه اذلَّ وُه فَقَْد نرََصَ َزْن ِإالَّ تَنرُصُ يَُقوُل ِلَصاِحِبِه اَلحَتْ

كْزَ  ةُ ِإنَّ اَّلّلَ َمَعنَا فَأَ َمل ْفىل َولَكِ يَن كَفَُروا السُّل ِ َمَة اذلَّ ُنودج لَْم تََرْوَها َوَجَعَل لَكِ ََّدُه جِبُ اَّلّلِ يِهَ  َل اَّلّلُ َسِكينَتَُه عَلَْيِه َوأَي

ا َواَّلّلُ َعِزيٌز َحِكميٌ  اگر پیامبر را یارى ندهیهد، یقینهاا خهدا او را یهارى ؛ [٤0توبهه/ ] الُْعلْيَ

ا یارى داد هنگامى که کافران از مکهه بیهرونش کردنهد در که او ردهد؛ چنانمى

حالى که یکى از دو تن بود، آن زمان هر دو در غار بودند، همان زمانى کهه بهه 

همراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با ماست. پس خدا آرامهش خهود را 

ه شهما ]که حالت طمأنینه قلبى است[ بر پیامبر نازل کرد، و او را با لشکریانى ک

تر قرار داد، و شعار خداست که ندیدید نیرومند ساخت، و شعار کافران را پست

 .ناپذیر و حکیم استشعار واالتر و برتر است؛ و خدا تواناى شکست
نَّ رَ  ُن ِإ َّيِت يِهَ  أَْحَس ل لْهُم اِب اِد ْوِعَظِة الَْحَسنَِة َوَج لِْحْْکَِة َوالَْم َِّك اِب ِبيِل  َرب ىَل َس ن اْدُع ِإ َم َنُ بِ َو أَعْ ََّك ُه ب

لُْمهْتَِدينَ  َنُ اِب ِبيهِلِ َوُهَو أَعْ لَّ َعن َس ]مردم را[ با حکمت و اندرز نیکو به راه ؛ [١٢٥نحل/ ] َض

پروردگارت دعوت کن، و با آنان به نیکهوترین شهیوه بهه بحهث ]و مجادلهه[ 

نیهز بهه راه  انهد وبپرداز، یقیناا پروردگارت به کسانى که از راه او گمراه شهده

 .یافتگان داناتر است

ِ َحِسيباً  َ َوكَفَى اِبَّللَّ َشْوَن أََحداً ِإالَّ اَّللَّ َشْونَُه َوالَ خَيْ ِ َوخَيْ ُِّغوَن ِرَسااَلِت اَّللَّ يَن يُبَل ِ آنان  ؛[٣9احزاب/ ] اذلَّ

کهس ترسند و از ههیچاو مى رسانند و ازهاى خدا را به مردم مىکه همواره پیام
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 .خدا بس است ،رسىاهمه ندارند و براى حسابجز او و

یابد مگر با ق نمیتحق «لكمة ،»توان گفت، اعتلي با ملحظه آیات شریفه می

 سلح حکمت، موعظه و جدال احسن. 

تهوانیم از موجودیهت و یکهان اسهلم دفهاع نمهاییم. در این صهورت می

شهاد بهر اسهاس اي که در گرو سلح قاطع منطق صحیح و تبلیه  و ارمقوله

مبانی اسلمی است. بنابراین در مقابل این وظیفة سنگین بایهد قیهام کهرد و 

هاي چون هزینهبینی نمود و همهرگونه هزینة الزم را در بودجة مملکت پیش

ریهزي نمهود؛ زیهرا ههاي تبلیغهی را در اقتصهاد برنامههدفاع نظهامی، هزینهه

است و رونهد تهأمین ایهن  موجودیت کشوري اسلمی به این امر نیز وابسته

  ترین اهداف اقتصاد اسلمی است.بودجه از مهم

 پرورش استعدادها جهت ايجاد كارهای گروهی و استفادة بهینه از نیروها -ج
شناسهی واژة توسهعه بیهان شهد، چه در مباحث پیشین در بحث مفهومچنان

ردیم و این برداري از امکانات بالقوة مادي و انسانی تعریف کتوسعه را بهره

ها و شهناخت اسهتعدادها و پهرورش ها، ابداع و نوآوريامر با بررسی روش

تهر اسهتعدادها، ها ارتباط نزدیکی دارد، از جهتی شهناخت بهتهر و عمیهقآن

ها و ابداعات هاي نو براي پیشبرد اندیشهامکانات و مشکلت و طرح روش

است، چرا که افراد  علمی و صنعتی، نیازمند سیستم آموزشی پویا و متناسب

هاي الزم باید آموزش مناسب ببینند تا نیاز ها و تخصصبراي کسب مهارت

تهرین سهطح تها بهاالترین جامعه به نیروهاي متخصهص و کارآمهد از پهایین

 درجات رفع گردد.

بایست به نظام آموزشهی کشهور اهتمهام در این مسیر و قبل از هر چیزي می

وزشی نقهش بسهیار مهؤثري در توزیهع عادالنهة اي بخشید چرا که نظام آمویژه

ریزي درسهت و در صورت فقدان برنامه -درآمدها و یا گسترش فقر و نابرابري
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 دارد. -اصولی

اي مهیها سهازد کهه فقهط نظام آموزشی یک کشور در صورتی که شرایط را بهه گونهه

داشته باشند و  ه امکان رسیدن به مراحل عالی آموزشی راهاي پر درآمد و مرففرزندان طبقه

در آینده نیز همین گروه را جهت مشاغل پر درآمد و مناصب مهم انتخاب نماید، این امهر 

مندي از امکانات را در جامعه گردد و بهرههاي درآمدي و طبقاتی میمنجر به ایجاد فاصله

  ماندگی آن جامعه خواهد بود.نماید و باعث ایجاد فقر و نابرابري و عقبتشدید می

هها و مشهیتوان گفت، رسهیدن بهه الگوههاي توسهعه و خهطهمین مبنا می بر

راهبردها و نیز الگوي صحیح تولید و مصرف، همه در گرو داشتن نظام آموزشهی 

 باشد.و پژوهشی مناسب در جامعه و نهاد تعلیم و تربیت کارا و پویا می

 سالم های اسالمی در جهت ایجاد اقتصاد( راهکارهای مورد تأکید آموزه4

شود راهکارهاي رسیدن به یک اقتصاد سالم و رشد در این بخش از مقاله تلش می

 هاي اسلمی مورد بررسی قرار گیرد. نظر آموزهو توسعة جوامع مسلمان، از نقطه

بدیهی است بیان این مطالب به معناي انحصار این راهکارها نیست، لذا ممکن است 

وعة این امور بگنجد. اهم راهکارههایی کهه اسهلم راهکار هاي دیگري نیز در زیر مجم

 اند از:جهت ایجاد رشد و توسعة اقتصاد سالم در جوامع توصیه نموده است، عبارت

 اندوزی و تفکر و جايگاه علم و عالم در میان مردمتوصیه به دانش -
خواندن و تعلیم و  نازل شد، با  پوشیده نیست که اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم کسیاین نکته بر 

 رساند. اندوزي را میو این امر نهایت توجه اسلم نسبت به دانش ١تعلّم داشتن آغاز گردید،
                                                 

