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چکیده

رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغهه��ای زندگی فردی و اجتماعی
است .بدینسان که در جوامع اس�لامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که
نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی اس��ت؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از رفاه
گریزاند و مال و ثروت را آفت دین میدانند .مقاله حاضر که با روش کتابخانهای تدوین
شده است با استناد به آموزههای رضوی و قرآن کریم این نگرش را نقد ومشخص کرده
است که؛ رفاه اقتصادی در زندگی نتیجه ایمان و تقوا ،بهترین یاور انسان برای عبادت و
بندگی و رشد فرهنگی فردی و اجتماعی است ،بر این اساس نوشتار پیش رو با روش نو در
مفهوم شناسی رفاه و واژگان مرتبط ،مطلوبیت رفاه اقتصادی از منظر قرآن و آموزههای
رضوی را به اثبات میرساند.

واژههای کلیدی:

رفاه ،اقتصاد ،فقر ،ثروت ،امام رضا(ع).

 - 1دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی ،جامعه المصطفی العالمیه(ص) ،واحد مشهد مقدس ( نویسنده مسئول )shahab4022@gmail.com :
 - 2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد مقدسahmadifar65@yahoo,com :
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 .1مقدمه
انسان موجودی کمالجو و سعادت طلب اس��ت .از طرفی در جوامع انسانی مکاتب ،مذاهب و
نحلههایی وجود دارد که تعریفشان از کمال و سعادت متفاوت است؛ عدهای کمال و خوشبختی
را درگرِو افراط و اسراف در لذت و شهوت میدانند ،مانند دهری مسلکان و معتقدان سکوالرسیم
(مراغی ،بی تا ،ج  )6 :2در مقابل عدهای دیگر مثل مرتاضان هندی و متصوفه در اسالم ،سعادت را
درگرِو کمال نفس که نتیجهدوری از رفاه و لذتهای مادی است ،قلمداد میکنند (همان).
امروزه میبینیم در مسیر دستیابی به کمال انسانی ،بخشی از جوامع انسانی از شدّ ت فقر به دام
کفر افتاده و برخی دیگر برای نجات از فقر با غرق شدن در رفاه ،سر از تکبّر و طغیان درآوردهاند .این
دو دیدگاه افراطی و تفریطی با شدّ ت و ضعف بین مسلمانان نیز وجود دارد؛ اما مسیر مناسبی که
انسان را به اهداف عالی و کمال انسانی برساند تبیین نشده است .گفته میشود که نگرش اعتدالی
به هردو بعد مادی و روحانی مسیر مطلوب است .توجه به بعد روحانی موردقبول همه فرق و مذاهب
اسالمی است ،امّا مهّم آن اس��ت که آیا رفاه اقتصادی در زندگی از نگاه دین مورد تأیید است یا با
دینداری منافات دارد؟
پاسخ به این پرسش با محوریت آیات و روایات ائمه معصومین(ع) با تأکید بر آموزههای اقتصادی
امام رضا(ع) هدف این تحقیق است.
نوشتار حاضر برای رسیدن به این هدف مهم ،روش نویی را در تبیین مفاهم بهکار گرفته است
تا از طریق تعریف واژگان مترادف و متضاد مانند اتراف ،تکاثر ،فقر ،زهد و ...س��طح رفاه و مراحل
آنرا بهدست آورد.
 .2پیشینه تحقیق
در حوزه مطالعات اقتصاد اس�لامی اعم از کتابها و مقاالت هرچند پژوهشهایی انجام شده
اس��ت که عبارتاند از« :نقش ارزشها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمی»( ،قرضاوی)1390،؛
این کتاب درصدد تحلیل گزارههای دینی تأثیر گذار بر رشد اقتصادی است« .الشئون االقتصادیة

فی نصوص الکتاب والس��نة»(جعفر الهادی  1403ق) هم چنین «التنمی��ة االقتصادیة فی الکتاب
والسنة» (محمدی ریشهری ،)1380،صرفاً به جمعآوری آیات و روایات مرتبط با اقتصاد اسالمی

و ارزشهای دینی اکتفا کردهاند« .دین و اقتصاد» (عسکری و درخشان )1390 ،این کتاب هرچند
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مذهب و رشد اقتصادی را اثبات کند اما نظر به اقتصاد دینی ندارد« .رابطه رفاه اقتصادی و معنویت
دینی» ( حس��ینی ) 1393 ،هرچند رفاه اقتصادی ازمنظر قرآن را به اثبات رسانده است امّا رفاه
اقتصادی در آموزههای رضوی را مورد بررس��ی قرار نداده است .با وجود این،جای تحقیق مفید و
تحلیلی درباره رفاه اقتصادی در آموزههای رضوی خالی بود که پژوهش حاضر در این راستا تدوین
شده است.

 .3مفهوم شناسی
الف .رفاه

واژه “رفه” و “رفاه” در منابع لغوی به معنای مرفه شدن ،آسایش و آرامش بخشیدن به زندگی
و برخورداری از امکانات مادی است( .دهخدا“ ،رفاه”؛ آذر نوش 243 ،1387؛ معین 1385 ،ج :2
“رفاه”؛ س��یاح 1377 ،ج 522 :1-2؛ ابن منظ��ور 1414ق ،ج  .)277 :5همچنین واژههایی مثل
وسع ،رغد ،تمکّن إتراف (مصطفوی ،بی تا ،ج 5:3و .)39فضل( ،ابن فارس ،بی تا ج  .)508 :4نعمت
(راغب1428،ق )77 ،مرادف و به معنای رفاه آمده است.
 .1تعریف مارشال از رفاه

مارشال ( )marshalرفاه را رفاه مجموع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میداند(کرمی و
دیرباز.)97 :1386 ،
اینکه وی رفاه مجموع مصرفکنندگان را در تعریف بهکاربرده ،تسامح در تعریف است وگرنه
همه میدانند که در جامعهای هرچند مرفه باز فقیران بس��یاری وجود دارند و حتی با بسترهای
مناسب برای رشد و رسیدن به رفاه عدهای با تن پروری در فقر به سرمی برند.
 .2تعریف پیگو از رفاه

پیگو ( )Pigouشاگرد مارشال و جانشین او در دانشگاه کمبریج اقتصاد رفاه را مشتمل بر دو
معیار میداند:
الف .افزایش تولیدات خالص ملی بدون عوامل بهکاررفته .او در توضیح این معیار میان تولید
نهایی خصوصی و ارزش محصول نهایی اجتماعی تفکیک قائل شده است .اگر تولید نهایی خالص
اجتماعی بیش��تر از تولید نهایی خالص خصوصی ش��ود ،به عوامل بهکاررفت��ه در آن یارانه تعلق
میگیرد و اگر کمتر ش��ود آنها با مالیات محدود میشوند .نتیجه این تحقیق آن است که ،دولت
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میتواند با در نظر گرفتن اثرات خارجی ،رفاه اقتصادی را افزایش دهد(همان.)98 :
ب .دومین معیار وی ب��رای افزایش رفاه اقتصادی عبارت اس��ت از تغیی��ر توزیع درآمدهای
ثروتمندان به سود فقیران .این معیار را میتوان به توزیع برابر درآمدها تفسیر کرد که با معیارهای
اخالقی سروکار دارد و چنین مقایسه و توزیع به نظر پیگو توسط دولت انجام میگیرد(همان.)99 :
نگارندگان براین باورند که معیار اول در این تعریف برای تبیین زمینهسازی رفاه است و معیار
دوم رفاه را یک امر ارزشی قلمداد میکند و بایدهایی را به همراه دارد که قابل تحقق نیست بهویژه
برمبنای غیردینی مانند «توزیع درآمدهای ثروتمندان به سود فقیران» و «مداخله دولت در این
امر».
بنابراین رفاه را میتوان چنین تعریف کرد« :رفاه عبارت است از بهرهمندی اکثریت افراد جامعه
از امکانات مادی» تا از تغذیه ،مسکن ،لباس ،بهداشت ،تفریح و ...به نحوی مطلوب استفاده کنند.
ب .تبیین مفاهیم مرتبط با واژه «رفاه»

هرچند مفهوم رفاه از نظر لغت شناسان و صاحبنظران اقتصادی بیان شد؛ امّا آنچه صحیح
به نظر میرسد تبیین مناس��ب مفهوم رفاه با نگرش دینی است و این زمانی ممکن خواهد بود که
واژههای مرتبط با واژه رفاه همچون اتراف ،تکاثر ،فقر و حد کفاف ،زهد و ...روش��ن شود .به همین
دلیل ،ابتدا بهاختصار اشارهای به مفهوم این واژهها خواهیم داش��ت؛ آن گاه مقصود از رفاه و ابعاد
آن را بیان میکنیم.

