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  چكيده
 برخـي   ؛ كاركرد اديان وجود داشته اسـت      ةهاي مختلفي دربار    در طول تاريخ ديدگاه   

امـروزه  . انـد  ارزيـابي كـرده  مثبت آن را اي   منفي و عده  تأثير دين در اقتصاد جامعه را       
در ميان سكوالرها، تأثير مثبـت ديـن در متغيرهـاي اقتـصادي، ماننـد         نگاه غالب حتي    

هـاي اديـان مختلـف        برخي نيـز ميـان آمـوزه      . باشد  توليد، مصرف و محيط زيست مي     
در . پرسش اصلي دربارة كاركرد اقتـصادي ديـن اسـالم اسـت           . اند  تفكيك قائل شده  

 دربـارة اقتـصاد و      هاي مختلف، بر كاركرد دين اسالم       اين مقاله ضمن بررسي ديدگاه    
فرضية ما اين است كه ديـن اسـالم، بـا           . ايم  طور خاص در مورد توليد متمركز شده        به

توجه به جامعيت آن، با ارائة برنامه در سطح خرد و كـالن، در سـه حـوزة اعتقـادي،                    
اين برنامـه بـا     . اخالقي و حقوقي، رسيدن به هدف زندگاني طيبه را نشانه گرفته است           

هـاي مختلـف توليـد،     دن رفتارهـاي اقتـصادي مـسلمانان در عرصـه      دا  هدايت و جهت  
كننـدة سـعادت انـسان در دنيـا و            توزيع و مصرف و با معرفي نظام اقتصادي كه تأمين         

يافتـه و مرفـه و در عـين حـال دور از               اي توسـعه    باشد، زمينة ايجـاد جامعـه       آخرت مي 
  .كند گرايي را فراهم مي اسراف و مصرف

وري،   و آخرت، دين و اقتصاد، توليد، توزيع، مصرف، حيـات طيبـه، بهـره             دنيا :واژگان كليدي 
  .حمايت از نيروي كار

                                                      
  .كده علوم اقتصادي تهراندانشگروه اقتصاد  ارياستاد. *
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  مقدمه
رغــم اينكــه زنــدگي  دانــش اقتــصاد بــا وجــود برخــورداري از پيــشينة ديرينــه و بــه

ــشرفت  ــو آن پي ــشر در پرت ــل     ب ــد قاب ــت در ح ــسته اس ــت، نتوان ــته اس ــايي داش ه
ــشر    ــروز ب ــد و ام ــشكالت را حــل كن ــولي م ــدگي   در عرصــهقب ــاي مختلــف زن ه

ــا بحــران ــه.  مواجــه اســت خــود ب ــن بحــران  نظــر مــي ب ــشأ اي ــا، نگــاه  رســد من ه
هــاي اقتــصادي بــه  در ايــن نگــاه، تئــوري. كاركردگرايانــه بــه علــم اقتــصاد اســت

شـده و    انـد، تـا آنجاكـه رفـع نيازكننـد، مقبـول واقـع                 علت اينكه فاقد مبناي اصـيل     
ــاري گــذارده مــي  ــه كن ــستم شــوند؛  ســپس ب ــه همــين جهــت، اصــالح سي هــاي  ب

رونــد؛  هــاي اساســي مــي اقتــصادي دچــار روزمرگــي شــده و كمتــر ســراغ پرســش
ــؤال   ــه آن س ــاطع ب ــخي ق ــد پاس ــه معتقدن ــي چراك ــا نم ــوان داد ه ــسبيت . ت ــن ن اي

هــاي مبتنــي بــر آن منجــر  فكــري، بــه هــرج و مــرج عملــي در اقتــصاد و سيــستم 
  . گمشدة اصلي در اين ميان حقيقت است. شود مي

با اين مقدمـه بايـد تفـاوتي ميـان ايـن نگـاه و بررسـي كارگردگرايانـة ديـن قائـل                       
دو نگـاه آن اسـت كـه در نگـاه             فـارق اصـلي ايـن     . شد و وجوه فـرق را روشـن نمـود         

] تحريــف نــشده[دينــي، بــه دنبــال ابطــال و يــا اثبــات ديــن نيــستيم و معتقــديم ديــن 
 بـشر در تمـام ابعـاد اقـدام كـرده            اي صـحيح بـراي زنـدگي        مطابق واقع به ارائه برنامـه     

. پرســش اصــلي در ايــن مقالــه كــاركرد ديــن اســالم در حــوزة اقتــصاد اســت . اســت
طــور خــاص در حــوزة توليــد دنبــال  گــستردگي بحــث ســبب شــد تــا پرســش را بــه

فرضية مقالـه ايـن اسـت كـه ديـن بـا ايجـاد بـسترهاي مناسـب زمينـة افـزايش                       . كنيم
فرضـية رقيـب بـه دنبـال اثبـات          . كنـد   د را فـراهم مـي     توليد و به دنبال آن بهبود اقتـصا       

ــا ســوق  ــسا و امــور   ايــن ادعاســت كــه ديــن ب ــه ســمت مــساجد و كلي دادن مــردم ب
طـور خـاص      دادن دنيـا در نظـر آنـان، نقـش منفـي در اقتـصاد و بـه                   مذهبي و بـدجلوه   

  .در توليد دارد
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  )بررسي ادبيات( ها دربارة رابطه دين و اقتصاد بررسي ديدگاه
هاي مختلفي وجود دارد؛ برخي كاركرد دين در حوزة            رابطة دين و اقتصاد ديدگاه     دربارة

انـد و     طور كلي در امور مربوط به تمدن جوامع بشري را منفي قلمداد كـرده               اقتصاد و به  
  . اند گروهي با نگاهي مثبت به آن پرداخته

ــدگاه وجــود دارد  ــروه نخــست ســه دي ــه   : در گ ــسئله ك ــن م ــرح اي ــا ط برخــي ب
ضـد دنيـايى بـوده اسـت، محـور تعليمـات        معنـوى و صـورت   بهپيامبران،  يرىگ جهت

انـد   دانـسته و بـر ايـن اسـاس گفتـه     دنيـا و توجـه بـه آخـرت،      انـصراف از را پيامبران 
انـد، در جهـت    بـوده  هميشه نيـروى ديـن و مـذهب و پيـامبران كـه مظهـر ايـن نيـرو        

اينــان . اســتبــوده مثابــه ترمــزى بــراى پيــشرفت  دلــسردكردن بــشر از زنــدگى و بــه
شــدة مــسيحيت و كــاركرد كليــسا از  بــراي تأييــد ادعــاي خــود بــه تعليمــات تحريــف

هــايي ارزشــمند در ديــن اســالم، چــون زهــد و  يــك طــرف، و پنداشــت غلــط از واژه
هـاي انحرافـي در ديـن اسـالم، از طـرف ديگـر،                و موضع برخـي از فرقـه      ... قناعت و   

ن كـاركرد اقتـصادي ديـن و تبيـين نقـش ديـن              در ادامـة مقالـه بـا بيـا        . اند  توسل جسته 
  . در حوزة اقتصاد اين شبهات را پاسخ خواهيم داد

ــدگاه دوم،   ــروان دي ــت  پي ــن جه ــراى دي ــل   ب ــه قائ ــرى دنياگرايان ــد و  گي ان
داننـد و    يگيـرى مـ    پوشـشى بـر ايـن جهـت        و گيرى معنوى آنـان را فريـب       جهت
ظ وضـع موجـود     گيـرى دنياگرايانـه همـواره در جهـت حفـ           ند ايـن جهـت    ا  مدعى

ــود ــه س ــ و ب ــ ةطبق ــه طبق ــا ة زبردســت و علي ــارزه ب ــت مب   زيردســت و در جه
ــوده اســت  ــرون وســطي و اســتفادة  .تكامــل جامعــه ب ــساي دوران ق  مواضــع كلي

ــي دوره   ــن در برخ ــزاري از دي ــاي     اب ــون دوران خلف ــالم، چ ــاريخي اس ــاي ت ه
ــائبه را در     ــن ش ــشورهاي اســالمي، اي ــت برخــي از ك ــوي و عباســي و حكوم ام