َ اِبلْقَ  -١ ي عَنَّ ِ َُّك اأْلَْكَرُم، اذلَّ ، اقَْرْأ َوَرب نَساَن ِمْن عَلَقج ي َخلََق، َخلََق اإْلِ ِ َِّك اذلَّ نَساَن َما لَْم يَْعنَْ اقَْرْأ اِبمْسِ َرب َ اإْلِ ، عَنَّ َنِ
؛ [١-٥]علق, 

اى خلق کس که انسان را از خون بستههمان ن را( آفرید،به نام پروردگارت که )جها بخوان

 قلم تعلیم نمود، ةوسیله کسى که ب همان که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر است، بخوان. کرد

 .دانست یاد دادچه را نمىبه انسان آن و
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آیات بسیار دیگري نیز وجود دارند که هر کدام گویاي این اهتمام و توجهه 

 باشند، از جمله این آیات:می
يَن آَمنُوا ِإَذا ِقيَل لمَُكْ تََفسَّ  ِ َا اذلَّ وا يَْرفَعِ -ُحوا يِف الْمَ اَی أَُّيُّ وا فَانُُشُ ُ لمَُكْ َوِإَذا ِقيَل انُُشُ َجاِلِس فَافَْسُحوا يَْفَسِح اَّللَّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريٌ  يَن ُأوتُوا الِْعْنَ َدَرَجاتج َواَّللَّ ِ يَن آَمنُوا ِمنمُكْ َواذلَّ ِ ُ اذلَّ کسانى که ایمان  اى؛ [١١مجادله/ ] اَّللَّ

 ؛هنگامى که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید، وسعت بخشید اید!آورده

 ؛هنگامى که گفته شود برخیزیهد، برخیزیهد وبخشد خداوند براى شما وسعت مى

اند و کسانى را که علم به آنهان آورده ایماناگر چنین کنید، خداوند کسانى را که 

 .دهید آگاه استمىچه انجام آن بهبخشد و خداوند داده شده درجات عظیمى مى

ِِّه ُقْل َهْل یَْستَِوي َة َرب َذُر اآْلِخَرَة َويَْرُجوا َرمْحَ ْن ُهَو قَاِنٌت آَفَء اللَّْيِل َساِجداً َوقَائاِمً َُيْ يَن  أَمَّ ِ يَن يَْعلَُموَن َواذلَّ ِ اذلَّ

لَْبلاِب  ََّما يَتََذكَُّر ُأولُوا اأْلَ اى بهتر اسهت[ یها کنندهن انسان کفران]آیا چنی؛ [9زمر/ ] اَل يَْعلَُموَن ِإن

کسى که در ساعات شب به سجده و قیام و عبادتى خالصهانه مشهغول اسهت، از 

ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا کسانى که معرفهت آخرت مى

ر انهد، یکسهانند؟ فقهط خردمنهدان متهذکبههره از معرفهتدارند و کسانى که بهى

 .شوندمى

شهماري در اهمیهت دانهش نیز روایات بی و سنت معصومین هادر آموزه

اندوزي و جایگاه علم و عالم ذکر شده که به عنوان نمونه برخی از این روایات 

 شود:بیان می

سرچشهمة تمهام »، ١«سهودمندترین گهنج»در برخی روایات از علم به عنوان 

 ،٤«گانیک فریاه و تکلیف الهی براي هم»، ٣«بهترین میراث»، ٢«هاخوبی
                                                 

 .(١٣٣٥٢, حدیث ٧, ج١٣٦٢شهري, )ري ؛«ال کزَْنَ اَنْفَُع ِمن الِْعنِْ »: حارت علی -١

ِّ لُكِّهِ »: پیامبر اکرم -٢  .(١٣٣٧٦)همان, حدیث ؛ «اَلِْعْنُ َرأُس الَْخرْيِ لُكِِّه َوالَْجهُْل َرأُس الرشَّ

ُم اأْلََدُب اَل الَْماُل فَِإنَّ املاَل يَذَهُب َواأَلَدُب يَبقَی»: امام صادق -٣ بْنَاهِئِ َث اآلاَبُء أِلَ  .(١٣٣٣٤)همان, حدیث ؛ «ِإنَّ َخرَي َما َورَّ

 .(١٧٧, ص. ١, ج١٤0٣)مجلسی,  ؛«َطلَُب الِعِن فَريَضٌة عىَل لُكِّ ُمسِنج َوُمسلَِمة»: پیامبر اکرم -٤
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اي معرفی شده است، به گونه ٢«مایة حیات اسلم»، و ١«بهترین وسیلة هدایت»

، و یک سهاعت ٣داندکه مرکب قلم عالمان و دانشمندان را برتر از خون شهدا می

 ٤کند.مباحثة علمی را بهتر از گذراندن شبی به نماز و عبادت معرفی می

نان اهمیت باالیی دارد که چتأکید و تشویق اسلم به کسب علم و دانش آن

لَْو يَْعَنُ النّاُس َما يِف َطلَِب الِْعْنِ لََطلَُبوُه َولَْو بَِسْفِك »فرماینددر این زمینه می امام سجاد

دانستید با تحصیل علم و دانش به اگر می ؛(٣٥ص ،١ج, ١٣9٢, ینی)کل«الُْمهَِج َوَخْوِض اللَّججِ 

رفتید، هر چند خون شما در این راه ل آن میرسید به دنباهایی میچه سعادت

 ها را بپیمایید.ریخته شود و یا الزم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس

اي از دریهاي هاي ذکر شده در باب اهمیت علهم و دانهش تنهها قطهرهنمونه

است که به علت اختصار در این تحقیهق، بهه ذکهر ایهن مهوارد  سخنان ائمه

 شود.بسنده می

انهدوزي و که: آیا مراد از دانشپرسش دیگري که ممکن است مطرح گردد، این
ها در ارتبهاط بها شود؟ و این تأکیدات و توصیهعلم آموزي، شامل هر علمی می

 علم، متوجه کدام علم است؟
مقصهود پیهامبر »اند: گونه بیان نمودهمرحوم فیض کاشانی در این ارتباط این

کهدام )از علهوم( بهه طهور رموده فریاه اسهت، ههیچاز آن علمی که ف اسلم

 انحصار نیست. 