 .1تفاوت معنایی واژگان «رفاه» و «اتراف»
دو واژه “رفاه” و “اتراف” ازنظر لغوی و در بدو امر دارای تش��ابه معنایی است .لغتشناسان از

جمله دهخدا میگویند :رفاه به معنای آسان شدن و فراخ شدن زندگی ،آسایش و آرامش بخشیدن
به زندگی و برخورداری از امکانات مادی اس��ت( ،دهخدا“ ،رفاه”؛ آذر نوش243 :1387 ،؛ معین،
“رفاه”؛ سیاح ،1377 ،ج522 :2-1؛ ابن منظور 1414ق ،ج  .)277 :5تَرف را نیز به معنای نعمت و
آسایش در زندگی معنا میکنند(دهخدا“ ،ترف” ؛ معین“ ،ترف”).
مصطفوی در التحقیق می نویسد:
َیش فی الحَ یا ِة الدُّ نی��ا َو التَّ َم ُّت ِع فیها مِن أَی جِ َهةٍ»؛
َف ُه َو التَّنَ ُعّمُ ب ِالنِّ َع ِم الدُ ن َیوِیة َو سَ �َ�ع ِة الع ِ
«أنّ التَّر َ

ترف یعنی متنعم ب��ودن به نعمته��ای دنیوی ،توس��عه در زندگی و متنعم ش��دن از لذتهای
زندگی(مصطفوی ،1360،ج .)385 :1
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است.
از طرف دیگر ،با وجود این ش��باهت معنایی در آیات قرآن ،تفاوت معنایی نیز در این دو واژه
وجود دارد .همین شباهتها و تفاوتها ،مرزهای معنایی آن را دشوار و قضاوت و داوری را دشوارتر
میکند؛ لذا برای تفکیک مفهومی این دو واژه و دو رفتار انس��انی در حوزه اقتصادی با مراجعه به
آیات قرآن ضروری به نظر میرسد.
 .2اتراف در قرآن

آیات قرآن بیان گر آن است که اتراف بار معنایی منفی دارد وهر جا واژه”ترف” بکار رفته است
مورد مذمت قرار گرفته است ،که در این تحقیق به برخی ازآیات اشاره می کنیم .
َو أَتْ َرفْناهُ��مْ فِی ال ْحَ یا ِة ال ُّدن ْیا ؛ اش��راف ق��وم نوح که م��ا در زندگی دنیا بهرهمندش��ان کرده

بودیم(المومنون.)33،

َو اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَ لَمُ وا ما أُتْ ِرفُوا فِیهِ؛ و آنها که س��تم میکردند از تنع��م و تلذذ پیروی کردند و
گناهکار بودند (هود.)116،
ال تَرْکضُ وا َو ارْجِ عُوا إ ِلی ما أُتْ ِر ْفتُمْ فِی ِه َو مَس��اکنِکمْ ؛ فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به
مسکنهای پر زرقو برقتان بازگردید(االنبیاء.)13،
در تمام این چند آیه مشتقات واژه “ترف” به معنایی بهکار رفته که عملکرد اقتصادی مترفان
مورد سرزنش واقعشدهو آنها را اهل عذاب معرفی کرده است .ستمگران که به دنبال ناز و نعمت
و عیش و نوش رفتند و آنچنان مست باده غرور و تنعم و لذتها شدند که دست به انواع گناهان
زدند ،همانگونه که امروز هم میبینیم فس��اد جامعههای بشری از گروه متنعمان مست و مغرور
است که عامل گمراهی دیگران نیز هستند ،س��رنخ تمام جنگها و خونریزیها و انواع جنایات و
مراکز شهوات و گرایشهای انحرافی ،به دست این گروه است(مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)230 :23
این آیات بهظاهر بیانگر آن اس��ت که اتراف بار معنایی منفی را به همراه دارد و در نعمتهایی
بهکار میرود که س��بب ،تنعّم گرایی ،دنیاپرستی ،سرمست گشتن و س��رکش شدن افراطی در
برخورداری از نعمتها و امکانات اس��ت؛ بهوی��ژه در جوامعی که تبعیض و تفاوت و تنگدس��تی و
محرومیت در آنها حضور دارد ،هر کس بیشازحد معمول از امکانات بهره برد و با استفاده از قدرت
و ثروت خویش به ریختوپاش و پرخرجی گراید ،مترف است( حکیمی ،1380 ،ج .)19 :3
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 .3رفاه در قرآنهای
چنانکه گذش��ت واژه رفه و رفاه در کتابهای لغوی به معنای مرفه شدن ،آسایش و آرامش
داش��تنو برخورداری از امکانات مادی اس��ت (دهخدا“ ،رفاه”) .واژههایی که در قرآن و روایات به
نحوی با واژه رفاه هممعنا هستند ،محدود به چند واژه یا چند کلمه نیستند؛ به همین دلیل بررسی
تمام آنها پژوهش دیگری میطلبد امّا مطلوبیت رفاه از آیات و روایات بسیاری استفاده میشود
که برای اختصار به چند آیه قرآن اشاره خواهیم کرد.
قرآن کریم در آیه  96سوره اعراف شرط رسیدن به رفاه را ایمان و تقوای اجتماعی بیان میکند
ْض؛ و اگر اهل
و می فرمایدَ :و ل َ ْو أَنَّ أَهْلَ الْقُری آ َمنُوا َو اتَّ َقوْا ل َ َفتَحْ نا َعلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ ��ما ِء َو الَأْر ِ
ش��هرها و آبادیها ،ایمان میآوردند و تقوا پیش��ه میکردند ،برکات آس��مان و زمین را بر آنها
میگشودیم.
در آیهای دیگر نیز ب��ا همین مضم��ون میفرمایدَ :و ل َ��وْ أَنَّهُمْ أَقامُ��وا التَّ��وْ را َة َو الإْ ِنْجِ یلَ َو ما

�ت أَرْجُ لِهِمْ ؛ و اگر آنان ،ت��ورات و انجیل و آنچه را
أُنْزِلَ إِل َیهِمْ مِنْ َربِّهِمْ أَلَکلُ��وا مِنْ فَوْ قِهِمْ َو مِنْ تَحْ � ِ
از س��وی پروردگارشان بر آنها نازلش��ده «قرآن» برپا دارند ،از آس��مان و زمین ،روزی خواهند

خورد(المائده.)66،
ت أَرْجُ لِهِمْ » مطلق تنعم و تمتع اس��ت چه اینکه خوردن
«لَکلُوا مِنْ َف ْوقِهِمْ َو مِنْ تَحْ ِ
مراد از أَ
باشد یا دیگر لذتها و نیازها و اس��تعمال خوردن در مطلق تصرفات و تنعمها ،در لغت عرب شايع
و متداول است و مراد از باال و پایین ،آسمان و زمین است ،بنابراین ،آیه شریفه میفرماید :اگر اهل
کتاب به دستوراتی که در دست داش��تند عمل میکردند به نعمتهای آسمانی و زمینی متنعم
میشدند (طباطبایی ،1374،ج .)53 :6
رس��یدن به رفاه در گرو دس��تیابی به منابع همین جهان اس��ت و این منابع در دست قدرت
پروردگار است و ایمان و تقوا نهتنها سبب نزول برکات الهی میشود ،بلکه باعث میشود آنچه در
اختیار انسان قرار گرفته در مصارف مورد نیاز بهکار گرفته شود(مکارم شیرازی ،1374 ،ج 226 :6؛
مدرسی ،1377 ،ج 377 :3؛ طبرس��ی ،1372 ،ج 338 :4؛ ایروانی .)118 - 111 ،1384 ،امروز
مالحظه میکنیم سهم عمدهای از نیروهای انس��انی و منابع اقتصادی صرف مسابقهتسلیحاتی و
ساختن سالحهای نابودکننده میشود که اگر انس��انها بر اساس ایمان به خدا در کنار یکدیگر با
امنیت و صلح زندگی کنند ،خبری از جنگ و اینهمه هزینه و اتالف منابع نخواهد بود.
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15؛ البقره126 ،؛القصص57 ،؛ یونس26 ،؛ هود 52 ،والنساء )5،نیز بیانگر دیدگاه قرآن درباره رفاه
است .دراین آیات ،برخورداری از نعمتها و امنیت و رفاه در زندگی یک امر مطلوب توصیف شده
است.همچنین بسیاری از انبیای الهی و بندگان صالح خداوند در عین خدامحوری در رفاه به سر
میبردند؛ ازاین رومی توان گفت؛ قرآن کریم بهرهمندی از رفاه و نعمتهای الهی را نتیجه ایمان
و تقوا و استغفار و دینمداری میداند و آن را نتیجه و پاداش اعمال صالح می شمارد .این معنا در
مقابل اتراف است که مورد سرزنش قرآن است و نعمتهای الهی برای مترفان سبب دنیاپرستی،
سرمستی و سرکش شدن افراطی میشود.
 .4تکاثر در قرآن