هــايي بــا تفكــر ماركسيــستي تقويــت كــرده و اينــان بــه جــاي اينكــه  ن گــروهذهــ
آب را از سرچــشمه بنوشــند، ايــن عملكردهــاي غلــط را بــه حــساب ديــن       

كـه   انـد، در حـالي   گذاشته و بـا همـين سـالح آن را آمـاج حملـه خـود قـرار داده             
روشـني    بخـش قـرآن بـه       سـتيزي پيـامبران و تعـاليم آزادي         مواضع انقالبـي و ظلـم     

  . برد ين توهم را از بين ميا
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منــشأ ماترياليــست آلمــان   فيلــسوف نيچــهطرفــداران ديــدگاه ســوم كــه از    
تــاريخ و ضــعيفان  نيرومنــدان عامــل پيــشرفتاز يــك طــرف،  انــد مــدعىگيرنــد،  مــي

 بـا تـرويج     ديـن و مـذهب    و از طـرف ديگـر،       عامل توقف و انحطاط بـوده و هـستند،          
الق ، اخـ  ... و نـصاف، محبـت، تـرحم، تعـاون       درسـتى، ا   مفاهيم عـدل، آزادى، راسـتى،     

 اقويـا  ةطبقـ   مـنحط و ضـد تكامـل و بـه زيـان     ةبردگى را به سـود ضـعفا يعنـى طبقـ    
 ثيرأ پيـشرو و عامـل تكامـل اختـراع كردنـد و وجـدان اقويـا را تحـت تـ         ةيعنـى طبقـ  

ــين  ــانع حــذف و از ب ــد و م ــرار دادن ــشر و   ق ــژاد ب ــود ن ــتن ضــعفا و اصــالح و بهب رف
  ).172-170، ص2، ج )الف(1374مطهري،  ( گشتندپيدايش ابرمردها
نحوي كاركرد دين را در حوزة اقتـصاد           كه هريك به    شود اين سه ديدگاه     مالحظه مي 

كننـد؛ مـثالً ديـدگاه اول،         اند و يكديگر را نفي مي       اند، با يكديگر در تناقض      منفي دانسته 
امبران را دنياطلـب معرفـي      كه ديدگاه دوم پيـ      داند، درحالي   نگاه پيامبران را به آخرت مي     

كـه گـروه      كند و يا ديدگاه سوم، پيامبران را طرفدار مستمندان دانسته است، درحـالي              مي
شـود اديـان      افزون بر اين، در ادامـه معلـوم مـي         . داند  دوم آنان را حامي استثمارگران مي     

اصيل و غير محرف، مانند اسـالم مـشكلي بـا ثـروت ندارنـد، بلكـه آن را تـشويق نيـز               
ايستد، استثمار و تضييع حقوق ديگـران اسـت؛           آنچه دين اسالم در برابر آن مي      . اند  ردهك

  . اند ها به غلط به دين نسبت داده دقيقاً آنچه ماركسيت
هايي كـه در بـاال نقـل شـد، نقـش ديـن را مثبـت تلقـي                       خالف ديدگاه   گروه دوم به  

  :متنوعي هستنداي با نظريات  اين افراد خود داراي طيف گسترده. اند كرده
 پـرورش ابعـاد روحـى و تربيتـى انـسان           مأموريـت پيـامبران را صـرفاً       ،برخى) الف
دادن امور دنيـوى آدميـان را        گويند خداوند سامان   و مى معتقدند   و به دين اقلى      اند  دانسته

ها و انجـام كارهـاى       ابالغ پيام «تعبير برخى از اينان      به خودشان واگذار نموده است و به      
 تفكـر   . در سطح مردم دور از شأن خداى انـسان و جهـان اسـت              دنيا تكميل   اصالحى و 

سكوالر كه خاستگاه آن در دين مسيحيت و در مقابل حاكميت كليسا بوده است، بعد از                
هاي اخيـر بـه       حلي براي پيشرفت اقتصادي مطرح شده و در دهه          عنوان راه   رنسانس و به  

ايـن ديـدگاه، كـاركرد ديـن صـرفاً در           براساس  . كشورهاي اسالمي نيز نفوذ كرده است     
جهت اصالح امور معنوي و بعد اخروي انسان است و دخالت در امـور دنيـا و اقتـصاد                
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 ).145 و 91ص، ص1377بازرگان،  (*شود ماندگي آنان در اين عرصه منجر مي مردم، به عقب
 زها نيـ   اى ديگر بر خالف گروه اول معتقدند شريعت نسبت به دنياى انسان            عده) ب

گيـرد و بـراى    هاى حيات فردى و جمعى آدمى را در برمى  عرصهةتفاوت نبوده و هم  بى
بـه اعتقـاد    .  مناسبات و تعامالت اجتماعى و تحركات فردى او پيام مشخـصى دارد            ةهم

ايـن گـروه خـود بـه دو     . باشـد  پذير مى دن آخرت از طريق دنيا امكان كر آباد اصوالًاينان  
رغم پذيرش شمول شريعت، در تبيـين مـسائل          ز آنان به  گروهى ا : شوند دسته تقسيم مى  

. نيـستند مندبودن شريعت معتقـد   اجتماعى و اقتصادى دين، نگرش خرد داشته و به نظام      
گـويى بـه شـبهات و         به دنبـال پاسـخ     ،دهد اين نگرش كه وجه غالب فقه را تشكيل مى        

 ،پرسشى شـود ـ اقتصادى  ـ مثالً اى    مسئلهةباشد و هرگاه از آنان دربار ن مىامسائل مقلد
 بدون اينكه جايگاه آن در كل نظـام اقتـصادى اسـالم در              ،آيند در مقام پاسخ به آن برمى     

 .نظر گرفته شود
منـدبودن آن معتقدنـد و       نظـام بـه   انگـاران شـريعت،       عده ديگرى نيز از جامع     ،در مقابل 

... رهنگـى و  گويند اسالم داراى نظام اقتصادى است كه هماهنگ با نظام سياسـى و ف   مى
گـذاران ايـن تفكـر بـوده         از بنيان صدر  شهيد  . باشد در صدد تحقق اهداف عالي نظام مى      

.  را در فضايي كه بحثي از اقتصاد اسالمي نبود، نگاشت          اقتصادنا و كتاب ارزشمند     است
در بـين   كـه     طـوري   بـه  ؛تحولى را در ايـن زمينـه ايجـاد نمـود          وي با نگارش اين كتاب      

وي معتقد است دين از طريق تـشخيص  .  نيز جاى خود را باز كرد     دانشمندان اهل سنت  
  ).13، ص]تا بي[صدر، (مصالح اجتماعي در تنظيم اقتصاد مؤثر است 

نيز از كسانى است كه به گستردگى قلمرو دين و محدودنبودن آن بـه              مطهرى  شهيد  
و اسـالم مكتبـى اسـت جـامع         وي،   ةطبق عقيـد  . امور فردى و عبادى تأكيد كرده است      

 اعم از دنيايى يا آخرتى، جـسمى يـا          ، جوانب نيازهاى انسانى   ةدر اسالم به هم   . گرا واقع
  .روحى، عقلى و فكرى يا احساسى و عاطفى، فردى يا اجتماعى توجه شده است

  داننـد   دين را در مسائل فـردى و آخرتـى منحـصر مـى             ة كسانى كه حوز   وى در رد، 
                                                      

 نـصري،  /1378فرد،  فراهاني: ك.براي اطالع بيشتر ر(گاه بازرگان و سروش و سكوالرهاي پس از رنسانس      ديد. *
1386.( 
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 :گويد مى

ديگر، ديـن   مسئله  است و دين    مسئله  ركلى يك   طو اند زندگى به   كه گفته  كسانى
 اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه        ،را نبايد با مسائل زندگى مخلوط كرد      

ونش ئ شـ ة خير، زندگى يك واحد و هم.كنند مسائل زندگى را مجرد فرض مى 
سـاير   ون زنـدگى، در   ئم با يكديگر است، صالح و فـساد در هريـك از شـ             أتو
، يا قـضاوت    سياست فرهنگ يا     مثالً ، نيست اجتماعى  ممكن. ثر است ؤون م ئش