                                                 

َ »: پیامبر اکرم -١  .(١٣٣٤٣, حدیث ٧, ج١٣٦٢شهري, )ري ؛«ةألِعُن أفَضل ِهداي

 .(٣٣٧٦١)همان, حدیث ؛ «ألِعُن َحياُۀ اإلسالم َوِعامُد ادّلين»: پیامبر اکرم -٢

هَداء َمَع ِمداد الُعلَ »: پیامبر اکرم -٣ َوَجلَّ یف َصعيد واِحد َوَوَضَعت املَوازين فَتَوَزن ِدماء الشُّ امء إذا اكَن يَوم القياَمۀ مَجَع ، َعزَّ

هَداء  .(١٣٤0٢)همان, حدیث ؛ «فرََيَحج ِمداد الُعلاَمء عىَل ِدماء الشُّ

 .(١٣٤١٤)همان, حدیث ؛ «اعَۀ َخري ِمن قيام لَيلَۀتََذکرُّ الِعن س»: امام باقر -٤
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هاي تفسیر، کلم، اخلق، حدیث، فقهه، اگر مراد حارت منحصراا یکی از رشته

فرمود. پس باید دید از نظر اسلم انجام چه اموري براي عرفان و... بود، تصریح می

ب و الزم است، تها اي خاص بر حسب نیاز واجهر فرد، واجب مستقل و یا بر عده

اگر راه انجام آن تکلیف تحصهیل علهم و یها کسهب مههارت و تخصصهی اسهت، 

 (٤٢-٤8, ص. ١ج, ١٣٦8, یکاشان ضی)ف.«تحصیل آن علم و تخصص واجب گردد

که فریاة علم تابع نیاز جامعة اسلمی است، و این امر مهورد تشهویق نتیجه آن

است و خواههان ایجهاد جامعهه و دین مبین اسلم است چرا که اسلم دینی جهانی 

نیاز از بیگانگان باشد؛ یعنهی مجههز بهه حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی

ها و وسایل گران، پزشکان، داروسازان، مجهزترین دانشگاهبهترین مهندسان، صنعت

 ١تحقیق علمی و دفاعی باشد تا راه هرگونه نفوذ و تسلّط دشمنان را از میان بردارد.

اساس هر علمی که به حال اسلم و مسلمانان مفید باشد، در هر زمینه  بر این

در صورتی  -چه فیزیک و شیمی یا ریاضی و معدن شناسی و غیره -ايو رشته

ها خهدمت بهه اسهلم و مسهلمانان باشهد، مشهمول آن که هدف از یادگیري آن

مطرح  هایی است که در کلم و سخن پیشوایان دینتأکیدها و ترغیب و تشویق

انهدوزي و بهاالرفتن سهطح آگهاهی بهه جهت در راستاي دانششده است. بدین

شود، وضع موجهود نوعی روحیة علمی مسلمانان باال رفته و این امر موجب می

خویش را به طور دقیق بشناسهند و در نتیجهه در امهور تولیهدي و فنهاوري بهه 

ورزند و اقتصاد جامعة ها اقدام انتخاب بهترین و کاراترین امکانات و ساخت آن

 خویش را تقویت و تحکیم نمایند.

گردد این است که باالبردن سطح آگهاهی مهردم بهه اینک پرسشی که مطرح می
 عهدة چه کسی در جامعه است؟

                                                 

 .١٤١ر.ک به: نساء،  -١



112 ................. (PURE LIFE, Vol.1.No.1, (Jumada Al-Awwal 1436. Isfand 1393. March. 2015 

 

تهوان گفهت ی به این امر شهد، مهیاي جزیچه در مباحث گذشته اشارهچنان

نههاد »یز مهم است کهه دار این امر است. این امر ننظام آموزش و پرورش عهده

تر از معناي متهداول آن اسهت؛ یعنهی عهلوه بهر آموزش و پرورش امري وسیع

ها، شهامل ههر نهوع ها و دانشگاهها، مدارس راهنمایی، دبیرستانمهدها، دبستان

شود که در زمینة تعلیم و شکوفایی فرهنگ عمومی نقش خهویش را فعالیتی می

عمومی در تولید، مصرف و توزیع درآمد و  به درستی ایفا نماید و نوعی آگاهی

هاي مختلف اقتصادي به مردم ارائه دههد. همهین آگهاهی به طور کلی در زمینه

هاي رشد اقتصادي حرف اول و آخر شود جامعه در تمام زمینهعمومی باعث می

 (٦, ص. ١٣٧٤)مظلوم گرمجانی, .«را بزند

 تأكید و توصیه بر كار و تالش -
لمی آیات و روایات فراوانی در باب کار و تلش وجهود دارد هاي اسدر آموزه

رسهاند. در ایهن بخهش از که این امر میزان اهتمام ویژة اسلم به این امر را مهی

تحقیق به صورتی کلی جایگاه کار در اسلم و آثار آن را مورد بررسی قرار داده 

 پردازیم.می برد اقتصادي جامعهو در خاتمة این بحث به تأثیر آن در پیش

اي کهه اي دارد، به گونههاي ناب اسلمی کار و تلش جایگاه ویژهدر آموزه

ٌة عَلىل لُكِّ ُمسلِنج » فرماینهد:در این زمینه مهی پیامبر گرامی اسلم َطلَلُب احلَلالل فَريَضل

؛ کسهب روزي از راه مشهروع، بهر ههر مهرد و زن (9, ص. ١0٣ج, ١٤0٣)مجلسی,  «َوُمسِلَمة

 واجب است. مسلمانی

شماري در توصیه به تلش و کوشش در راه مشروع داریم کهه ایهن روایات بی

اي کهه از پیهامبر کنهد، بهه گونههها معرفهی میامر را ضامن سعادت اخروي انسهان

َ  َمْن الك ِمن کَدِّ » در این زمینه آمده است که فرمودند: اکرم ه َحالالً فَتََح هَلُ أبواب اجلَنَّة يَدُخل دِ ي

َا شاء رنج خود از حلل الهی اسهتفاده ؛ کسی که با دست(١0, ص. ١0٣ج, ١٤0٣مجلسهی, )«َمن أُّيُّ

 گردد تا از هر دري که خواست وارد شود.کند، درهاي بهشت بر او باز می
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در برخی از روایات نیز کار کردن نوعی عبادت دانسته شده و تلش کننهده 

 ١ه است.چون مجاهد در راه خدا معرفی نمودرا هم

در ارزش نهادن به امر کار، دست کارگر را به احتهرام  پیامبر گرامی اسلم

هَا النّاُر أبَدا هِذِه يَد ُُيِ » فرماید:فشارد و میمی َا ، َوَرسوهَل َمن الك مِ هِذِه يٌَد التََمسُّ َ هبُّ ه نََظر يَدِ  دِّ ن ک

محَ  است که هرگز آتهش جههنم بهه آن  یدست نیا؛ (٥9, ص. ١٣٦٧)بناء رضوي, «ة، إلَيه اِبلرَّ

این دستی است که خدا و رسولش آن را دوسهت دارنهد. چنهین  .دینخواهد رس

 کند.دستی را خداي متعال با نظر رحمت نگاه می

ههاي سیاسهی، حکهومتی و نظهامی خهود، با همة گرفتاري وجود مبارک پیامبر

را بهراي کسهب معیشهت و  هاي اقتصاديشخصاا از کار کردن ابایی نداشت و فعالیت

نمودند کهه کسهی بیکهار و طفیلهی دانست و همواره تأکید میادارة زندگی افتخار می

 .(٣٢٧, ص. ٦ج, ١٣8٢, ی)طوسه«َملُْعوٌن َمْن أَلْقَی لَكَُّه عَلىَل النّلاِس » فرمود:نباشد در این رابطه حارت می

 به دور است. کسی که بارِ زندگی خویش را بر دوش دیگران نهد از رحمت خدا

اي بر خودکفایی، عدم نیاز به کفار و به کار، تأثیر شایسته توصیه و تأکید پیامبر اسلم

ههاي رشد و توسعة اقتصادي و انسانی داشته اسهت. در سهیره و روش حاهرت، نمونهه

فرمود و آن پروري و تنبلی منع میتوان یافت که همواره مردم را از بیکاري، تنفراوانی می