تکاثر به معنای مسابقه دو طرف در فزونی مال و مقام است(راغب اصفهانی 1428 ،ق703 :؛
مصطفوی ،1360 ،ج  ،10واژه “کثر”) .طبرس��ی در مجمعالبیان میگوید :تکاثر :تفاخر به کثرت
مناقب ،اموال و اوالد اس��ت «أکثر أم��واالً و أوالدا ً»« ،تکاثر القوم» یعنی :ق��وم مناقب خویش را
برشمردند «أَل ْهاکمُ التَّکاثُرُ» یعنی مشغول کرد شمارا از طاعت خدا و از ذکر آخرت تکاثر به اموال
و اوالد و مفاخرت به زیادی آنها (طبرسی  ،1372ج  .)812 :10قرشی در قاموس قرآن میگوید:
ظاهرا ً در آیه قول راغب مراد است و تکاثر آن است که افراد میخواهند مال و اعتبار خویش را زیاد
کنند آنهم رقابت در کثرت (قرشی ،1371 ،ج.)39: 6
خالصه تعاریف به این مضمون اس��ت که تکاثر از م��اده کثرت به معنی تفاخ��ر و مباهات و
فخرفروشی بر اموال و اوالد نسبت به یکدیگر است و این معنا با معنای تمکن مادی و برخورداری
از نعمتهای الهی برای رسیدن به اهداف عالی انسانی تفاوت اساسی دارد.
و یکی از گروههای اقتصادی که ق��رآن آنها را بهنقد میگیرد و مورد س��رزنش قرار میدهد
متکاثران است (راغب اصفهانی 1428 ،ق703 :؛ مصطفوی ،1360 ،ج  :10واژه “کثر”) .قرآن کریم
در آیه  20سوره حدید درباره وضع زندگی دنیا و مراحل مختلف و انگیزههای حاکم بر هر مرحله
الوْالدِ؛ بدانید
المْوالِ َو أْ َ
ِب َو ل َ ْه ٌو َو زِینَ ٌة َو تَفاخُ ٌر ب َینَکمْ َو تَکاثُ ٌر فِی أْ َ
میفرماید :ا ْع َلمُوا أَنَّمَا ال ْحَ یا ُة الدُّ نْیا لَع ٌ

زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجملپرس��تی و تفاخر در میان شما و افزونطلبی در اموال و
فرزندان اس��ت .همچنین امام رضا(ع) میفرمایدَ « :و أَوَّلُ مَنْ یدْ خُ لُ النَّا َر إِمَا ٌم مُسَ ل ٌَّط ل َمْ ی ْعدِلْ َو ذُو
ْض حَ َّقهُ؛ نخستین کسی که داخل جهنم شود حاکمی است که دادگر نبوده و
ثَرْ َو ٍة مِنَ الْمَالِ ل َمْ یق ِ
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همچنین آیات دیگری(الکهف84 ،؛ النمل16 ،؛ االنعام124 ،؛ المؤمنون50،؛ یوسف56 ،؛ سبأ،

129

130

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره چهاردهم ،تابستان 1395

ثروتمندی است که حقوق مالی را پرداخت نکرده است» (صحیفه الرضا(ع)1406،ق  .)42 :آنچه از
این روایت استفاده میشود آن است که اگر حقوق مالی پرداخت شود تکاثر و انباشت مال و ثروت
تحقق نمییابد؛ پس تکاثر مال و ثروت فراوان است که حق دیگران به آن تعلقگرفته است.
 .5فقر

فقر در لغت عبارت است از نداری ،بدبختی ،وابستگی ،تلخکامی؛ فقیر در اصل به معنای کسی
است که مهرههای پشت و ستون فقرات او شکسته باشد و چون فقر و احتیاج و نیاز مادی ،بهمنزله
شکسته شدن ستون فقرات است ،از اینلحاظ آن را فقر نامیدهاند(راغب اصفهانی 1428 ،ق.)345 :
بهعبارتدیگر فقر یعنی ناتوانی انسان در برآورده س��اختن نیازهای اساسی زندگی(یوسفی،
بیتا )273 :یا بینصیب ماندن از چیزهایی که برای تأمین زندگی او و کسانی که در تحت تکفّل او
هستند(حکیمی ،1380 ،ج .)400 :4
امام رضا(ع) میفرماید :المَسکَ نة مِفتاحُ البُؤس؛ ناداری کلید بدبختی است (مجلسی1403،ق،

ج .)353 :75

فقر مطلق

فرد یا مردم جامعهای که از امکانات ضروری زندگی مانند تهیه خوراک و پوشاک ،محروماند،
آنها در فقر مطلق به سر میبرند که این مطلب در روایات متعدد بیان شده است(حسینی:1381 ،
 .)33ازجمله در روایتی از امام رضا(ع) میفرماید« :حَ َّر َم أَکلَ مَالِ ال ْیتِیمِ ظُ لْماً ل ِ ِعلَلٍ کثِی َر ٍة مِنْ وُجُ و ِه
الْفَسَ ��ا ِد أَوَّلُ َذل ِک إِذَا أَکلَ مَالَ ال ْیتِیمِ ظُ لْماً َفقَدْ أَعَانَ َعلَی َق ْتل ِ ِه إ ِ ِذ ال ْیتِیمُ غَی ُر مُسْ َتغْنٍ َو لاَ مُحْ َتمِلٍ

ل ِ َنفْسِ ِه َو لاَ قَائ ِمٍ ب ِشَ ْأن ِ ِه َو لاَ ل َ ُه مَنْ یقُو ُم َعلَی ِه َو یکفِی ِه کقِیا ِم وَال ِدَ ی ِه َفإِذَا أَکلَ مَال َ ُه فَک َأن َّ ُه قَدْ َق َتلَ ُه َو صَ ی َر ُه
الل َع َّز َو جَ لَّ مِنَ ال ْ ُعقُوب َ ِة فِی َق ْولِهِ(ابن بابویه ،1385 ،ج )480:2؛ خدا
َّف هَّ ُ
إِل َی ال ْ َف ْق ِر َو الْفَاقَ ِة مَعَ مَا خَ و َ
خوردن مال یتیم را به ستم به چندین علت فساد انگیز ،حرام کرده است؛ نخستین آنها اگر کسی

مال یتیم را به ستم بخورد ،به کشتن او کمک کرده است ،زیرا یتیم نمیتواند از خویشتن نگاهداری
کند و کارهای خود را سامان بخشد ،کس��ی دیگر نیز به کار او رسیدگی نمیکند و همچون پدر و
مادر مراقب او نیست ،پس چون کسی مال او را بخورد ،بدان میماند که او را به حتم کشته و گرفتار
فقر و فاقهاش ساخته است.
فقر نسبی

اگر درآمد و سطح زندگی انسان متناسب با روزگار زیستی او نباشد به هر میزان که برای تهیه
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بین یک قوم ،یک قبیله ،یک کشور نسبت به کشورهای دیگر پدیدار میشود(حسینی.)34 :1381 ،
نسبت رفاه و فقر

نسبت واژه رفاه در مقایسه با واژه فقر به لحاظ منطقی عدم و ملکه است؛ یعنی رفع فقر به معنای
ایجاد رفاه است ،هر مقداری فقر از عموم مردم زدوده شود ،به همان نسبت رفاه عمومی در جامعه
نمایان خواهد شد.
خط فقر