 امـا ديـنش درسـت باشـد و          ،يا اخالق و تربيت و يا اقتـصادش فاسـد باشـد           
اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مـسجد و كليـسا و نمازخوانـدن و                . بالعكس

 ديـن از سـاير مـسائل        ةگرفتن است، ممكن است كسى ادعـا كنـد مـسئل           روزه
 اسـالم   ة دربـار  ، مسيحيت صادق باشـد    ة دربار  فرضاً  ولى اين مطلب   ؛مجزاست

 .)16ص، )ب(1374، مطهرى. (صادق نيست

 گريز از مـسائل معنـوى نيـز         توجهى و احياناً   با اين وجود توجه به مسائل دنيا سبب بى        
ـ همانطوركه اشاره شدـ   بلكه اصوالً،نشده است  توجـه بـه دنيـا مقدمـه و در راسـتاى       

 :فرمايد باره مى در اينمطهري شهيد . باشد رسيدن به اهداف معنوى مى

يـــا : هـــاى كهـــن هميـــشه يكـــى از دو چيـــز وجـــود داشـــت در جامعـــه
گرايـــى و  و يـــا زنـــدگى) رهبانيـــت(گريـــزى  گرايـــى و زنـــدگى آخـــرت
گرايـــى را در مـــتن  اســـالم آخـــرت). تمـــدن، توســـعه(گريـــزى  آخـــرت
ــدگى ــرار داد  زن ــى ق ــدگى    . گراي ــتن زن ــرت از م ــالم راه آخ ــر اس و از نظ

  .)117، ص3ج، 1369، انهم(گذرد  هاى زندگى دنيايى مى ليتئومس
هاي اخالقي در     نيز نقش دين را از طريق تقويت اعتقاد مردم و ايجاد خصلت           سيدجمال  

آنها، در قوام و پايـداري هيئـت اجتماعيـه و مـدنيت و ترقـي امـم و عـاملي فعـال در                        
  .اندد دهد مي ها را بر باد مي ملتكردن فسادي كه  برطرف

هاي ديني در ميان دانشمندان غربي نيز مطرح بوده        مسئلة تأثيرپذيري اقتصاد از آموزه    
توانـد از     هاي مذهبي مي    مشاركت در فرقه  : گويد   مي ثروت ملل در كتاب   اسميت  است؛  

طريق ايجاد حسن شهرت ريسك افراد را كـاهش داده و از ايـن طريـق اثـر مثبـت بـر                      
عنوان   هاي مذهبي به    همچنين مذهب و گروه   . اشته باشد كارايي و تخصيص بهينة منابع د     

ها در مبـادالت      كاري  ابزارهاي فراقانوني جهت تثبيت وثوق و اطمينان و مجازات خالف         
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، 1389پيغـامي،  (بخـشد   بين گروهي، نااطميناني را كاهش داده و كـارايي را بهبـود مـي       
اسميت  با مطالعة افكار     نيزاسميت  دو تن از معاصران     مك كله لند    و  هاسليتز  ). 398ص
در فراينـد   ) هـاي سـنتي     در مقابـل گـروه    (انـد وابـستگي مـذهبي گروهـي نـوآور             گفته
  ).همان(سازي مؤثر است  مدرن

، اخالق برگرفته از پروتستان را كه افراد را به كار بيشتر و مصرف كمتر ترغيـب                 وبر
مـصرف  وبـر   ورد نظـر    داران م   سرمايه. داند  داري مي   كند، سبب پيشرفت نظام سرمايه      مي

كـار فقـط   . دانـد  گرايانه را هدردادن سرمايه دانسته و از نظر اخالقي نكوهيده مـي           تجمل
آزمنـدي هرچنـد    . وسيله اقتصادي و امرار معاش نيست؛ بلكه هدفي معنـوي اسـت             يك

ميـان تقـوا و   . تر نيست خطري براي روح انساني است، اما از بطالت و بيكاري سهمگين       
، 18، ص1374وبـر،  (نها تضادي وجود ندارد، بلكه متحـد يكديگرنـد          جويي نه ت    ثروت

شـود، بـراي    پولي كه خرج تجمالت مـي فرانكلين به گفته ). ديباچه به قلم پرفسور تاني  
  ).258، ص1381هميلتون، (رود  هميشه از بين مي

نوبة خود به كاركرد دين در اقتـصاد و در توسـعه              پژوهشگران مسلمان معاصر نيز به    
 كـاركرد ديـن در حـوزه اقتـصاد و           آملـي   جـوادي از جمله   . اند  ور خاص اشاره كرده   ط  به

 نيز در   قدردان).  به بعد  70، ص 1380آملي،    جوادي(زيست را بررسي كرده است        محيط
بحثي تحت عنوان كاركرد اجتماعي دين، به برخي از عوامل مـؤثر در افـزايش توليـد و                  

در بخـش پايـاني     قحـف   ) 180، ص 1382قـدردان،   (رشد اقتصادي اشاره كرده اسـت       
، نگاشته است، گفته است     »توسعه پايدار در كشورهاي اسالمي    «اي كه تحت عنوان       مقاله

تواند تأثير خوبي بر      كشورهاي مسلمان، از زمينة فرهنگي بسيار قوي برخوردارند كه مي         
: گويـد  او مـي  . انداز داشته باشـد     رفتار مصرفي در جهت كاهش ضايعات و افزايش پس        

بودن در مصرف  روي و عقاليي ها و آيات قرآني هست كه ميانه ميراث بزرگي از حكمت 
قحـف،  (را ستوده و اسراف، تقليد از ديگران و مصرف بيهوده را نكوهش كـرده اسـت                 

 تأثير ارزش رفتارهاي اسالم را بر رشد اقتصادي بيـان كـرده             جهانيان). 167، ص 1384
نيز در يك مدل اقتصاد كـالن، رفتـار     ميرمعزي   ) به بعد  340، ص 1388جهانيان،  (است  

  ).335، ص1384ميرمعزي، (توليدكننده مسلمان را بررسي كرده است 
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  هدف برنامة اقتصادي اسالم
 دانسته شده اسـت     در قرآن كريم رسيدن به حيات در ساية پيروي از خداوند و پيامبر            

  ).24: انفال(» لرَّسولِ إِذا دعاكُم لِما يحييكُميا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَجيبوا لِلَّهِ و لِ«
 دعـوت  اسـالم،  دعـوت  كـه  گويـد  مـى  صـراحت  بـا  فـوق   آية تفسير نمونه تعبير    به

 اقتـصادى،  حيـات  فرهنگـى،  حيـات  مـادى،  حيـات  معنـوى،  حيـات  .اسـت  حيـات  به
 و حيــات بــاآلخره و اجتمــاعى، و اخالقــى حيــات واقعــى، معنــاى بــه سياســى حيــات
 كـه  اسـت  تعبيـرى  تـرين  جـامع  و تـرين  كوتـاه  تعبيـر   ايـن  .هـا  زمينـه  تمـام  در زندگى
 و چيـست؟  هـدف اسـالم    بپرسـد  كـسى  اگـر  .اسـت  آمـده  حـق  آيـين  و اسالم دربارة
 در حيـات  هـدفش  گـوييم  مـى  كوتـاه  جملـه  يـك  در بدهـد؟  مـا  بـه  تواند مى چيز چه
  ).127ص ،7 ، ج1374مكارم، (بخشد  مى ما به را اين و ها زمينه تمام

  : در ادامه تفسير اين آيه آمده است
 هاى برنامه سلسله يك در را مذهب و دين كه آنها شود مى معلوم خوبى  به اينجا از و

 اجتمـاعى  و فكرى هاى برنامه حاشية در و زندگى محدودة از خارج و روح  بى و خشك
 هـاى  مينهز همة در حركت كه است آن راستين دين يك .اشتباهند در چقدر پندارند، مى

 بيافرينـد،  مـسئوليت  احـساس  بدهـد،  انديـشه  و فكـر  بدهـد،  روح كنـد،  ايجاد زندگى
 معنـا  تمـام  بـه  و كنـد  ايجـاد  هـا  زمينـه  همـة  در تكامـل  و ترقـى  و اتحـاد  و همبستگى