 دانست.شمرد، چرا که تنبلی را عامل رکود جامعه و خراب کردن آیندة ملت میناه میرا گ

 تأكید و توصیه به مصرف مطلوب اسالمی -
قبل از ورود به این بحث الزم اسهت نکهاتی در زمینهة اهمیهت مصهرف از نظهر 

اقتصادي بیان گردد. مصرف از نظر اقتصهادي داراي اهمیهت بسهزایی اسهت کهه 

انهد کهه مصهرف در عهین ، اخیراا متوجه آن شده و چنین اظهار کردهاقتصاد دانان

 باشد. اینکه هدف نهایی از تولید و توزیع است، یکی از عوامل مؤثر در آن نیز می

                                                 

 .(113ص. , 103ج, 1403, یمجلس)؛«اَلاكدُّ عىََل ِعياهِلِ اَكلُْمجاِهِد یف َسبيِل ،ِ »: پیامبر اکرم -١
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که غایت و ههدف توان گفت، موضوع مصرف از نظر اینبه عبارتی دیگر می

دارد، نقهش  گیهريهاي اقتصادي است و بر تولید و توزیع، تهأثیر چشهمفعالیت

العهاده هاي اقتصادي و بخش اقتصاد کلن فوقگذاريابزار بودن آن در سیاست

هاي مهم اقتصاد قرار گرفتهه اسهت؛ بخش واست. بر همین اساس است که جز

کنهد و بهه آن دو چرا که مصرف، سوخت حرکت تولید و توزیع را تهأمین مهی

 بخشد.شکوفایی می

شهود. در نظهام اسهلمی، دایهرة انکار نمهی از نظر اسلم نیز اصل این رابطه

ههاي معنهوي و هها، نیازهها و مطلوبیهتتر است و شامل انگیزهمصرف گسترده

ههاي شود که با قهرار دادن محهدودیتارزشی است، و از سوي دیگر تلش می

هاي مصرفی به نوعی کنترل شده به سوي ایجاد گوناگونی که ذکر شد، سیاست

 تصادي، سیاسی و اجتماعی کشانده شود. رفاه بیشتر اعم از اق

هاي ارزشی و اجتماعی، بنابراین در نظام اسلمی، مصرف در بعد مطلوبیت

نه تنها باز و مطلق گذارده شده بلکه بر افزایش مهم آن نیز تشویق و ترغیهب 

کرده است؛ چرا که نتیجة این امر منجر به رشد انسهانی، اجتمهاعی و ارزشهی 

به نوبة خود موجب توزیع مجدد ثروت، برقراري عهدالت،  گردد و این امرمی

 باشد. ها و مصالح اسلمی دیگر میهاي اجتماعی و ارزشو تأمین

هاي اسلمی به عنهوان هایی از مصارفی که از منظر آموزهبه نمونه ادامهدر 

 شود:مصارف واجب بیان گردیده است، اشاره می

ب شمرده شده، مقدار مصارفی است الف( یکی از مصارفی که در اسلم واج

هاي بدنی که انسان براي ادامة حیات و حفظ نفس از ابتل به امراض و ناراحتی

 و روحی نیاز دارد. 

هاي طیب را حلل کرده و از تحریم و مصهرف بر این اساس خداوند نعمت

 ها نهی فرموده است:نکردن آن
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مُ  رِّ يَن آَمنُوا اَل حُتَ ِ َا اذلَّ ا  اَی أَُّيُّ بُّ الُْمْعتَِديَن * َولُكُوا ِممَّ وا َطيِّبَاِت َما أََحلَّ اَّلّلُ لمَُكْ َواَل تَْعتَُدوا ِإنَّ اَّلّلَ اَل ُُيِ

ي أَنمُْتْ ِبلِه  ُمْؤِمنُلونَ  ِ َُّقوا اَّلّلَ اذلَّ ً َوات اى کسهانى کهه ایمهان  ؛[8٧و88مائهده/ ] َرَزقمَُكُ اَّلّلُ َحاَلاًل َطيِّبا

خداوند براى شهما حهلل کهرده اسهت، حهرام  اى پاکیزه را کهاید! چیزهآورده

و از ، داردمتجاوزان را دوست نمى زیرا خداوند ؛و از حد، تجاوز ننمایید ؛نکنید

 و از ؛روزى داده است، بخورید اى که خداوند به شماهاى حلل و پاکیزهنعمت

 .داوندى که به او ایمان دارید، بپرهیزیدخ

باشند نیز واجب است، ل انسان میبه افراد تحت تکف صارفی که مربوطب( م

و انسان باید نیازهاي متعارف زندگی همسهر و فرزنهدان خهود را تهأمین کنهد؛ 

چنین در صورت عدم توانایی پدر و مادر، تأمین زندگی و مخهارج متعهارف هم

شماري ها است که در این رابطه روایات بیآنان به عهدة فرزند داراي درآمد آن

 ارد شده است، از جمله:و

ُجل إنَّ يوسع عَلىل عيلاهِل للئَال يَتََمنلوا َموتله» - ؛ بهراي مهرد (٤٤٤, ص. ٦ج, ١٣8٧)کلینهی, «يَنبَغی الرَّ

 اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نکنند.سزاوار است که بر عائله

اند از: تأمین مقدار الزم شود، عبارتامور دیگري که ذیل این مطلب وارد می

هایی که جانشان در خطر است. امور واجب عبادي مانند براي حفظ جان انسان

و امههور مسههتحبی دیگههري چههون  ١حههج، رفههع گرسههنگی و تشههنگی حیوانههات،

گیري نزدیکان و دیگر افراد مستمند جامعه، استعمال بهوي خهوش و... از دست

 جمله امور دخیل در مصرف مطلوب نظام اسلمی است.

ها را الزامهی کهرده ه واجباتی در مصرف ارائه نموده و آناسلم در عین اینک

هایی نیز براي آن ذکر نموده است. در این قسمت به دو نمونه است، محدودیت

 شود:ها اکتفا میاز این محدودیت

                                                 

 .136، مس ئهل 311، جنف: مطبعة الادب، ص. 2ج(، 1390، )حترير الوس يهل، امام مخيىن ر.ک به: -١
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است. بهه « تجاوز از حد» ١دانانالف( اسراف؛ مراد از اسراف بنا بر نظر لغت

بردن چیزي از حدود متعارف آن خارج شود و این معنا که اگر انسان در به کار 

گردد. در بیش از اشباع نیازهاي خود مصرف کند، عنوان مُسرف بر او اطلق می

 حرمت اسراف، آیات متعددي وارد شده است، به عنوان نمونه:

بُّ الُْمرْسِِفنيَ  - َُّه اَلُُيِ ن فُوا ِإ بُوا َواَل ترُْسِ خورید و بیاشهامید و و ب؛ [٣١اعهراف/ ] َولُكُوا َوارْشَ

 دارد.اسراف نکنید که خداوند مسرفین را دوست نمی

اُب النَّلارِ  - و همانها مسهرفان آنهان اههل آتههش  ؛[٤٣غهافر/ ] َوأَنَّ الُْمرْسِلِفنَي مُهْ أَحْصَل