َت َع ْن ُه
َت ال ُّدن ْیا َعلَی إِن ْسَ ��انٍ أَعْطَ ْت ُه مَحَ اسِ ��نَ غَی�� ِر ِه َو إِذَا أَ ْدبَر ْ
امام رض��ا(ع) میفرماید :إِذَا أَ ْق َبل ِ
سَ لَ َب ْت ُه مَحَ اسِ نَ نَفْسِ �� ِه (ابن بابویه ،1378 ،ج )130 :2؛ چون دنیا (مال و ثروت) به انسانی رو کند،
نیکوییهای دیگران را به او میبخشد و هرگاه از او پشت کند (او فقیر شود) نیکیهای خودش را
نیز از او میگیرد.
امام صادق(ع) در روایت میفرماید :فإنّ النّاس إن ّما یعطون من السّ نة إلی السّ نة ،فللرّجل أن یأخذ

ما یکفیه و یکفی عیاله ،من السّ ��نة إلی السّ نّة؛ سالبهسال آنچه الزم اس��ت به مردم عطا میشود،

پس ش��خص میتواند آنچه برای سراسر س��ال خود و خانوادهاش کفایت کند از زکات بگیرد(ابن
بابویه1403،ق .)150 :میتوان گفت :هر فرد و جامعهای که دچار کمبود وسایل الزم زندگی شود،
توان تهیه و اس��تفاده از غذا ،لباس ،مسکن ،بهداش��ت و آموزش کافی را در شأن خود و بهتناسب
زمان و مکان در اختیار نداشته باشد ،از ایننظر فاقد وسایل رفاه بخش زندگی شود و در بحرانی از
مشکالت اقتصادی و نابسامانیهای زندگی به سر برد ،فقیر است و با توجه به روایاتی که بیان شد
میزان خط فقر این است که هر فردی که بهاندازه نیازهای اساسی یک سال خود را نداشته باشد،
فقیر محسوب میشود.
ج .سطح رفاه

امام رضا(ع) «سُ ئِلَ الرِّضَ ا(ع) عَنْ طَ عْمِ ال ْخُ ْب ِز َو ال ْمَ ا ِء َفقَالَ طَ عْمُ ال ْمَ ا ِء طَ عْمُ ال ْحَ یا ِة َو طَ عْمُ ال ْخُ ْب ِز طَ عْمُ

الْعَیش؛ از مزه نان و آب از امام رضا(ع) سؤال شد .امام(ع) فرمود :مزه آب ،مزه زندگی است و مزه نان
مزه زیستن»(مجلسی1403،ق ،ج .)99:49
با توجه به اینکه نیازهای انسان هیچگاه محدود نمیش��ود؛ و هر از گاهی نیازهای جدید در
زندگی اجتماعی پدیدار میشود؛ با پیشرفت علم و فناوری ،نیازها گسترش مییابد .برخی از نیازها
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امکانات موردنیاز خود محتاج باشد به نحوی دچار فقر نسبی است که از اختالف سطح زندگی در
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مانند خوراک ،مسکن ،پوش��اک ،بهداشت و سالمت از اموری هس��تند که همه برای ادامه حیات
یب فِی کلِّ
و زنده ماندن به آنها نیاز دارند .امام رضا(ع) فرمودند« :لاَ ی ْن َبغِ��ی ل ِلرَّجُ لِ أَنْ یدَ عَ الطِّ َ
ی ْو ٍم َفإِنْ ل َمْ ی ْق ِد ْر فَی ْو ٌم َو ی ْو ٌم لاَ َفإِنْ ل َمْ ی ْق ِد ْر َففِی کلِّ جُ ُم َع ٍة َو لاَ یدَ عْ َذل ِک؛ شایسته نیست که انسان
هر روز عطر نزند .اگر هر روز نتوانس��ت یک روز در میان عطر بزند اگر نتوانست در هر جمعه ترک

نکند(ابنبابویه1403 ،ق ،ج .)279 :1
و برخی دیگر از نیازهای انسان فراتر از آن است شامل وسیله نقلیه لوازم منزل ،سفرهای زیارتی
و سیاحتی ،اطعام فقرا ،صله ارحام و بس��تگان ،انفاق و صدقات و بذل و بخششهای مورد تأیید و
تشویق اسالم .همه اینها جزو نیازهای انسان است و اگر فردی به این مقدار توانایی داشته باشد
از حداقل رفاه اقتصادی بهرهمند است و روایات رسیده از حضرات معصومین(ع) نیز این مطلب را
میرساند.
ُوت ال ْ ُف َقرَا ِء  ...مَعَ مَا فِی َذل ِک مِنْ أَدَا ِء شُ ک ِر ن ِ َع ِم
امام رضا(ع) میفرمایدَ « :و ِعلَّ ُة الزَّکا ِة مِنْ أَجْ لِ ق ِ
ف َعلَی أَهْلِ الْمَسْ کنَ ِة َو ال ْحَ ِّث لَهُمْ َعلَی ال ْ ُموَاسَ ا ِة
ْف َو الْعَطْ ِ
لهْلِ الضَّ ع ِ
اللهَّ ِ  ...مَعَ مَا فِی ِه مِنَ ال َّر ْأفَ ِة َو الرَّحْ َم ِة أِ َ
َو تَ ْقوِی ِة ال ْ ُف َقرَا ِء َو ال ْ َمعُون َ ِة َعلَی أَ ْم ِر الدِّ ینِ ...؛ علّت تش��ریع زکات آن است که خدا مردمان تندرست
را مکلّف کرده است تا به بینوایان زمینگیر ش��ده یاری کنند ...و هر چه بیشتر نسبت به ناتوانان و

مسکینان و رفع نیازمندیهای ایشان مددکارشان باش��ند و جامعه را بهسوی مساوات و برابری و
انجام امور دینی سوق دهند(.همان ،ج .)89 :2
در روایت از رسول خدا(ص) آمده که حضرت هنگام دعا می فرمودند:
َاف؛ پروردگارا به محمد وال او وکسی
َاف َو ال ْکف َ
« اللهم ارزق مُحَ مَّدا ً َو آلَ مُحَ َّم ٍد َو مَنْ أَحَ َّبهُمُ ال ْ َعف َ
که آنان را دوس��ت دارد ،به مقدار عفاف و کفاف روزی بده»( الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا عليه
السالم 1406،ق  :ص.)366
کف عن الن��اس وأغنی ،رزقاً کان أو غیره (اب��ن قاریاغدی ،1387 ،ج :2
«والکفاف ،بالفتح :ما ّ
)546؛ کفاف حدی است که انسان را از احتیاج مالی به دیگران بینیاز نماید»(یوسفی ،بیتا.)277 :
امام رضا(ع) میفرماید :إن اإلنسان إذا أدخل طعام سنة خف ظهره و استراح و کان أبو جعفر و

أبو عبد اهلل(ع) ال یشتریان عقدة (أی ضیعة) حتی یدخال (أو یحرزا) طعام سنة (أو سنتهما)؛ چون
آدمی خوراک سال خویش را ذخیره کند ،بارش س��بک میشود و آسایش مییابد ،ابوجعفر (امام

باقر)(ع) و ابوعبداهلل (امام صادق)(ع) تا خوراک ساالنه خود را فراهم نمیآوردند ،به خریدن زمین
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د .مراحل رفاه

همچنانکه فقر مراحل مختلفی مثل فقر مطلق و فقر نس��بی دارد ،رفاه و بی نیازی هم س��ه
مرحله دارد:

 .1رفاه حداقلی
تمکن مالی انسان به میزانی است که نیازهای اساسی او تأمین شود( ،یوسفی ،بیتا .)278 :یا

بهعبارتدیگر همان سطح رفاه است که روایات هم در تأیید آن بسیار است .در روایتی امام رضا(ع)
َب َمعَاشِ هِمْ َفلاَ تَدَ ِع الطَّ ل ََب؛ مردمان ناگزیر باید برای طلب معاش
َّاس ب ُدٌّ مِنْ طَ ل ِ
َیس ل ِلن ِ
میفرماید :ل َ
خود بکوشند ،پس طلب معاش را ترک مکن(حر عاملی1409 ،ق ،ج .)32:17
 .2رفاه مطلوب

خف ظهره و استراح و کان أبو جعفر
امام رضا(ع) میفرماید :انّ اإلنسان إذا أدخل طعام سنته ّ
الل علیهما الس�لام ال یشتریان عقدة حتّی یحرزا طعام س��نتهما؛ آدمی اگر خوراک یک
و أبو عبد هّ