  ).128ص ،7 ج همان،(باشد  بوده آفرين حيات
اونـد در   درآية ديگري از قرآن، نتيجة عمل به اين رهنمودها و عمـل بـه برنامـة خد                

  : زندگي انساني، رسيدن به زندگاني پاكيزه و نيكو دانسته شده است
»                  مـزِينَّهلَنَجـةً ويـاةً طَيبح يينَّـهـؤْمِنٌ فَلَنُحم وهأُنثَى و ا مِنْ ذَكَرٍ أَوالِحمِلَ صنْ عم

  ).97 :نحل( »أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُوا يعملُونَ
اسـت؛   كـه از هـر نظـر پـاكيزه         زندگى است؛ مفهومي بسيار گسترده  داراي   طيبه، حيات
 و هـا   ذلـت  و هـا   اسارت ها،  دشمني و ها  عداوت ها،  خيانت و ها  ظلم ها،  آلودگي از پاكيزه
سـازد   مـى  نـاگوار  انسان كام در را زندگى زالل آب كه چيزى هرگونه و ها  نگراني انواع

  ).341، ص12ق، ج1417اطبايي، طب: ك.همچنين ر / 394ص ،11 مكارم، همان، ج(
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ديــن اســالم بــراي تحقــق ايــن هــدف مطلــوب، برنامــة جــامع خــود را در ســه  
ايـن  . محور افكـار و اعتقـادات، و اخـالق و صـفات، و افعـال طراحـي كـرده اسـت            

سه حوزه هركدام در يكـديگر تأثيرگـذار بـوده و سـه بعـد وجـودي انـسان هـستند                     
 ايـن برنامـه همـة ابعـاد وجـودي انـسان را              .كه اسالم آنها را فروگذار نكـرده اسـت        

ــد، مــردم، طبيعــت و خــود او ســامان   دربرمــي ــا خداون گيــرد، و روابــط انــسان را ب
شـدن از روابـط ديگـر، انـسان           ترديـد، پـرداختن بـه يـك رابطـه و غافـل              بي. دهد  مي

عـالوه بـر ايـن، عملكـرد انـسان          . كنـد   بعدي و ناقص تبـديل مـي        را به موجودي يك   
كــسي خــوب . گــذارد يــك از ايــن روابــط بــه رابطــة ديگــر اثــر مــيدر محــدودة هر

اش بــا خــود، ديگــران و محــيط حــساب  توانــد خــدا را بنــدگي كنــد كــه رابطــه مــي
هــا نيــز بــه آن اشــاره شــد،  بينــي اســالم كــه در ديــدگاه مطــابق جهــان. شــده باشــد

هــاي  از طرفــي، در اقتــصاد نيــز جنبــه. آخــرت خــوب در ســاية دنيــاي ســالم اســت
هـا بـا يكـديگر        منـدبودن ديـن، ايـن جنبـه          وجود دارد و بـا توجـه بـه نظـام           مختلفي

توليـد و مـصرف، مـصرف و توزيـع و توليـد و توزيـع، بـر            . ارتباط ارگانيـك دارنـد    
با توجه بـه گـستردگي بحـث، در ايـن مقالـه، ايـن برنامـه را در                   . يكديگر اثرگذارند 

هـا و ارتبـاط       ير حـوزه  مطالعـة كـاركرد ديـن در سـا        . كنـيم   حوزة توليـد مطالعـه مـي      
  . طلبد ارگانيك آنها مجالي ديگر مي

  جايگاه توليد در اسالم
نگاه جامع دين بـه مـسئلة دنيـا سـبب شـده اسـت بـه امـوري كـه رفـاه انـسان را در                           

كنــد، اهميــت دهــد و بــر همــين اســاس، مــسئلة توليــد مــورد توجــه  دنيــا تــأمين مــي
ــرده  ــالش ك ــوده و ت ــي ب ــران دين ــه   رهب ــردم را ب ــد م ــه  ان ــشتر و البت ــد بي ســمت تولي

شــود،  هدفمنــد تــشويق كــرده و در مــورد مــوانعي كــه ســبب كــاهش در توليــد مــي 
هـاي فـردي و خـرد تـشويق توليـد را              منظـور از يـك طـرف، زمينـه          بدين. تحذير كنند 

هـاي كـالن      فراهم كرده اسـت و از طـرف ديگـر، دولـت اسـالمي را بـه ايجـاد زمينـه                    
  . آن واداشته است
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آن بـه پـرورش و گـسترش اخـالق و فرهنـگ توليـد پرداختـه شـده                   در نگاه خرد    
بــر خــالف . انــد هــاي منفــي آن واكــسينه شــده اســت و مــسلمانان نــسبت بــه زمينــه

ذهنيتي منفي كه برخي درمـورد دنيـاگريزي و عـدم اقبـال بـه كـار و تـالش در اديـان                       
ونـد  هـاي خدا    شـدت بـا ذهنيـت انـزوا و تحـريم نعمـت              دارند، در قرآن و روايات بـه      

هــا  شــود كــه هــدف اوليــة آفــرينش ايــن نعمــت بــر خــود، مبــارزه شــده و تأكيــد مــي
و ) 88: مائـده (هـا بـه طيبـات يـاد شـده             ، از ايـن نعمـت     )32: اعـراف (مؤمنان هستند   

و كــساني ) 17: عنكبــوت/ 73: قــصص(شــوند  مــسلمانان را بــه طلــب رزق تــشويق مــي
ـ رو اش مـى    خـانواده  به دنبـال روزى حـالل بـراى تـأمين زنـدگى خـود و              را كه    د، ماننـد   ن

ــي   ــي م ــدا معرف ــد در راه خ ــوند  مجاه ــاملي، (ش ــن  ). 2، ح91، ص13جع ــه در اي البت
شــود كــه بــسط و قــبض رزق در دســت خداســت  مكتــب بــه انــسان تــذكر داده مــي

دوخــتن او  نكــردن انــسان و چــشم بــه آســمان معنــاي تــالش ؛ امــا ايــن بــه)26: رعــد(
ــد  از مــردي پــرس صــادقدر روايتــي آمــده اســت كــه امــام . نيــست . وجــو كردن

گفتند بـه عبـادت پروردگـار مـشغول اسـت و بـرادرانش امـر معـاش او را بـه عهـده                        
عبادت كـساني كـه معـاش او را بـه عهـده دارنـد، بـاالتر اسـت                   :  فرمود امام. دارند

  ).21887، ح14، ص12، ج1409عاملي، (
ــد كــرد و بوســي   ــارگري را بلن ــامبر اكــرم روزي دســت ك ــين پي ــودهمچن : د و فرم

طلـب حـالل بـر هـر مـسلماني واجـب اسـت و كـسي كـه از دسـترنج خـود ارتـزاق             
ــه ســرعت مــي  ــه او نظــر رحمــت   كنــد، روز قيامــت از صــراط ب گــذرد و خداونــد ب

كنـد و خداونـد درهـاي بهـشت را بـرايش بـاز كـرده كـه                    كند و او را عـذاب نمـي         مي
  ).417، ص13، ج1407نوري، (از هركدام بخواهد وارد شود 

 را ديـد كـه مـشغول زراعـت در           بـاقر در روايت ديگري است كه شخصي امـام         
اش بود و از گرما عرق كرده بود، پرسيد اگر در اين حالت مرگت فرا رسـد چـه                     مزرعه

كـه مـشغول بنـدگي و اطاعـت خداونـد             در اين صورت در حـالي     : كني؟ امام فرمود    مي
  ).2186، ح10، ص12 ج،عاملي، همان(كنم  هستم، خدا را مالقات مي
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  برنامة اسالم براي بهبود وضعيت توليد
افـزايش توليـد و     : كنـد   برنامة جـامع اسـالم، در حـوزة توليـد دو هـدف را دنبـال مـي                 

  . دادن به آن جهت
در اين برنامه، عالوه بر تـشويق افـراد بـه كـار و تـالش و توليـد بيـشتر و عبـادت                        