 باشند.می

علت مذمّت و نهی اسلم از اسراف، به دلیل حاکم شدن روحیة اسهراف در 

االها و خدماتی به جاي تأمین نیازههاي واقعهی و فرد و جامعه است. چه بسا ک

چنین ابتل به فقر در اثر شود، و همگري ها میها و الابالیرويالزم، صرف زیاده

اسراف، هم نسبت به فرد قابل تصور است و هم نسبت به جامعه؛ زیهرا ممکهن 

است فردي در اثر عدم تقدیر در معیشت و ولخرجی دچار فقر شود و نیز عهده

ي با اسراف و استفادة بیشتر از امکانات جامعه، باعث سلب استفادة دیگران از ا

 اي موجب فقر اجتماعی شود.آن امکانات گردند و اسراف عده

ب( تبذیر: در برخی موارد از واژة تبذیر در آیات و روایات سخن بهه میهان 

 سوره اسراء آمده است: ٢٧و  ٢٦چه در آیة آمده است، چنان

ِريَن اَكنُوا ِإْخَواَن اَوآِت ذَ  ْر تَْبِذيراً * ِإنَّ الُْمَبذِّ ِبيِل َواَل تَُبذِّ َياِطنِي ا الُْقْریَب َحقَُّه َوالِْمْسِكنَي َواْبَن السَّ لشَّ

ِِّه كَُفوراً  ْيَطاُن ِلَرب و  ؛حق نزدیکان را بپرداز، و مستمند و وامانده در راه را و ؛َواَكَن الشَّ

که تبذیرکنندگان برادران شیاطینند و شیطان در  چرا کن،و تبذیر م اسرافهرگز 

که قرآن کریم مبذرین را برادران این .بود ناسپاسبرابر پروردگارش بسیار 

                                                 

 .74ص. مق: مطبعه اخليام، ، شهيد صدراخلطوط التفصيليه عن اقتصاد اجملمتع الاسالمی،  ر.ک به: -١
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 شیطان معرفی نموده است، در روایات نیز این امر بیان شده است. 

؛ همانا (٣0٢ , ص.٧٥ج, ١٤0٣)مجلسی, «إنَّ التَّبذيَر ِمَن اإلرساِف »د:فرماینمی امام صادق

ی از اسراف است توان گفت: تبذیر جزیبه عبارتی میتبذیر نوعی اسراف است. 

که به معناي بذر پاشیدن و در عرف به معناي پراکنده ساختن و ریخت و پاش 

 ١مال بدون علت است.

به طور کلی صَرف مال در موارد غیر عقلیی و غیر مفید، تبهذیر بهوده و از 

هاي کیفی مصرف کاالهاي است. چرا که با توجه به جنبه نظر اسلم تحریم شده

مختلف، و نیز استعدادهاي نهایی منابع تولیدي، هر منبع خدماتی یا مادة تولیدي 

را باید در جایی به کار گرفت کهه بیشهترین بهازدهی را داشهته باشهد. در ایهن 

شده صورت است که به جهات کیفیِ منبع تولیدي یا عامل خدماتی توجه کامل 

 برداري شده است.و از استعدادهاي بالقوة آن به طور کامل بهره

که مصهرف در جامعهة اسهلمی، مفههوم خاصهی دارد. بندي مطلب اینجمع

چه از نظر اسلم قابل قبول نیست، جامعة مصرفی به معناي رایهج آن اسهت، آن

ده و ها را فقط وابسته و محدود به نیازهاي مادي و شخصهی نمهوچرا که انسان

 کند. در تحصیل آن هرگونه ارزشی را فدا می

بدیهی است این امر منجر به ایجاد مشکلت اقتصادي فراوانی براي جامعهه 

 خواهد بود.

 تأكید و توصیه به قناعت و زهد -
اصل زهد و قناعت، بعد روحی آن است، و مطلوبیت قناعت و زهد براي عموم 

به معناي ترک دنیا و مهذموم بهودن جامعه به منظور کسب تعالی روح است نه 

گیري از محرومهان و انفهاق کسب مال و ثروت، چرا که اسلم نسبت به دسهت

                                                 

 .74ص. مق: مطبعة اخليام، ، رشهيد صداخلطوط التفصيليه عن اقتصاد اجملمتع الاسالمی،  ر.ک به: -١
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 تأکید فراوان دارد.

زهد و قناعت آثار فردي و اجتماعی زیادي دارد. این آثار در رشد و توسعة 

اقتصاد جامعه بسیار مؤثر و کارساز است. از جمله آثار قناعهت و زههد، ایجهاد 

در این رابطه فرمودند:  چه امیرالمؤمنین علیدگی روح و روان است. چنانآزا

؛ کسی که در دنیا زهد بورزد، نفس و (٢٦, ص. ٢ج, ١٣8٣)آمدي, «من َزَهَد يف ادّلنيا أعتََق نَْفَسهُ »

 جان خود را از اسارت آزاد کرده است.

قهانع و از دیگر آثار قناعت و زهد، راحتی جسم و جان است؛ چرا که شهخص 

تر به حرص و طمع آلوده نمهیگاه براي کسب مال و ثروت و سود بیشزاهد هیچ

شود. با خود قانع می و اجتماعی خود آشنا شده و به حق گردد، و به وظایف فردي

و در برابهر  ١گیهرد.اي جسم و جانش در راحتی و آسهایش قهرار مهیچنین روحیه

چهه در ایهن موضهوع، امهام انهد. چنانمقدم و استوار میها ثابتمشکلت و سختی

نيا هانَت عَلَيه املُصليبات»فرمودند: باقر کسی کهه در  ؛(٣8٣, ص. ٦8ج, ١٤0٣)مجلسی, «َمن ُزهد یِف ادلُّ

ها را زشت و دنیا زهد را پیشة خود سازد، بلها و مصایب بر او آسان گردیده و آن

 پندارد.ناپسند نمی

هها و حدّ توان، دیگران را از نعمت کند درشخص قانع و زاهد تلش می

منهد سهازد و اگهر ممکهن نشهد حهداقل بها امکاناتی که در اختیار دارد بهره

دردي نموده و زندگی خود را متناسب با وضع آنهان قهرار بینوایان اظهار هم

شود ثروت به طور عادالنه در جامعه توزیع گردد دهد. این صفت باعث می

داده شود. به طوري که افهراط در جمهع مهال و هاي طبقاتی کاهش و فاصله

انهد چه تولید کردهرود و در سطح کلن، افراد جامعه به آنثروت از بین می

نمایند. این امر باعث ایجاد جوّ تفاهم و همکاري براي رسهیدن بهه اکتفا می

                                                 

نيا يَرحي القَلب َوالَبَدنا». 65، ح 21 .، ص73ج، 1403حبار الانوار، عالمه جملَس،  ر. ک به: -١  .«لزُّهد یِف ادلُّ
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 استقلل اقتصادي خواهد شد.