سال خود را ذخیره کند ،خود را سبکبار حس میکند و چنین بودند امام باقر(ع) و امام صادق(ع)
هنگامی که از نظر مالی قدرت پیدا نمی کردند باغی نمیخریدند مگر آنکه خوراک س��ال خود
را کنار میگذاش��تند (بروجردی ،1386 ،ج  .)350 :23زمانها و اوضاعو اح��وال و اجتماعات و
محیطها با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت در تعیین حد نی��از به اموال و امکانات زندگی ،تأثیر
میگذارد .بنا به اقتضای زمان و پیشرفت علم و فناوری اسباب و لوازم مدرن زندگی جزو ضروریات
امروزی به شمار میرود و حدفاصل رفاه حداقلی و رفاه مطلوب آن است که نیازهای افراد در جامعه
انسانی برآورده شود.
امام رضا(ع) میفرماید« :أَنَّ اللهَّ َ تَبَارَک َو تَعَال َی ل َمْ یبِحْ أَکلاً َو لاَ شُ رْ ب ًا إِلاَّ لِمَا فِی ِه ال ْ َم ْن َف َع ُة َو الصَّ لاَ حُ

َف َو الْفَسَ ��ا ُد فَکلُّ ن َافِعٍ ُم َق ٍّو لِلْجِ سْ ِ��م فِی ِه قُ َّو ٌة ل ِ ْلب ََ��دنِ فَحَ لاَ ل؛ خدای
َو ل َمْ یحَ �� ِّر ْم إِلاَّ مَا فِی ِه الضَّ َر ُر َو التَّل ُ
متعال هیچ خوردنی و آش��امیدنی را مباح قرار نداده اس��ت مگر این که منفعت و صالحی در آن

باشد و هیچچیز را حرام نفرموده است مگر این که در آن زیان و تلف و فسادی باشد ،پس هر چیز
س��ودمندی که به تن قوّت دهد و بر نیروی بدن بیفزاید ،حالل است»( الفقه المنسوب إلى اإلمام
الرضا عليه السالم1406 ،ق .)254:
امام رضا(ع) در روایت دیگر میفرمایدَ :علَیکمْ ب ِاللَّحْ مِ َفإِن َّ ُه ی ْنب ُِت اللَّحْ مَ َو مَنْ تَرَک اللَّحْ مَ أَ ْربَعِینَ

سال چهارم شماره چهاردهم ،تابستان 1395

(و کار کشاورزی) اقدام نمیکردند (مجلسی1406 ،ق ،ج .)451:6
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یوْماً سَ اءَخُ ُل ُقهُ؛ الزم است گوشت بخورد که آن بر اندام شما گوشت میرویاند آنکس که چهل روز
گوشت نخورد اخالقش نکوهیده میشود»( صحیفه الرضا(ع)1406 ،ق.)74 :
باوجود این ،رفاه مطلوب میزان بهرهمندی از امکانات مادی فراتر از نیازهای اساسی انسان را
شامل است مثالً :کسانی که بتوانند مسکن ،وسیله نقلیه ،لوازم منزل ،سفرهای زیارتی و سیاحتی،
استعمال بوی خوش ،آرایش ظاهری ،درشان خود و افراد تحت تکفل خود را تأمین کنند( ،جمالی،
 )143 :۱۳۸۵همچنین انفاق و صدقات و بذل و بخششهای مورد تأیید و تشویق اسالم را در توان
داشته باشند ،در مرحله رفاه مطلوب قرار دارند.
 .3رفاه مطلق

برخی از محققان اقتصاد اسالمی رفاه مطلق را چنین بیان میکنند :برخورداری از تمکن مالی
بیحدوحصر که در مصرف آن اسراف صورت گیرد ،چنین رفاه مورد مذمت آیات و روایات است.
کس��انی که در این مرحله قرار دارند ،دایم در معرض غفلت و دام شیطاناند و ایمان آنها هر روز
ازنظر معنویت ضعیفتر میشود( ،یوسفی ،بیتا  .)280امام رضا(ع) میفرمایدَ « :و أَوَّلُ مَنْ یدْ خُ لُ
النَّا َر إِمَا ٌم مُسَ ل ٌَّط ل َمْ ی ْعدِلْ َو ذُو ثَ ْر َو ٍة مِنَ ال ْمَ الِ ل َمْ یقْض؛ اول کسی که وارد جهنم میشود حاکمی
است که دادگری نکرده و ثروتمندی اس��ت که حق مال را ادا نکرده اس��ت»( صحیفه الرضا(ع)،
1406ق .)42:

 .4نسبت زهد و رفاه

ممکن است این سؤال به ذهن برخی برسد که اگر رفاه اقتصادی مورد تأیید دین است چرا ائمه
معصومین(ع) و بسیاری از بزرگان علمی و عرفانی نسبت به دنیا زهد میورزیدند؟ برای پاسخ به
این سؤال باید بدانیم زهد به چه معناست.
ا مام علی(ع) درباره زهد بهترین تعریف را بیان می کند و میفرماید:
الل سُ بحانَهُ «:ل ِکیال تَأْسَ وْا عَلی ما فاتَکمْ َو ال تَ ْفرَحُ وا ب ِما
الزُّهدُ کلُّ ُه ب َینَ کل ِمَ تَینِ مِنَ القُرآن ،قالَ هّ ُ
یأس َعلَی الماضی ول َم یفرَح ب ِاآلتی َفقَد أخَ ذَ الزُّهدَ ب ِطَ َرفَیهِ؛ تمام زهد،
آتاکمْ » (الحدید .)23،ومَن ل َم َ
در دو جمله از قرآن گردآمده است خداوند سبحان فرموده است« :تا بر آن چه از دست شما رفته،
افس��وس نخورید و برای آن چه به شما داده است ،شادمان نش��وید» کسی که برگذشته افسوس
نخورد و برای آن چه به دستش میرسد ،شاد نشود ،هر دو جانب زهد (زهد کامل) را گرفته است»،
(نهج البالغه ،حکمت)439
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برگرفتن از دنیا(ابن ش��عبه حرانی .)389 :1363 ،در روایت دیگری از آن حضرت نقلش��ده که
میفرماید :زهد در دنیا ،کاستن از دامنه آرزوهاست و سپاسگزاری در برابر نعمتها و خودداری از
حرامهاست(ابن شعبه حرانی.)379 :1363 ،
بنا بر روایاتی که بهروشنی زهد را تعریف میکنند زهد یک مفهوم عرفانی است نه اقتصادی.
زهد به معنای بیرغبتی به مال دنیا و به تعبیر دقیقتر به معنای اس��یر مال نشدن است .چنانکه
َّاس َمعَاشاً ُقل ُْت أَن َْت یا سَ یدِی أَ ْعلَمُ ب ِ ِه
امام رضا(ع) به علی بن شعبه فرمود« :یا َعل ِی مَنْ أَحْ سَ ��نُ الن ِ
َّاس َمعَاشاً ُقل ُْت أَن َْت أَ ْعلَمُ
َاش غَی ِر ِه فِی َمعَاشِ ِه یا َعل ِی مَنْ أَسْ َوأُ الن ِ
ِمنِّی َفقَالَ ع یا َعل ِی مَنْ حَ سَّ نَ َمع َ
ِش غَی َر ُه فِی َمعَاشِ ه(»...همان)448 :؛ یا علی! زندگی چه کسی از همه نیکوتر است؟
قَالَ مَنْ ل َمْ یع ْ
گفتم :تو -ای آقای من -در این باره از من داناتری ،فرمود :یا علی! زندگی کسی که زندگی دیگری
را تأمین کند( ،حکیم��ی ،1380،ج  .)686 :6این روایت نیز به همان مفهوم زهد ا ش��اره دارد که
فرد مرفه اگر درد دیگران را درمان کند مال او ارزش��مند اس��ت و اگر به درد دیگران نرسد مال او
بیارزش است؛ ممکن است شخصی دارای سرمایه و ثروت فراوان باشد امّا دل به آن نبندد؛ چنین
فردی درعینحال که مرفه اس��ت زاهد نیز هست و ممکن اس��ت فردی در فقر مطلق به سر ببرد
درعینحال بنده مال دنیا باش��د(مصباحی .)45 :1382 ،زهد به معنای ترک دنیا نیست ،بلکه به
معنای بیرغبتی به آن است(تاجیک )90 :1386 ،و منافات ندارد که انسان در عین بهرهمندی از
رفاه اقتصادی بتواند برای اهداف مقدس همچون بذل مال در راه خدایا همرنگی با جامعه مستضعف
انسانی در دنیا زاهدانه زندگی کند.