كه تحقق آنها، توليد را در سطح شود  كردن آن، در سطح كالن نيز اصولي مطرح مي         تلقي
اموري كه  . جامعه افزايش داده و آن را همسو و در جهت اهداف نظام اسالمي قرار دهد              

  :شوند بندي مي دادن توليد نقش دارند در سه محور دسته نحوي در افزايش و يا جهت به

 امور اعتقادي. 1

يبي جهان هـستي و معرفـي       اسالم در حوزة اعتقادات با بيان و تبيين حقايق پوشيده و غ           
حقيقت وجود انسان و نهايتاً پرداختن به خـالق هـستي، حقـايقي گرانقـدر را در قالـب                   

شـود كـه      در اين حوزه حقايقي براي انـسان بيـان مـي          . كند  معارفي ناب به او تسليم مي     
. دادن است و برخي از آنها هم قابـل دسترسـي چـراغ بـاطن نيـست          برخي از آنها توجه   

د كـار و تـالش را          .  حقايق اثراتي در بعد اقتصادي انسان دارد       دريافت اين  انـسان موحـ
كند و عزّت نفـس خـويش را در           نگرد، روزي را از خداوند طلب مي        عنوان وظيفه مي    به

كند و به نوعي اعتـدال در زنـدگي دسـت             روي نمي   دهد، زياده   طلب رزق از دست نمي    
د؛ بخـشي را بـراي عبـادت خـالق          كنـ   تمام وقت را در طلب رزق صـرف نمـي         . يابد  مي

دهد؛ دنيا تنها هدفش نخواهد بود؛ تقدير رزق، او را از تعـدي بـه حقـوق           اختصاص مي 
از طرفي، اعتقاد دارد امور معنوي چون تقوا و استغفار نتيجة كـار او     . دارد  ديگران باز مي  

  . شود عكس گناه، سبب قطع نعمت خداوند مي را بركت و افزايش داده و به
اش، بــه ديگــران ظلــم  هــاي اقتــصادي ن معتقــد بــه مبــدأ و معــاد، در فعاليــتانــسا

كنـد، در كـار خـود كـم           كند، كارگران و افراد زيرمجموعـه خـود را اسـتثمار نمـي              نمي
اي كــه  جامعــه. كوشـد  وري خـود مــي  گــذارد و همـواره در جهــت افـزايش بهــره   نمـي 

ــه  ــند جامع ــين باش ــدگان آن، چن ــوده و ت توليدكنن ــدئال ب ــه در اي اي ــد در آن جامع ولي
  . راستاي اهداف راستين نظام خواهد بود
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مؤمنان و پرهيزگاران كه خداوند آنها را خليفه و امانتدار خـود دانـسته، هدفـشان از                 
كننـد كـه رضـايت        توليد، تنها افزودن بر سود و درآمد نيست؛ اينان سودي را دنبال مـي             

دركردن رقيـب     ثي از قبيل از ميدان به     صورت، مباح   در اين . خداوند را در پي داشته باشد     
 . فروشي، در ميان آنان جايي ندارد فروشي و كم و انحصارطلبي، احتكار و گران

 امور اخالقي. 2

انسان موجودي دوبعدي است و نفس سركش او اگر مهار نـشود، او را در خـالف مـسير                   
ائمـي دچـار    كمال او حركت داده و به جاي رسيدن به حيات طيـب، او را بـه شـقاوت د                  

ساز اسالم، بخشي از برنامة خود را در تقويت نفس            به همين جهت، مكتب انسان    . سازد  مي
منظـور    انسان و مهارساختن آن قرار داده است و اصوالً خداوند متعال ارسال پيامبران را به              

ده، اي گـستر  عنوان برنامـه  تزكية اخالقي به. ها دانسته است   ايجاد تزكيه در كنار تعليم انسان     
هـا در آراسـتن بـه فـضايل و           هاي اخالقي و تربيت انسان      ها و رذيلت    با شناساندن فضيلت  

پيراستن از رذايل، جامعة اسالمي را در همة ابعاد تعالي داده و فعاليت اقتصادي آنان را نيز                 
ايـن  . دهـد   هاي آنان در جهت قرب و بندگي خداونـد قـرار مـي              در همسو با ساير فعاليت    

عنـوان مكمـل آن، زمينـه را بـراي يـك نظـام اقتـصادي                   عامل اعتقادي و به    عامل در كنار  
هاي اقتـصاد و از جملـه توليـد، نمـودار      كند كه نتيجة آن در تمام عرصه  مطلوب فراهم مي  

هاي ديني به رابطه پرهيزگاري و اسـتغفار   توليدكننده مسلمان با توجه به آموزه  . خواهد شد 
داند كـه كفـاره روزي او را كـاهش             اعتقاد دارد و نيز مي     با بركت و فراواني در اموال خود      

همچنين نكوهش حرص، طمع و زياده طلبي، پرهيز از روحية اتراف و غفلـت از               . دهد  مي
 .باشد توجهي به زندگي ديگران در همين راستا مي ياد خدا و بي

  هاي الزامي و تشويقي دستورالعمل. 3

ها اشاره شد  وده و ـ همانطور كه در بيان ديدگاه با توجه به اينكه اسالم ديني اجتماعي ب
ـ سعادت آخرت انسان را نيز از مسير دنيا مهيا كرده است، در بخـش قابـل تـوجهي از                    

هاي فردي و اجتماعي در قالب اوامر و نـواهي مولـوي و               برنامة جامع خود دستورالعمل   
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منظـور    هـاي دينـي، بـه      آمـوزه . ارائه داده است  ) غيرالزامي(ارشادي و الزامي و تشويقي      
اي مطلـوب، توليـد برخـي از     سـاختن جامعـه   راهنمايي انسان در عرصة تولي، و فـراهم       

. كاالهاي مورد نياز جامعه را واجب كرده و از توليد كاالهاي ديگري منـع كـرده اسـت                 
 برخي از اين فعاليت را بررسي كرده است و از آنجاكه       مكاسب محرمه در  انصاري  شيخ  

عه كساني هستند كه ممكن است تربيـت كـافي نيافتـه و ايمـان ضـعيفي           همواره در جام  
گفتـه در نظـر گرفتـه شـده           داشته باشند، در شريعت ضمانت اجرايي براي احكام پـيش         

كننـدة    تواند تـضمين    وضع حدود و تعزيرات و اجراي آن توسط نظام اسالمي مي          . است
 . تحقق صحيح اين احكام باشد

ون از رهنمودهايي است كه عمل بـه آنهـا وضـعيت            روايات و سيرة معصومان مشح    
وسـوي آن را نيـز در جهـت           توليد را بهبود بخشيده و عالوه بر افزايش كمي آن، سمت          

عنوان عامل اصلي توليد      ترين اين امور مربوط به نيروي كار به         مهم. دهد  مطلوب قرار مي  
 افـزايش توليـد را      ها و سـازوكارهايي زمينـة       باشد و برخي نيز از طريق معرفي روش         مي

  . كنند فراهم مي

  يك ـ حمايت از حقوق كارگران
عنوان عامل اساسي توليد، نقش قابل تـوجهي در افـزايش آن داشـته و بـه                   نيروي كار به  

همين سبب امروز، سرماية انساني حـرف اول را در اقتـصاد كـشورها زده و از سـرماية                   
 كار و ارتقـاي مهـارت آن همـواره    وري نيروي مسئلة بهره. فيزيكي اهميت بيشتري دارد   

داري كه از پيشينة خوبي در        حتي نظام سرمايه  . باشد  مورد توجه سياستگذاران اقتصاد مي    
هاي هجدهم و نوزدهم كمترين اهميت را به ايـن            اين جهت برخوردار نيست و در سده      

تغييـر  پرداختنـد، در قـرن بيـستم،          قشر داده و با استثمار شديد آنان به تكاثر ثروت مـي           
كننـد و در      وري نيروي كار تـأمين مـي        جهت داده و منافع خود را از طريق افزايش بهره         