امعه، واردات و جویی در جعلوه بر این، با گسترش روحیة قناعت و صرفه

هاي آن بهبهود یافتهه و بها کهم شهدن نیازههاي صادرات جامعه و تراز پرداخت

 گردد.وارداتی، حرکت در جبهة استقلل کامل اقتصادي، تسریع می

 توصیه و تأكید به ايجاد بازار با معیارهای اسالمی -
د. قبل از پرداختن به این بحث الزم است به صورت گذرا، بازار را تعریهف کهر

شود چرا کهه آن را غالباا در مباحث اقتصادي، در مورد تعاریف بازار بحث نمی

 يندیبازار فرا»توان گفت: کنند؛ اما در یک تعریف کلی میامري روشن تلقی می

 متیق گر،یدکیکاال با  کیو فروشندگان  دارانیخر ییارویاست که در آن، رو

 (80, ص. ١ج, ١٣٧٣و نوردهاوس, )ساموئلسسن .«کندیم نییو مقدار کاال را تع

پهردازیم. از آل از منظهر اسهلم مهیبا توجه به این تعریف، به بحث از بازار ایده

آل وجود افهرادي اسهت کهه تحهت ترین ویژگی بازار ایدهمنظر تعالیم اسلمی، مهم

اند و این عامل در تمام ابعاد زندگی تربیت اسلمی به درجات عالی کمال نایل آمده

با  ماعی آنان تأثیر گذشته است که این امر در دوران حکومت حارت مهدياجت

اي که در آن دوران فراوانی نعمهت گردد، به گونهتوجه به روایات فراوان ترسیم می

کنند و عهدالت رسد که افراد براي پرداخت زکات مالشان فقیر پیدا نمیبه حدّي می

 رسد.ه اوج خود میت و برادري ببسته و اخو در پهنة گیتی نقش

آل زنهدگی نمهیتذکر این مطلب الزم است که ما هم اکنون در شرایط ایده

تهر هاي مناسب ضهروريحلهاي موجود و ارائه راهکنیم و پرداختن به وضعیت

رسد. در جوامع اسلمی از آنجایی که مسهلمانان، خداونهد متعهال را به نظر می

داري را سهرلوحة تمهامی کارههاي نهتداننهد و امامالک واقعی تمام جهان مهی

ب و جلهب رضهایت ند، باعث شده که اصهل توحیهد و تقهردهخویش قرار می

هایی فراوانی در ی پیدا کند و این امر بازتابها تجلخداوند در بینش و رفتار آن
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 رفتار اقتصادي آنان داشته باشد.

ي الهی سهبب هاها در برابر خداوند و توصیهاطاعت و تسلیم )ایستار( انسان

شود که آنان سعادت مادي و معنوي خهود را در گهرو تقهوا و یهاد خداونهد می

 بیابند. قرآن کریم نیز به زیبایی به این نکته اشاره فرموده است:
ْرِض َولِكن كَ  امِء َواأْلَ ْم بََراَكتج ِمَن السَّ َّقَوا لَفَتَْحنَا عَلهَْيِ بُوا فَأََخْذَفمُهْ ِبَما اَكنُوا َولَو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمنُوا َوات ذَّ

پیشهه  آوردنهد و تقهواها ایمان مىو اگر اهل شهرها و آبادي؛ [9٦اعراف, ] يَْكِسُبونَ 

 [هها حهق راآن]ولهى  ؛گشهودیمها مىکردند، برکات آسمان و زمین را بر آنمى

 ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. ؛کردند تکذیب

ههاي دهیشود در رفتارهاي انسانی جهت، بینش اسلمی موجب میبنابر آیه

خاصی به وجود آید که آنان را وادار به رعایت مسائل حقهوقی و اخلقهی مهی

کند. اسلم با تعالیم ارزنده و آسمانی خویش، زمام امور در بهازار را بهه دسهت 

می را هاي خاص اسلسازوکار خشک آن نسپرده است، بلکه در کنار آن تربیت

  .نیز مدّ نظر قرار داده است

از جمله این امور، دریافت سود کمتر از مؤمن یا فروش کاال به اولین شخص 

ی پیدا کرده است. صورت احکام اخلقی در بازار تجل داوطلب خرید است که به

هاي اسلمی بر این امهر، با توجه به این امور نقش احسان و توصیه و تأکید آموزه

شهود فاهاي صهمیمیت میهان ربیت اسلمی دیگري است که باعث میدستاورد ت

ساز کارآیی بهتر بازار و موجب استفادة بهتر آحاد افراد جامعه بیشتر گشته و زمینه

 از نیروهاي بازمانده و ایجاد رقابت سالم به درون جامعه باشد.

اصولی که به صورت کلی در سازوکار بازار اسلمی نمهود و جلهوة خاصهی 

 شود: قانون، نظارت و اخلق.د، در سه مورد خلصه میدار

الف( قانون: با توجه به مطالبی که گذشت، در جامعة اسلمی محور همه تصهمیم

بیند نه مالهک، دار میها و قوانین، خداوند است. بر همین اساس انسان خود را امانت
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 ت خواهد بود.بینند، متفاوهایی که خود را مالک میلذا دیدگاه وي با انسان

هاي اسهلمی ب( نظارت: از آنجا که تأمین عدالت اجتماعی در جامعه، آرمان آموزه

شود که ایهن امهر هایی از درون اعمال میاست، با زنده کردن سجایاي اخلقی، نظارت

ه در یابهد کهخود زاییدة تربیت اسلمی است، چرا که به واسطة این امهر انسهان در مهی

 نماید. ب به وي از هرگونه گناه و معصیتی دوري میو جهت تقرمحار خداوند است، 

گذشته از این نظارت درونی، نظارت مستمر دیگري نیز در جامعهة اسهلمی 

برپاست که همان حاکم اسلمی است که با توجه به اختیاراتی که دارد نظهارت 

 مستمري بر روند اوضاع خواهد داشت.

ود بسهیاري از مفاسهد اقتصهادي شهج( اخلق: توجه به اخهلق باعهث مهی

چون: پرهیز از ظلم و احتکار، دروغ، ستایش کاالي خود یا نکوهش کهاالي هم

فروشهی، مهلهت نهدادن بهه فروشهی، ربها، خدعهه و نیرنهگ، گهراندیگري، کم

دستان، عدم توجه به خدا در حین معامله، عدم انفاق و احسان، معاملهه بها تنگ

 شمار دیگر از بین بروند.رد بیافراد پست و دشمنان دین و موا

 كاری در كارتوصیه به اتقان و محکم -
یابیم یکی از شرایط رسیدن جامعة اسلمی هاي اسلمی در میبا دقت در آموزه

به عزت و سربلندي و خودکفایی و استقلل در انجام کارها، با اسهتواري و بهه 

 صورت درست و صحیح است. 