ه .نمونههایی از مطلوبیت رفاه در قرآن
آیات قرآن بیانگر آن است که بسیاری از بندگان مؤمن خدا از رفاه و آسایش و قدرت و مکنت،

توأم باایمان و معنویت ،درروی زمین برخوردار بودهان��د که خداوند اینگونه زندگی رفاه همراه با
معنویت را برای آنان یک امتیاز محسوب کرده است .درنتیجه اعطای قدرت و مکنت را عنایتی از
جانب خود میخواند که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد.
نمونه اول :رفاه ذوالقرنین

قرآن کریم از تمکن و رفاه و قدرت مادی و معنوی که خداوند به ذوالقرنین عنایت کرد ،حکایت
ی ٍء سَ بَباً ؛ ما به او در روی زمین قدرت
ْض َو آتَینا ُه مِنْ کلِّ شَ 
میکند و میفرماید :إِن َّا مَکنَّا ل َ ُه فِی الَأْر ِ
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از امام حسن(ع) سؤال شد زهد چیس��ت؟ آن حضرت در جواب فرمود :دلدادگی به تقوا و دل
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و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش نهادیم(الکهف .)84،مفسران قرآن کریم در ذیل
آیه میفرمایند :تمکین به معنای قدرت دادن است.
وقتی گفته میشود مَکنتُه معنایش این است که من او را توانا کردم؛ و تمکن در زمین به معنای
قدرت تصرف در زمین است ،تصرفی مالکانه و دلخواه .ایتاء سبب از هر چیز ،به این معناست که از
هر چیزی که معموالً مردم بهوسیله آن متوسل به مقاصد مهم زندگی خود میشوند ،برخوردارند
(طباطبایی ،1374 ،ج  .)499 :13به آن دلیل که آیه مفهوم وس��یعی دارد و نش��ان میدهد که
خداوند اسباب وصول به هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود ،از قبیل عقل و علم و دین و
نیروی جسم و کثرت مال و لشکر و وسعت ملک و حسن تدبیر و غیر آن ،خالصه آن چه از وسایل
معنوی و مادی برای پیشرفت و رس��یدن به اهداف الزم بود در اختیار او قرارداد(مکارم شیرازی،
 :1374ج 527 :12؛ مدرسی ،1377 ،ج  .)47 :6و اینهمه امکانات مادی برای رسیدن به اهداف
مقدس که خداوند در اختیار او گذاشته است ،بیانگر برخورداری آن حضرت از رفاه توأم با معنویت
است.

نمونه دوم :رفاه حضرت سلیمان
همچنین قرآن کریم درباره قدرت و مکنت و علم و درایت که به حضرت س��لیمان(ع) عنایت

َّاس ُعل ِّمْ نا َمنْطِ قَ الطَّ ی ِر َو أُوت ِینا مِنْ
فرموده است میفرمایدَ :و َور َِث سُ ��لَیمانُ دا ُو َد َو قالَ یا أَیهَا الن ُ
ی ٍء إ ِنَّ هذا ل َ ُه َو الْفَضْ لُ ال ْمُ بِینُ ؛ و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم! به ما سخن گفتن
کلِّ شَ 
پرندگان تعلیم دادهشده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت آشکاری است(النمل.)16،
َو َور َِث سُ لَیمانُ دا ُو َد یعنی س��لیمان مال و ملک را از داوود ارث برد و این که بعضی از مفسران
گفتهاند مراد از این ارث ،ارث بردن نبوت و علم است (س��ید قطب1412 ،ق ،ج  )263 :5صحیح
نیست ،برای این که نبوت ارثی نیست ،چون قابل انتقال نیس��ت(طباطبایی ،1374 ،ج 49 :15؛
یث یجْ عَلُ رِسال َ َتهُ» (االنعام)124،؛ کار رسالت در
«الل أَ ْعلَمُ حَ ُ
خطیب ،بی تا ،ج  .)22 :10و بهحکم :هَّ ُ
دست خداست هر که را صالح بداند رسالت میدهد ،در ادیان الهی موردی پیدا نیست که پیامبری
از دنیا برود ،نبوت او به فرزندش منتقل شود.
با توجه به این آیه شریفه که حضرت سلیمان(ع) به نعمت الهی مباهات میکند و اعالم میدارد:
ی ٍء إ ِنَّ هذا ل َ ُه َو الْفَضْ لُ ال ْمُ بِینُ ؛ گفت ای مردم!
َّاس ُعل ِّمْ نا َمنْطِ قَ الطَّ ی ِر َو أُوت ِینا مِنْ کلِّ شَ 
قالَ یا أَیهَا الن ُ
به ما سخن گفتن پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت آشکاری
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علم نبوت حکومت و سایر نعمتهای مادی و معنوی(قرشی ،1377 ،ج .)444 :7
نمونه سوم :رفاه حضرت یوسف

قرآن کریم در س��وره یوس��ف از مکنت و قدرت و برخورداری حضرت یوسف چنین حکایت
یب بِرَحْ مَ تِنا مَنْ ن َشا ُء َو ال ن ُضِ یعُ
یث یشا ُء ن ُصِ ُ
ْض ی َت َب َّوأُ ِمنْها حَ ُ
میکندَ :و کذل ِک مَکنَّا ل ِیوسُ َف فِی الَأْر ِ
أَجْ َر ال ْمُ حْ سِ نِینَ ؛ و اینگونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هرگونه میخواست در آن
منزل میگزید و تصرف میکرد ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم میبخشیم
و پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنیم(یوسف.)56،
تأثیرگذار بودن مسائل اقتصادی در سرنوشت اجتماعات مطلب مهمی است و این آیات اشاره
به همین حقیقت میکند ،چراکه یوسف از میان تمام پستها روی خزانهداری دست گذاشت؛ زیرا
میدانست هرگاه آن جا سروسامان یابد ،قسمت عمده نا به سامانیهای کشور باستانی مصر ،سامان
خواهد یافت و از طریق برقراری عدالت اقتصادی می تواند سازمانهای دیگر را کنترل کند(مکارم
شیرازی ،1374 ،ج .)1 :10

نمونه چهارم :رفاه قوم سبأ

قرآن کریم رفاه و آسایش قوم سبا را بهعنوان یک امتیاز برای آنها بیان میکند و میفرماید:
َب
لَقَدْ کانَ ل ِسَ بَ ٍإ فِی مَسْ کنِهِمْ آی ٌة جَ نَّتانِ عَنْ یمِینٍ َو شِ مالٍ کلُوا مِنْ ِرزْقِ َرب ِّکمْ َو اشْ کرُوا ل َ ُه بَلْدَ ٌة طَیبَ ٌة َو ر ٌّ

َغفُو ٌر ؛ برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانهای از قدرت الهی بود ،دو باغ گسترده از راست و چپ

با میوههای فراوان ،به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید ،شهر است
پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان(سبأ.)15،
خدا به آنان دو رشته باغهای بههمپیوس��ته در دو طرف نهر به آنها داده بود تا با عواید آنها
زندگی مرفهی داشته باشند و بهقدری آن دو باغ پربرکت بود که در تواریخ آمده اگر کسی سبدی
بر روی سر میگذاشت و در فصل میوه از زیر درختان عبور میکرد ،آنقدر میوه در آن میریخت
که بعد از مدت کوتاهی سبد پر میشد(طباطبایی ،1374 ،ج 54 :16؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج
 .)58 :18نکته دیگری که در آیه شریفه وجود دارد این است که آن جاهایی را که مردم سبا زندگی
میکردند «مس��اکن» گفته ،نه «بیوت» ،زیرا مسکن جایی است که انس��ان در آن جا با اعتماد و
اطمینان کامل ،مکان میگیرد و حالآن که بیت جایی اس��ت که کس��ی در آن جا شبی را بهروز
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میآورد .ممکن است مضطرب و محزون هم باشد.
جامعه هنگامیکه شکرگزار نعمتهای الهی باشد جامعهای فاضل و نیکو خواهد شد و به تعبیر
َب َغفُو ٌر ؛ ش��هری خوش و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده(مدرس��ی ،1377 ،ج
قرآن :بَلْدَ ٌة طَیبَ ٌة َو ر ٌّ