در دين اسالم، كار عبـادت تلقـي        . اند  همين راستا حقوق كارگران را به رسميت شناخته       
انـد و در مقابـل افـراد بيكـار و             ها تقدير شده    گر و نيز صاحبان حرفه      شده و افراد تالش   
از طرفي، تالش شده تـا حقـوق ايـن طبقـه            . اند   تلقي و سرزنش شده    تنبل سربار جامعه  

اي از سخنان رهبران دين كه در جهت اين هـدف هـستند،    پاره. مورد حمايت قرار گيرد   
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  :شوند بندي مي صورت زير طبقه به

 پرداخت دستمزد عادالنه) الف

شـود؛   طور معمول، براسـاس عرضـه و تقاضـاى كـار تعيـين مـى               دستمزد نيروى كار به   
يابـد و ممكـن    فراوان است، دستمزدها كـاهش مـى     بنابراين، در جوامعى كه نيروى كار،     
در . نباشـد   آنـان نيـز    ي حداقل نيازهاى ضـرور    ةكنند است در حدى قرار گيرد كه تأمين      

 نيازهـاى اساسـى فـرد       ةكننـد  نظام اقتصادى اسالم، دستمزدها افزون بر اينكه بايد تأمين        
 از پـدران بزرگـوار      صـادق امام  . و مقدار آن بايد افزايش يابد     كيفيت   باشد، متناسب با  

   : فرمودكند كه رسول خدا خود نقل مى
ـ               « كـسى كـه     :ةمنْ ظَلَم أَجِيراً أُجرَتَه أَحبطَ اللَّه عملَه و حرَّم اللَّه علَيـهِ رِيـح الْجنَّ

 او را از بهـشت      حقوق كارگرى را پايمـال كنـد، خداونـد اعمـال او را تبـاه و               
 .)1، ح247، ص13ج، 1952، عاملى(» كند محروم مى

إِنَّ اللَّـه    «: فرمـود  كند كه رسـول خـدا       از پدران بزرگوار خود نقل مى      كاظمنيز امام   
اهى را  خداوند متعـالى هـر گنـ       :تَعالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رجلًا اغْتَصب أَجِيراً أَجرَه أَو مهرَ امرَأَةٍ           

ـ         ،بخشد مى ، 1370،  مجلـسى (»  زنـى را نپـردازد     ة مگر كسى كه دستمزد كارگر يـا مهري
 .)11، ح174ص ،103ج

ــاره وارد شــده كــه در پرداخــت حقــوق كــارگر   روايــات فراوانــى نيــز در ايــن ب
 دســتمزد او را بپردازيــد  درنــگ نورزيــد و پــيش از اينكــه عــرق او بخــشكد،     

  .)2 و 1، ح246، ص13جعاملي، همان، (
ريزي شده است؛ يعني كارفرماها با تباني و كـاهش            صورت برنامه   اين ستم، گاهي به   

 .شوند دستمزد نيروي كار در بازار كاهش يابد تقاضاي نيروي كار، سبب مي

  آزادى در انتخاب شغل) ب
منـد باشـند و    يكي از امور مؤثر در افزايش توليد، اين است كه افراد به شغل خود عالقه           

ايـن  . شود كه آنان در انتخاب شغل مـورد نظرشـان آزاد باشـند              اني محقق مي  اين امر زم  
شود؛ زيرا ممكن است كسي را به شغل خاصـي            هاي آن هم مي     آزادي شامل ايجاد زمينه   

از قـط  نيـروي كـار ف  . مجبور نكنند؛ اما زمينة اشتغال مناسب و دلخواه او را فراهم نكنند      
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 در  اميرمؤمنـان . مـصالح جامعـه باشـد     است كه در جهـت خـالف        منع شده   كارهايى  
 :نويسد  بن كعب انصارى حاكم فارس مىقرظةاى به  نامه

 مأموريت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كه نهـر آنهـا    ةگروهى از مردم حوز   
 آنهـا آبـاد     ة منطقـ  ،و بـه آب برسـانند      اگر آن را حفر كننـد     . خشك شده است  

 آنـان   ةمقدار ماليات پرداختى ناحيـ    يابند و    شود و بر دادن خراج قدرت مى       مى
اى بنگارم تا آنها را بـر حفـر نهـر و             از من خواستند به تو نامه     . شود مى فراوان

تدارك هزينه آن گرد آورى، و من شخصى را بـه كـارى كـه مايـل نيـست، وا       
همانگونه باشد، هـر كـس را        اگر مطلب . دارم؛ پس آنها را نزد خود بخوان       نمى

يل باشد، به كار گمار و نهر از آن فردى است كـه در              انهر م كه به كار اليروبى     
يافتن در زمين    آبادكردن نهر و قدرت   . تمايل به كار ندارد    كه آن كار كند، نه آن    

 ).359، ص5ج، 1378محمودي، ( تر است نزد من، از سستى آنها محبوب

  احترام به قراردادها)ج

هند، اين است كه صاحبان كار، هنگـام        يكى از مشكالتى كه كارگران معموالً با آن مواج        
 يا هرگاه كارگرى را با دستمزد كمتـر  ،كنند را اخراج مى ها آنان آمدن قيمت  ركود و پايين  

ماهر، چنين مـشكلى     گاهى نيز برخى از كارگران    . خواهند بيابند، عذر كارگر قبلى را مى     
تمزد بـاالترى بيابنـد،   كنند؛ يعنى به محض اينكه كارى با دسـ     را براى كار فرما فراهم مى     
ها از طريق بستن قـرارداد و        اين مشكل در برخى از نظام     . كنند محل كارخود را ترك مى    

در نظام اسالمى هم بر احتـرام قراردادهـا و          . است احترام به آن از هردو طرف حل شده       
براسـاس عـدل و    بديهى است كه قراردادها بايـد . وفاى به آنها تأكيد فراوانى شده است 

إِنَّ ...  «:كنـد  بـاره نقـل مـى       در ايـن    از حضرت على   صادقامام  . اف منعقد شود  انص
مسلمانان بايد به قراردادهاى خـود       :الْمسلِمِينَ عِنْد شُرُوطِهِم إِلَّا شَرْطاً حرَّم حلَالًا أَو أَحلَّ حرَاماً         

عاملي، همان،  (» اشدپايبند باشند؛ مگر اينكه در آن حاللى، حرام يا حرامى، حالل شده ب            
 .)354، ص12ج

پرسد كـه     مردى مى  ة دربار عسكرى حسناى از امام     نامه ، در حسن صفّار  بن محمد
كند تابراى او بنايى بسازد و در مقابل به او، غذا و پنبـه و ماننـد                  كارگرى را استخدام مى   

زِ پرداخـت  بـه قيمـت رو   آيا به او. شود آن بدهد؛ سپس قيمت غذا يا پنبه كم يا زياد مى    
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 به قيمت روزى كه با او قرارداد بسته بود،        :  فرمود بدهد يا به قيمت روز محاسبه؟ امام      
 ).23207، ح84، ص18، ج1409عاملي،  (بپردازد

  تأمين اجتماعى و بيمه براى كارگر)د

اش فراغت بال داشته باشد، كـار او از كميـت             خود و خانواده   ة آيند ةهرگاه كارگر دربار  
خواهـد بـود؛ بـه همـين جهـت، امـروزه، در بيـشتر         فيت باالترى برخـوردار يبيشتر و ك  

حـوادث، فـوت و    هاى گوناگونى از قبيـل درمـان،   كشورها، كارگران تحت پوشش بيمه    
 اعم از بخش خصوصى يـا دولتـى موظّفنـد           ،تگى قرار دارند و صاحبان كار     سبيمه بازنش 

توجـه  مسئله ر دين اسالم نيز به اين      د. ها را تأمين كنند     اين بيمه  ةهزين اى از  بخش عمده 
 مسلمانان را در برابر يكديگر      ةكه هم  فراوانى شده است و افزون بر اصل تكافل عمومى        

چنـين تـسهيالتى را    بـستر  داند، دولت اسالمى نيز موظّـف اسـت       ول مى ئباره مس  در اين 
كننـد،   ى مى  اسالمى زندگ  ةدر نظام اسالمى، حتى غير مسلمانانى كه در جامع        . فراهم كند 
ــين ــد از چن ــاتى برخوردارن ــري، ( امكان ــ 221ص، 2ج، 1367مطه ــين ).222 ـ  همچن