ة عملی خویش بارها بر این نکته تأکید ورزیهده در سیر پیامبر گرامی اسلم

َل أن ُُيِسنَ » فرمودند:و می بُّ ِمَن العاِمِل إذا مَعِ َ تَعاِل ُُيِ ؛ (90٧, ص. ٣ج, ١٤09الدین الهندي, )حسام«إنَّ اَّللَّ

 اي، کار خود را به خوبی انجام دهد.خداوند متعال دوست دارد هر عمل کننده

کم کردن قبر یکی از اصحاب خویش با سنگ و گِهل حارت در جاي دیگر پس از مح

َُّه َسيَبيَْل  إينِّ »فرمودند:  بُّ عَْبًدا إَذا مَعَِل مَعاَلً أَْحَْکَهُ  َويَِصُل الِْبيَل  اَلعَْنُ أَن ؛ من (88٤, ص. ٢ج, ١٣9١)حر عاملی, «إلَيِْه َولَكِنَّ اَّلَلَ ُُيِ

سیدگی خواهد شد، ولی خداوند دوست خوش پودانم که قبر، فرسوده و بدن دستنیک می
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 اش کاري را انجام دهد آن را محکم و استوار نماید.دارد که چون بنده

توان گفت اتقان در عمل از جمله کارهایی است با توجه به این روایات، می

جها شماري است. پرسشی که اینکه در بردارندة فواید اجتماعی و اقتصادي بی

کاري در انجام کار چه ارتباطی با رشد اتقان و محکم» آید این است که:پیش می

در پاسخ به این پرسش به صورت کلهی « توسعه و اقتصاد سالم خواهد داشت؟

 شماري در بردارد، از جمله فواید زیر:توان گفت: این امر فواید بیو اجمالی می

 الف( ايجاد اعتماد و جلب نظر خريداران
ولیت وظایف خود را به طور صحیح و همراه با اگر افراد جامعه با احساس مسئ

کاري الزم انجام دهند، باعث جلب اعتمهاد مهردم جامعهه بهه استواري و محکم

رود. کاالهاي داخلی خواهد شد و دیگر کسی به دنبال کاالههاي خهارجی نمهی

شود با وجود استعدادها و توان باالي تولید کهاال بها متأسفانه گاهی مشاهده می

زده، نظري و سهودجویی شهتابوب، برخی از تولیدکنندگان، با کوتهکیفیت مطل

دهند و باعث پایین رفهتن اعتبهار کار خویش را با کیفیت بسیار پایین انجام می

 گرددند.خود و اعتبار کاالهاي داخلی و نیز هدر رفتن منابع داخلی می

یکهرة توانهد ضهربة سههمگینی بهر پاین امر در بلندمدت از نظر اقتصادي می

شناسهی و اقتصادي جامعه زند، اما اگر با کمال دقت به تولید کاال از سر وظیفهه

کنندگان دیگر رغبتی شود مصرفاستحکام و استواري در کار بپردازند، باعث می

به استفاده از کاالهاي خارجی ننمایند و در نتیجهه بهه صهادرات جامعهه رونهق 

ز از نظر تولید کاال و اقتصاد داراي المللی نیبخشیده شود و جامعه در سطح بین

اعتبار و ارزش گردد، و حتی میزان سطح بیکاري جوانان کاهش یابد و جامعهه 

 اي مستقل عمل نماید.المللی به گونهدر روابط اقتصادي و سیاسی در سطح بین

 ب( ايجاد روحیۀ خالقیت و نوآوری در كارها
مواره باال بهردن کیفیهت کهار بها اگر اندیشة تولیدکنندگان کاال در یک جامعه ه
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 خدمت به همنوع باشد؛ ابتکار، خلقیت و نوآوري نیز به وجود خواهد آمد.

شهود آن جامعهه دیگهر در مقابهل ملهل دیگهر اي در جامعه باعث مهیوجود چنین روحیه

احساس حقارت و خودباختگی نکرده و در نتیجه در برابر تهاجم فرهنگی نیز مقاومت بیشتري 

شهود، احسهاس نشان دهد. یکی از اموري که منجر بهه قبهول فرهنهگ بیگانهه مهی از خویش

بینی و حقارت در برابر فرهنگ بیگانه است، و افرادي که تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار خودکم

گیرند به علت این است که فرهنگ بیگانه را بسی برتر و واالتر از فرهنگ خهویش قلمهداد می

 گردد.وار از فرهنگ بیگانه مینجر به تقلید کورکورانه و طوطینمایند و این امر ممی

 ج( استفادة بهینه از منابع داخلی و انسانی
از اثرات بارز اتقان در عمل این است که از منابع انسانی و داخلی استفادة  بهینه 

بنهدي چه تولیدکاال یا انجام خدمتی اگر با سستی و سرهمآید. چنانبه عمل می

ها نخواهد بهود یرد، نتیجة آن چیزي جز اتلف منابع و هدر رفتن هزینهانجام گ

 و این امر با رشد توسعه و ایجاد یک اقتصاد سالم ناسازگار است.

 توصیه به نظم و انضباط در كارها -
اي که هاي اسلمی است، به گونهاصل نظم و اناباط از اصول کلیدي در آموزه

ها را از هرگونه ناهمهاهنگی و تقهدّم ایمان آن خداوند متعال در سفارش به اهل

خوانهد، لهذا دارد و آنان را به پیروي کامل فرا مهیبر خدا و رسولش برحذر می

 ١شود.یافته و منابط میمجموعه امور سامان

نیز این امر به طور واضح مشهود است. به طور نمونه  در سیرة معصومین

دادنهد کهه ترتیب در کارها اهمیت می جا به نظم وتا آن رسول گرامی اسلم

 فرمود:کرد و میهاي نماز جماعت اقدام میگاهی شخصاا به منظم ساختن صف

ْيَطانُ » وا بنَْيَ ُصُفوِفمُكْ َوَحاُذوا بنَْيَ َمنَاِكِبمُكْ اَل یَْستَْحِوُذ عَلَْيمُكُ الشَّ ؛ میان (٤٧٢, ص. ٥ج, ١٣9١)حر عاملی, «َسوُّ
                                                 

 .١ر. ک به: حجرات/  -١
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 دیگر باشید، تا شیطان بر شما غلبه نکند.وش به دوش یکها را پرکنید و دصف

در شاهد مثال دیگر، حاهرت پهس از تشهکیل حکومهت اسهلمی، دسهتور 

 ١ریزي را صادر فرمودند.سرشماري مسلمانان و ثبت اطلعات الزم براي برنامه

دَلى » ، حارت فرمودند:به حسنین در وصیت حارت علی ُاوصيُكام َومَجيَع َو

؛ شما را و تمام (٦٦9و  ٦٦8, ص. ٤٧, نامه ١٣9٥البلغه, )نهج« َوَمْن بَلَغَُه ِكتایب ِبتَْقَوى اَّلّلِ َونَْظِم اَْمِرُكُْ َواَْهىل

رسد، به تقوا و تهرس از فرزندان و خاندانم و کسانی که وصیت من به آنان می

 کنم.خداوند و نظم در امور سفارش می

 رشد و توسعه و اقتصاد سالمد( ارتباط میان نظم و انضباط با 
چه ارتباطی میان نظهم »پردازیم که: اینک با توجه به این امور به بررسی این امر می

تهوان در پاسخ به این پرسش می« باشد؟و اناباط با رشد توسعه و اقتصاد سالم می

بهرد اقتصهاد جامعهه بسهیار کارسهاز و مههم گفت نظم و اناباط در کارها، در پیش

 گذارد، از جمله این آثار:امر آثار زیادي در اقتصاد یک جامعه می است. این

 انجام به موقع تعهدات و قراردادهای منعقد شده -
م و اناباط نماینهد و اگر هر کدام از طرفین قرارداد، خود را ملزم به رعایت نظ

ر تمام اجزا و عناصر الزم جهت ایجاد قرارداد را مهیّها سهازند، آن در زمان مقر

یابد، اما ار به سرانجام رسیده و به هدف مطلوب و مورد نظر خویش دست میک

نظمی و عدم اناباط، آن کار به نتیجة مطلوب نخواههد رسهید و در صورت بی

 عمل به تعهدات نیز ممکن نخواهد شد.