.)358 :10

نمونه پنجم :رفاه برای اهل مکه
از داستان زندگی انبیا چنین برداشت میش��ود که آنان عالوه بر ارشاد و هدایت ،به نیازهای

مادّی مردم همانند امنیت و معیشت نیز توجّ ه داشتند و برای آن تالش و دعا میکردند .نمونه آن
در دعای حضرت ابراهیم(ع) برای اهل مکه است که قرآن چنین حکایت میکندَ :و إ ِ ْذ قالَ إِب ْراهِیمُ
ِ��اللِ َو ال ْی ْو ِم آْالخِ ِر ؛ و به یادآورید
رَبِّ اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً آمِن��اً َو ا ْرزُقْ أَ ْهلَ ُه مِنَ الثَّمَ راتِ مَنْ آمَنَ ِم ْنهُمْ ب هَّ
هنگامیکه ابراهیم عرض کرد :پروردگارا ،این س��رزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را آنها که
ایمان به خدا و روز بازپسین آوردهاند از ثمرات گوناگون روزیده(البقره.)126،
حضرت ابراهیم(ع) برای رونق گرفتن مکه چند دعا کرد ک��ه همه آنها تحقق یافت :اوّل این
که این س��رزمین غیر ذی زرع را آباد کن و بهصورت ش��هر درآور رَبِّ اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً ؛ دوم این که
امنیت ساکنان آن را فراهم کن رَبِّ اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً آمِناً ؛ سوم این که ساکنان این منطقه را از اقتصاد
سالم بهرهمند کن َو ا ْرزُقْ أَ ْهلَ ُه مِنَ الثَّمَ راتِ (البقره .)126،خداوند این دعا را مستجاب فرمود و لذا
میوههای مناطق گوناگون کشورها به مکه منتقل میشود و در تمام فصول سال در این سرزمین غیر
ذیزرع ،محصوالت گوناگون سراسر عالم یافت میشود و در ایام حج و عمره زائران از این برکات
رات کلِّ شَ ��ی ٍء
بهره میبرند؛ بنابراین ،قرآن کریم فرمود :أَ َول َمْ ن ُمَ کنْ لَهُمْ حَ رَماً آمِناً یجْ بی إِل َی ِه ثَمَ ُ
ِرزْقاً مِنْ ل َدُ ن َّا ؛ آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی از هر شهر و دیاری
بهسوی آنها آورده میشود؟ رزقی است از جانب ما(القصص.)57،
مهمترین نعمتها در ن��زد مردم مکه عبارت بود از :امنیت ک��ه از حرمت کعبه به وجود آمد و
خداوند سرزمین شوره زار و سنگالخ بیآب و درخت مکه را حرم امن قرارداد و رفاه و آسایشی که به
سبب استیالی مردم آن ،بر کارهای بازرگانی فراهم میشد و آنچنان دلها را متوجه آن ساخت به
سبب سفرهای زیارتی حاجیان به بیتالحرام ،بهترین محصوالت از نقاط مختلف جهان را بهسوی
آن میآورند(مکارم شیرازی ،1374،ج  .)119 :16درحالیکه خود مکه در میان کوههای خشک و
زمین بدون محصول قرارگرفته است(مدرسی ،1377 ،ج  .)352 :9این مطلب را میرساند که رفاه
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این دعا را به اجابت رساند؛ بنابراین رفاه و آسایش مطلوب و پسندیده است.
نمونه ششم :رفاه عمومی در حکومت حضرت مهدی(عج)

قرآن درباره حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) میفرمایدَ :و نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ َعلَی الَّذِینَ اسْ ت ُْض ِعفُوا

ْض َو ن َجْ َع َلهُمْ أَئ ِ َّم ًة َو ن َجْ َع َلهُمُ ال ْوا ِرثِین ؛ اراده ما بر این قرار گرفته اس��ت که به مس��تضعفین
الر ِ
فِی أْ َ
نعمت بخشیم ،و آنها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم(القصص .)5 ،آیات فوق ،هرگز
سخن از یک برنامه در خصوص بنیاسرائیل نمیگوید ،بلکه بیانگر یک قانون کلی است که بر همه
اعصار و قرون و همه اقوام وعصرها ،صادق وقابل تطبیق است.
لذانمونهای از تحقق این مشیت الهی ،حکومت بنیاس��رائیل و زوال حکومت فرعونیان بود و
نمونه کاملترش حکومت پیامبر اسالم(ص) و یارانش بعد از ظهور اسالم بود و نمونه گستردهترآن
ظهور حکومت حق و عدالت محور در تمام کره زمین بهوس��یله حضرت مهدی(عج) است که این
آیه شریفه بهروشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را میدهد ،لذا در روایات اسالمی میخوانیم که
ائمه معصومین(ع) در تفسیر این آیه به این ظهور حضرت مهدی (عج) اشاره کردهاند.
ُوس
در نهجالبالغه از علی(ع) چنین آمده است« :ل َ َتعْطِ فَنَ ال ُّدن ْیا َعلَینَا بَعْدَ شِ مَ اسِ هَا عَطْ َف الضَّ ر ِ
ْض؛ (نهج البالغه ،حکمت)209،؛ دنیا
ِیب َذل ِک َعلَی الَّذِینَ اسْ ُ��تضْ ِعفُوا فِی الَأْر ِ
َعلَی َول َ ِدهَا َو تَلاَ َعق َ
پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دادن شیر به دوشندهاش خودداری میکند و برای
بچهاش نگه میدارد به ما روی میآورد  ...سپس آیه َ -و نُرِیدُ أَنْ ن َمُ نَّ  -را تالوت فرمود».
در حکومت عدالت محور امام زمان(عج) تدابیری را که آن حض��رت در پیش میگیرد ،تمام
گنجهای زمین و امکانات مادی و اقتصادی آن را خداوند در اختیار او قرار میدهد تا در جهت رفاه
عمومی از آنها بهره گیرد؛ چنانکه در روایت از رسول خدا(ص) نقل شده است که میفرماید« :یخْ رِجُ
ْض أَ ْفلاَ َذ ک ِب ِدهَا َو یحْ ثُوا ال ْمَ الَ حَ ثْوا ً َو لاَ ی ُع ُّد ُه عَدّ ا ً؛ زمین گنجینههای خود را بر روی او برون
ل َ ُه الَأْر ُ
اندازد و حضرت مال بی شمار را بین مردم تقس��یم کند»(طوسی1414 ،ق ،ج 126 :2؛ مجلسی،
1403ق ،ج .)18 :28
رسول خدا(ص) در روایت دیگری فرمودند« :تنعم أمّتی فی زمن المهدی نعمة لم ینعموا مثلها

قط ،ترسل السماء علیهم مدرارا ،و ال تدع األرض شیئا من النبات إلاّ أخرجته ،و المال کدوس (المال
ّ