اى، تـوان خـود را        يا در اثـر حادثـه      ،اشخاصى كه به عللى توان فعاليت اقتصادى ندارند       
درآمدهاى حاصل  . گيرند دهند، تحت پوشش حمايتى دولت اسالمى قرار مى        ازدست مى 

 چنــين ةكننــد مــدهاى دولــت اســالمى، تــأميناز خمــس، زكــات، صــدقات وســاير درآ
 :است  در اين باره نقل شدهكاظماز امام موسى . هايى است هزينه

من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كالمجاهد فـى سـبيل                 
 ما يقوت به عياله فان      6اللَّه، فان غلب عليه فليستدن على اللَّه و على رسوله         

االمام قضاؤه فان لم يقـضه كـان عليـه وزره، انّ اللَّـه               علىمات و لم يقضه كان      
 الـى قولـه     »عليهـا  انْما الـصدقات للفقـرا و المـساكين و العـاملين          «: تعالى يقول 

 :فهو فقير مسكن مغرم» والغارمين«

رود،  اش مـى   كسى كه به دنبال روزى حالل براى تأمين زندگى خود و خانواده           
اى براى او پـيش      كند؛ پس اگر حادثه    مى هادمانند كسى است كه در راه خدا ج       

ـ   آمد كه از كار بازماند، گذران زندگى خـانواده          خـدا و پيـامبر او       ة عهـد  راش ب
 امـام اسـت     ة است و اگر فوت كند، پرداخت بدهى او به عهد          )دولت اسالمى (

: خداونـد متعـال فرمـوده اسـت         اوست؛ زيـرا   ة عهد ركه اگر نپردازد، گناه آن ب     
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و بـدهكاران  ... براى فقيران و درماندگان و كارگزاران زكات و همانا صدقات  «
 .)91، ص13جعاملي، همان، ( شخص، مسكين و بدهكار است  و اين»است

 بودن نيروى كار  امين)ـه

گيرد، امين اسـت و      شود و ابزارى در اختيار او قرار مى        كسى كه براى كارى استخدام مى     
امـام  . ارت ديد، نيروى كـار ضـامن نيـست         خس ،شخص هر گاه آن وسيله بدون كوتاهى     

 :فرمايد باره مى در اين صادق

»       ارلَا الْقَص ائِغُ ونُ الصضَممِـينَ         ) غسل الثياب (لَا يتَّهكُونُـوا مإِلَّا أَنْ ي ائِكلَا الْح و
  فخَوفيجيثون«فَي«       مِنْـه تَخْرِجسي لَّهلَع لَفتَحسي نَةِ ويئاً  بِالْبزرگـر و شـوينده     : شَـي

لباس و بافنده، ضامن خسارت وارد به مال نيستند؛ مگر اينكه در معرض اتّهام              
صورت بايد شاهد بيـاورد شـايد    در اين. )امانت آنان ترديد باشد ة  دربار(باشند  

 .)3928، ح257، ص3، ج1413صدوق، (» از او چيزى مشخص شود

 كرد و شتردار بار او را شكست يـا ريخـت،             مردى كه شتردارى را كرايه     ةامام دربار 
 :فرمود

در معـرض   (اگر شخص مورد اعتمادى باشد      .  دارد ) شتردار (بستگى به كارگر    
عـاملي،  (  اوسـت  ة، چيزى بر او نيست وگرنه خـسارت بـر عهـد           )اتّهام نباشد 

 .)274ص، 13جهمان، 

ا بـراى كـار     بديهى است كه رعايت اين حقوق، موجب دلگرمى كارگر شده، انگيزه او ر            
 .دهد بيشتر و بهتر، افزايش مى

  امكان مشاركت كارگر در توليددو ـ

شوند و از دستمزد ثابـت و از پـيش           دارى، معموالً كارگران استخدام مى     در نظام سرمايه  
تواننـد   هاى كار، افزون بر اين امكان، مى       اسالمى، نيروى  در نظام . شده برخوردارند  تعيين

ثابت، سهمى از سـود را از آنِ    داشته، به جاى گرفتن دستمزد   در فعاليت توليدى شركت   
شود كه در صورتِ امكانِ شـركت در توليـد،           بسا از روايات استفاده مى     خود كنند و چه   

  .بهتراست كارگران با گرفتن مزد مقطوع استخدام نشوند
آيـد، روزى را بـر خـود         كسى كـه بـه اسـتخدام ديگـرى در مـى           :  فرمود باقرامام  
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ــ ــگ م ــد ىتن ــگ نمــى . كن ــه روزى او تن ــالى،شــود چگون ــه هرچــه  درح ــه ك دســت  ب
 عــاملي، همــان،(آورد، بــراى كــسى اســت كــه او را بــه اســتخدام درآورده اســت  مــى
  ).4 من ابواب ما يكتسب به، ح66، باب 12ج

 اســت و  ايــن منظــور تــشريع شــده قراردادهــاى مــضاربه، مــساقات و مزارعــه بــه
 كــارگران را در بــاالبردن كميــت و كيفيــت ةيــزمــشاركت در ســود، انگمعلــوم اســت 

  .دهد مى كار افزايش

  هاي احيا و حيازت سه ـ روش
ــابع       ــوجهي از من ــل ت ــش قاب ــتي بخ ــت و سرپرس ــالم، مالكي ــصادي اس ــام اقت در نظ

هـاي    كـار بـه ايـن هـدف صـورت گرفتـه تـا ثـروت                 اين. طبيعي در اختيار دولت است    
ــاح    ــصوصاً ص ــاص و خ ــروه خ ــار گ ــدادادي در اختي ــرار  خ ــروت ق ــدرت و ث بان ق

نگيرد و دولت بتوانـد از طريـق آنهـا اهـداف نظـام و در رأس آنهـا عـدالت را محقـق                        
هـايي در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه            منظـور از جانـب شـريعت روش         به همين . سازد

براسـاس روش احيـا،     . مسلمانان بتوانند بـا اسـتفاده از ايـن منـابع، امـرار معـاش كننـد                
هـاي مـوات را آبـاد كـرده و      سب اجـازه از دولـت اسـالمي، زمـين     توانند با كـ     افراد مي 

همچنــين برخــي از ايــن منــابع از طريــق حيــازت . بــرداري كننــد از ايــن اراضــي بهــره
شـود افـراد بتواننـد زنـدگي خـود       دو ابـزار سـبب مـي    ايـن . باشـند  برداري مي قابل بهره 

طح توليـد افـزايش     را تأمين كنند و در نتيجة تالش ايـن افـراد كـشور آبـاد شـده و سـ                   
 . رود يابد و بيكاري از ميان مي مي

 ها برخى فعاليتو تحريم كردن   واجبچهار ـ

 كـار و    ةهـاى فـراوان دربـار      اسالم براى تنظيم امور اجتماع افزون بر ارشادها و سفارش         
ـ كنيم اشاره مى كه در قسمت بعدى به آن ـ  كوشش  و نيز تأكيد بر حقوق نيروى كار و  

گوناگون مـورد نيـاز      ليد كاالهاى گوناگون كشاورزى و صنعتى و نيز انجام        تشويق به تو  
دادن بعضى از خـدمات را واجـب و برخـى را نيـز               مردم، توليد برخى از كاالها و انجام      

 .است حرام دانسته
طور كلّى، توليد كاالها و خدماتى كه حيات افراد و نيز قـوام امـور اجتمـاع بـر آنهـا                به
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اى كـه در اثـر نبـود         گونه جامعه در گرو توليد آنهاست، به      الل و عزت  مترتب است يا استق   
گيـرد و آسـايش از اجتمـاع         مـى  چنين توليدات و خدماتى، زندگى بشر در مخاطره قـرار         

توانـايى   شود، بر كليه افرادى كه     بندد يا استقالل كشور اسالمى دچار خدشه مى        رخت برمى 
اى بـه    كـه عـده    ارند، واجب است؛ البته در صورتى     توليد آن كاالها يا ارائه آن خدمات را د        