 ايجاد رابطۀ قوی میان مسئولین -
ایهن امهر  گیهرد.در صورت ایجاد نظم و اناباط، پیشرفت در کارها صورت مهی

                                                 

ْساَلمِ ». 128، ص. 11 جادلين الهندی، کزن العامل، حسام ر. ک به: -١  .«أَْحُصوا لُكّ ِمْن تُلْفَظُ اِبإْلِ
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 ،روابط مستحکم برقرار کنند گردد مسئوالن اجرایی با صاحبان سرمایهموجب می

تر گردد. این امور باعث و فااي همکاري و صمیمیت میان آنان بیشتر و گسترده

گذاري شود براي کارهاي تولیدي و اقتصادي، صاحبان سرمایه بیشهتر سهرمایهمی

 ایجاد گردد.هاي زیربنایی بیشتري کنند، و پروژه

 مداومت و به سرانجام رساندن كارها -
َن » آمهده اسهت: طور که در فرمهایش امهام بهاقرهمان دُّ ِمل ِل أََشل ْقَلاُء عَلىَل الَْعَمل ب اإْلِ

لِ   مداومت بر کار، دشوارتر از خود عمل است.؛ (٢9٦, ص. ٢ج, ١٣9٢)کلینی, «الَْعَم

ن کارها به ایهن اسهت توان گفت: مفید بودبا توجه به این روایت شریف می

کهاره و نهاقص رهها کهردن، ارزش که به پایان برسند. خوب آغاز کردن اما نیمه

ههاي برد، و این امر باعث هدر رفتن و ضهایع شهدن سهرمایهعمل را از بین می

گهردد. بنهابراین داشهتن نظهم و مادي و معنوي و در نتیجه رکود اقتصادي مهی

یشتن را مقیّد به انجام و تمهام کهردن شود شخص، خواناباط در کار باعث می

 کار کرده و بر این امر مداومت الزم را داشته باشد.

 دوری از كاهلی و پرهیز از نسنجیده كاری -
که تنبلی و سستی در کارها و نیز انجام اعمال نسنجیده و ناپخته، با توجه به این

بل از دست زدن نظمی و آشفتگی در کارهاست، توصیه شده که افراد، قنتیجة بی

به کار در صورتی که توان آن کار را و حوصلة به انجهام رسهاندنش را نداشهته 

در این زمینهه  م اسلمچه در روایت از رسول مکرباشند، پرهیز نمایند. چنان

َّْر عَاِقبَتَُه فَِإْن يَُك ُرْشداً »ت:آمده اس ْمرج فَتََدب فَاْمِضِه َوِإْن يَُك غَيّلاً فَانْتَلِه  فَِإىنِّ ُأوِصيَك ِإَذا أَنَْت يمَهَْمَت ِبأَ

بر انجام کاري گرفتی، ابتدا تهدبر و  ؛ هرگاه تصمیم(٢٢٣, ص. ١١ج, ١٣9١)حر عهاملی, «َعْنهُ 

ر کن و عاقبت و نتیجة آن را در نظر بگیر. اگر باعث رشد و هدایت بود آن تفک

مصهلحت را تعقیب کن و انجام بده، و اگر موجب ضللت و گمراهی بود و به 

 نبود، از آن دوري کن.
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 گیریبندی و نتیجه( جمع4

چون توسعه و اقتصاد مورد بحهث و شناسی، واژگانی همدر بحث مفهوم -١

بررسی قرار گرفت که با توجه به معناي هر یهک از ایهن واژگهان بهه تعهاریف 

 نهایی در این زمینه پرداخته شد.

که: توسعه فرآیندي است که گونه بیان شد در تعریف نهایی توسعه، این -٢

سازد، و با استفادة بهینه زمینة شکوفایی استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم می

 آورد.از منابع مختلف بستر مناسبی براي رشد تولیدات ملی فراهم می

گونه مطرح شد که اقتصاد، عبارت اسهت از در تعریف نهایی اقتصاد این -٣

هایی کهه بشهر بهراي تولیهد و توزیهع کهاال و ششناخت، ارزیابی و انتخاب رو

 گیرد.خدمات، از منابع محدود یا غیر آماده، به منظور مصرف به کار می

هاي دینی، به این نکته تأکید شد که مطهابق در بحث نگرش علمی آموزه -٤

کنهد، قهدرت و هاي قرآنی که تشویق بهه شهناخت اسهرار خلقهت مهیبا آموزه

 تان تقویت و افزایش یابد.ا از این راه معرفت و بصیرتحکمت الهی را ببینید ت

در بحث دیگري پیرامون نحوة چگونگی نگرش علمی در جامعه به ایهن  -٥

نتیجه رسیده شد که نهاد آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیهت در بسهط و 

 گسترش این نگرش، تأثیر بسزا و درخور توجهی دارد.

لمی جهت ایجاد یک اقتصاد سالم اهدافی نام هاي اسدر بحث اهداف آموزه -٦

اند از: ایجاد تعادل و توان اقتصادي؛ به دست آوردن استقلل در برده شد که عبارت

 هاي گروهی و حداکثر کارایی.اقتصاد؛ پرورش استعدادها جهت ایجاد همکاري

 ههاي اسهلمی در جههت رشهد و توسهعة اقتصهاد، درراهکارهاي مورد تأکید آموزه -٧

بردارندة اموري چند است از جمله: اهتمام و توصیه اسلم نسبت به علهم و تفکهر؛ تأکیهد و 

توصیه بر کار و تلش؛ تأکید و توصیه به زهد و قناعهت؛ تأکیهد و توصهیه بهه ایجهاد بهازار 

 کاري در عمل؛ داشتن نظم و اناباط؛ محدودیت در مصرف و غیره.اسلمی؛ اتقان و محکم
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جه به مطالب  ذکر شهده در ایهن تحقیهق، اسهلم خهود را به طور کلی با تو

ترین ادیان و آخرین دین معرفی کرده و مدعی است که تمام مسهائل الزم کامل

براي رشد انسان در مسیر هدایت به سوي حق را در بردارد. چرا کهه قهوانین و 

که در اسلم، مطابق با فطرت بشر و براي تأمین سعادت او وضهع  مقررات کلی

 گردد.خوش تغییر و تحول نمیده، در هیچ عصري دستش

هاي بشر به وضهع قهوانین و ایجهاد راهکارههایی اسلم با توجه به نیازمندي

ها پرداخته اسهت در ارتبهاط بها رشهد و توسهعة جهت پیشرفت و تعالی انسان

اقتصادي نیز راهکارهایی اندیشیده و به مردمان توصیه نموده است. بها بهه کهار

ین راهکارهاست که انسان در مسیر تکامل خویش، بهه سهعادت دسهت گیري ا

سهاز، مطهابق نماید؛ زیرا اسلم دینی انسانیافته و مسیر تکاملی خود را طی می

 با فطرت انسانی و برگرفته از وحی الهی است.
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