س :ای جَ ما َع ٌة من طَ عَا ٍم یعنی؛ خرمن یا انباش��تهای از طعام)( ،صاحب بن عباد ،إسماعیل بن
کدْ ُ
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عباد1414 ،ق ،ج  .)179 :6یقوم الرجل یقول :یا مهدی أعطنی ،فیقول :خذ (س��یدابن طاووس،
1416ق)149 :؛ أمت من در زمان مهدی(عج) از چنان نعمت برخوردار ش��ود که مانند آن هرگز
برخوردار نشده باشند .آسمان باران بر سری آنان فروریزد و زمین هیچ گیاهی را نگاه ندارد ،مگر آن
که برویاند و مال و ثروت انباشته میگردد بهنحویکه مردی بلند شود درخواست کند یا مهدی مرا
عطا کن ،آن حضرت در جواب گوید :بگیر»(یوسفی ،بیتا.)271 :
نتیجهگیری
واژه رفه و رفاه در کتابهای لغوی به معنای مرفه شدن ،آسایش و آرامش بخشیدن به زندگی و
برخورداری از امکانات مادی است ،بهعبارتدیگر رفاه از بهبود شرایط زندگی و بهرهمندی و التذاذ
فرد از امکانات زندگی؛ که آالم جسمی ،روانی ،استرسها و بیمها را به حداقل میرساند و رسیدن
انسان به اهداف زندگی را میسّ ر میسازد.
این نوع زندگی اقتصادی ازنظر قرآن و روایات رسیده از ائمه معصومین(ع) مطلوب است و از
آیات و روایت زیادی مستفاد است( ،االعراف  ،96المائده ،66،الکهف84 ،؛ النمل16 ،؛ االنعام124 ،؛
المومنون50،؛ یوسف56 ،؛ سبأ15 ،؛ البقره126 ،؛ القصص57 ،؛ یونس26 ،؛ هود 52 ،و النساء .)5،و
این آیات بیانگر آن است که بسیاری از انبیای الهی و بندگان صالح خداوند در عین خدامحوری در
رفاه به سر میبردهاند و آیات قرآن کریم بهرهمندی از رفاه و نعمتهای الهی را نتیجه ایمان و تقوا
و استغفار و دینمداری میشمارد و آن را نتیجه و پاداش اعمال صالح قرار داده است.
آن چه مورد سرزنش آیات و روایات قرار میگیرد اتراف و تکاثر است که انسان متکاثر و مترف
با غرق شدن در مادیات ،س��ر از تکبّر و طغیان درمیآورند .گناه و اعراض از یاد خدا و ترک انجام
واجبات است که سبب نزول عذاب و نابودی فرد و جامعه میگردد؛ چه افراد ازنظر اقتصادی مرفه
باشند و چه در فقر مطلق به سر ببرند و خالف برداشت آن عدهای که رفاه را سبب طغیان میدانند
قرآن رفاه اقتصادی در زندگی را نتیجه ایمان و تقوای الهی معرفی می کند و میفرماید :اگر ایمان
در جامعه فراگیر شود رفاه نیز افزایش مییابد.
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 -1قرآن کریم
 -2نهجالبالغه
 -3ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،1363 ،تحف العقول ،تصحیح علیاکبر غفاری ،قم:
جامعه مدرسین.
 -4ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی 1379 ،ق ،مناقب آل أبی طالب (ع) البن
شهرآشوب ،قم :عالمه.
 -5ابن قاریاغدی ،محمدحسین ،1387 ،البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی
البن قاریاغدی)،ج ،2قم :دار الحدیث.

 -6ابن منظور محمد بن مکرم 1414 ،ق ،لسان العرب،ج ،5بیروت :دار الصادر.
 -7ابنبابویه ،محمد بن علی(شیخ صدوق) ،1378 ،عیون أخبار الرضا ،ج ،2تهران :نشر
جهان.

 ،1385 ،----------------------- -8علل الشرائع ،ج ،2قم :کتاب فروشی داوری.
 1403،----------------------- -9ق ،معانی األخبار ،ج ،1تصحیح علی اکبر غفاری،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 -10آذر نوش ،آذر تاش ،1387 ،فرهنگ معاصر عربی فارسی ،چاپ نهم ،تهران :نقش
جهان.
 -11ایروانی ،جواد ،1384 ،اخالق اقتصادی ازدیدگاه قرآن وحدیث ،مشهد :دانشگاه
علوم اسالمی رضوی.
 - 12بروجردی ،حسین ،1386،جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی) ،ج ،23تهران :انتشارات
فرهنگ سبز.

 -13تاجیک ،عاطفه ،1386،تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم ،قم :مطبوعات دینی.
 -14جمالی ،قربان ،۱۳۸۵ ،تدبیر معیشت از دیدگاه آیات و روایات ،تهیهکننده
پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،قم :زمزم هدایت.
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 -15حر عاملی ،محمد بن حسن 1414 ،ق ،هدایة األمة إلی أحکام األئمة(ع) ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 1409،--------------------- -16ق ،وسائل الشیعة ،ج ،17قم :مؤسسة آل البیت
علیهم السالم.
 -17حسینی ،سید هادی ،1381،فقر و توسعه در منابع دینی ،قم :بوستان کتاب.
 -18حسینی ،سید علی« ،1393 ،رابطه رفاه اقتصادی و معنویت دینی» پایان نامه
کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد
 - 19حکیمی ،محمدرضا ،حکیمی ،محمد ،حکیمی ،علی،1380 ،الحیاة ،ترجمه احمد آرام،
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 -20خطیب عبدالکریم ،بی تا ،التفسیر القرآنی للقرآن ،ج  ،10بیروت :دار الفکر العربی.
 -21راغب اصفهانی ،حسینبن محمد 1412 ،ق ،مفردات الفاظ قرآن ،تحقیق صفوان
عدنان داوودی ،دمشق :دار القلم -الدار الشامیة.
 -22دهخدا ،علیاکبر ،1377 ،لغتنامه دهخدا ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
 -23سیاح ،احمد ،1377 ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،تهران :کتابفروشی اسالمی.
 -24سیدابن طاووس ،علی بن موسی 1416 ،ق ،التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن،
قم :مؤسسة صاحب األمر (عج).

 -25سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی 1412 ،ق ،فی ظالل القرآن ،ج ،5بیروت قاهره:
دارالشروق.

 -26صاحب بن عباد ،إسماعیل بن عباد 1414 ،ق ،المحیط فی اللغة ،مصحح آل یاسین،
محمد حسن ،بیروت :عالم الکتاب.
 -27صبحی صالح 1414 ،ق ،شرح نهج البالغة (صبحی صالح) قم :هجرت.

 -28صحیفة اإلمام الرضا(ع) 1406،ق ،مصحح  :محمدمهدی نجف ،مشهد :کنگره جهانی
امام رضا (ع).

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزههای رضوی

موسوی همدانی ،ج ،16،13،6قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ،1379 ،................................................... -30شیعه در اسالم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،1372،تفسیرمجمع البیان ،ج ،4چاپ سوم ،تهران:
انتشارات ناصر خسرو.

 -31طوسى ،محمد بن الحسن 1414 ،ق ،األمالي للطوسي ،چاپ :اول ،قم ،دار الثقافة.

 -32عسکری محمدمهدی ،درخشان مرتضی ،1390 ،دین و اقتصاد ،قم :دانشگاه امام
صادق(ع).
 -33عصیانی ،علیرضا ،1386 ،تفسیر موضوعی رزق و ارزاق از منظر قرآن ،قم :بوستان
دانش.
 -34قرشی سید علی اکبر ،1377،تفسیر احسن الحدیث ،چاپ سوم ،تهران :بنیاد بعثت.
 ،1371 ،--------------- -35قاموس قرآن ،ج ،7تهران :دار الکتب االسالمیة.
 -36کلینی ،محمد بن یعقوب ،1369 ،أصول کافی،ج ،4ترجمه مصطفوی ،تهران :کتاب
فروشی علمیه اسالمیه.

 -37کرمی محمدحسین ،دیرباز عسکر ،1386 ،مباحثی در فلسفه اقتصاد ،چاپ دوم ،قم:
پژوهشگاه حوزه دانشگاه.
 -38مجلسی ،محمدباقر  1403 ،ق ،بحار األنوار ،ج ،75،45چاپ دوم ،بیروت :دار إحیاء
التراث العربی.
 -39مجلسی ،محمدتقی 1406 ،ق ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج،6
چاپ دوم ،قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور.

 -40مدرسی ،سید محمد تقی ،1377 ،تفسیر هدایت ،ج ،10،6،3مترجمان ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 -41مراغی احمد بن مصطفی ،بی تا ،تفسیر المراغی ،ج ،2بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 -42مصباحی ،غالمرضا ،1382 ،دین و اقتصاد (پژوهشهای فرهنگی حوزه) ،قم :مرکز

سال چهارم شماره چهاردهم ،تابستان 1395

 -29طباطبایی ،سید محمد حسین ،1374 ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر
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فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره چهاردهم ،تابستان 1395

مدیریت حوزه علمیه.
 -43مصطفوی حسن ،1360 ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه
و نشر کتاب.

 -44معین محمد ،1385 ،فرهنگ فارسی ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 -45مفضل بن عمر ،بیتا ،توحید المفضل ،چاپ سوم ،ایران ،قم :داوری.

 -46مکارم شیرازی ،ناصر ،1374 ،تفسیر نمونه ،ج ،23،12،10،6تهران :دار الکتب االسالمیة.
 -47منسوب به علی بن موسی الرضا(ع) 1406 ،ق ،الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا(ع)،
مشهد :مؤسسة آل البیت علیهم السالم.
 -48یوسفی ،احمدعلی ،بیتا ،نظام اقتصاد علوی ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.