 ،طور مثـال   به. شود رفع نياز اقدام نمودند، واجب از ديگران ساقط مى         توليد آن كاال در حد    
توليد برخى از كاالهـاى صـنعتى، پزشـكى،          توان به توليد گندم و خدمات پسينى آن يا         مى

 .اشاره كردكشاورزى، تجهيزات دفاعى و نيز خدمات آموزشى و پزشكى 
اسـت و   بـار     زيـان دادن كارهايى كه براى اجتمـاع         كاالها و انجام   ةهمچنين توليد كلي  

با تحـريم ايـن     . شود، تحريم شده است    طبيعى و انسانى مى    هاى موجب هدردادن سرمايه  
اسـت، از اشـتغال عوامـل        ها، افزون بر جلوگيرى از مفاسدى كه بر آنها مترتـب           فعاليت

  .گردد مينحرافى نيز پيشگيرى توليد در مسيرهاى ا

  جلوگيرى از تعدد واسطهپنج ـ

بخش خدمات، در اقتصاد ضروري است و ـ همانطور كه در مقاله اشـاره شـد ـ توليـد      
ها كه معموالً توليدكنندگان كاالها را       واسطه. گيرد  عالوه بر كاالها، خدمات را نيز دربرمي      

هـا    گيرند؛ لكن گاهي واسـطه      سته قرار مي  دهند، در همين د     كنندگان ارتباط مي    با مصرف 
شدن زنجيرة توزيع شده و       بدون اينكه خدمت قابل توجهي انجام دهند، موجب طوالني        

كـار    يكي از آثار سوء اين    . كننده برسد   شود كاال با چند واسطه به دست مصرف         سبب مي 
. كننده است  شده و قيمت مصرف     ها و فاصلة زياد ميان قيمتِ تمام        مورد قيمت   افزايش بي 

گـري و داللـي وجـود دارد، انگيـزة      عالوه بر آن، گاهي سود زيادي كه در بخش واسطه        
كند كه در مجموع      دهد و نيز انتظار سود بيشتر را براي آنان ايجاد مي            توليد را كاهش مي   

 . به زيان اقتصاد و عامة مردم خواهد شد
هـاى   از تعدد واسـطه   در اسالم، گرچه اصلِ تجارت و خريد و فروش تشويق شده،            

شـوند،   خدمتى ارائه دهند، موجب افزايش قيمت مـى         كه صرفاً بدون اينكه    يغير ضرور 
از . واسطه در خدمات است   ة  نهى شده است؛ البته عمده روايات و فتاواى فقيهان، دربار         

 : شده است، اشاره كردباره از امام رضا توان به پرسشى كه در اين جمله مى



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

46  

كار را به شاگردهايى كـه       سپس همان  ،پذيرم كارى را مى  : پرسد م مى گرى از اما   ريخته
. به شرط اينكه فقط دو سوم اجرت به آنها تعلّـق گيـرد            ،  گذارم كنند، وا مى   با من كار مى   

 بـا آنهـا شـركت كنـى        كار درست نيست؛ مگر اينكه خودت هم در كـار          اين: امام فرمود 
 .)267 ـ 266ص، 13جعاملي، همان، (

تواند آن را به قيمتـى       اى را به قيمتى اجاره كند، نمى       ساس، اگر كسى خانه   بر همين ا  
 .اينكه در آن، كار انجام دهد بيشتر به ديگرى اجاره دهد؛ مگر

وقتى . است »تلقّى ركبان «گرى در اسالم، نهى از       هاى جلوگيرى از واسطه    يكى از راه  
 به استقبال آن كاروان رفتـه،  اى به بيرون شهر عده شد، كاروان تجارى به شهر نزديك مى    

عرضـه   ؛ سپس آن را به بهـايى گـران در شـهر           خريدند  ميكاالى آنان را به قيمتى ارزان       
كـرد و فقـط سـبب        اى را ايجـاد نمـى      گرى كه هيچ ارزش افـزوده      اين واسطه . كردند مى

  .)258 و 176 ،21صص، 1375صدر، ( نهى قرار گرفت شد، مورد ها مى افزايش قيمت

 يم اسراف و تبذير تحرشش ـ

گرچه اسراف بيشتر در بخش مصرف متعارف شده است، اما تعريف آن، شامل اسـتفادة               
 .شود كارگيري نادرست و غيربهينه آن در توليد نيز مي بيش از حد عوامل توليد و به

  مبارزه با كنزهفت ـ

منحصر  حرمت كنز و انباشتن مال، اختالف نظر وجود دارد و برخى آن را               ةگرچه دربار 
سـازى و   پرداخت نشده باشد، گروهى نيز مطلق ذخيره    دانند كه زكات آنان    در اموالى مى  

رهايى از ايـن حرمـت، مـال         اند و براى    پول را حرام دانسته    هراكدگذاشتن دارايى، به ويژ   
اين قول، كنارگذاشـتن مقـدار      طبق  . بايد در معرض مبادله و گردش اقتصادى قرار گيرد        

 شـود   كنز خارج مـى    ةين مالى مخارج عادى زندگى الزم است، از داير        براى تأم  مالى كه 
 .)140ـ132ص، 1379، حسينى: ك.ر كنز و استدالل آنان ةبراى اطالع بيشتر دربار(

شـود و فعاليـت واحـدهاى     ها از حالت ركود خارج مـى    با عمل به اين حكم، ثروت     
شتغال و به دنبال آن، توليـد    و ا يابد    ميگذارى افزايش    سرمايهو  گوناگون اقتصادى رونق    

  .گيرد جامعه در حالت مطلوب قرار مى در تقاضا  درآمد خانوارها فزونى و،شود زياد مى
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 ورى و كارايى دادن به بهره  اهميتهشت ـ

، افزايش كارايى نيروى كار و ايجاد هاي اقتصادي سياست در ترين اهداف يكى از اساسى
كيفيـت  به  در دين اسالم،     .ان كارايى آنان است   ميز تناسب بين سطح دستمزد كارگران و     

كه حتى در عبادات و امور معنـوى نيـز بـرخالف             طورى بهتوجه زيادي شده است؛     كار،  
تصور بعضى، به فراوانى عبادت دعوت نشده؛ بلكه بر انجـام نيكـوى آنهـا تأكيـد شـده             

   :خوانيم كريم مى كه در قرآن است؛ چنان
»     نُوا وـالً       إِنَّ الَّذينَ آممنَ عسنْ أَحرَ مأَج الِحاتِ إِنَّا ال نُضيعمِلُوا الصكـه بـه    آنـان  :ع

شك ما پاداش نيكوكـاران را       خدا ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، بى        
 .)30: كهف(» برد از بين نخواهيم

 آنهـا نيـز در رفتـار و گفتـار     ةدقت در كارهاى دنيـايى و كوشـش بـراى انجـام شايـست             
» إِذَا عمِـلَ أَحـدكُم فَلْيـتْقِنْ       «:باره فرمـود    در اين  پيامبر اكرم  .خورد صومان به چشم مى   مع
 .كارتان را استوار و محكم انجام دهيد :)278، ص2 ج،1374قمي، (

 لَحد قبر را خود با دست مباركش درست         سعد بن معاذ انصارى   حضرت در دفن    آن  
د  : بعضى از اصـحاب گفتنـد     . ش قرار داد  كرده، با دقت تمام ساخت و درجاى خود        لَحـ

زودى  دانـم كـه بـه    من مـى  «: فرمودپيامبر. خواهد كارى نمى قدر دقت و محكم قبر اين 
كـارى   اى را كه در كـارش دقـت و محكـم           گيرد؛ لكن خداوند بنده    كهنگى آن را فرا مى    

 ).346ص، 1400صدوق، (» دارد كند، دوست مى
 شكافى را در قبر مـشاهده و آن را        ابراهيمزندش  حضرت هنگام دفن فر   همچنين آن   

 :)262، ص 3جق،  1389كلينـي،   (» إِذَا عمِلَ أَحدكُم فَلْيتْقِنْ    «:با دست اصالح كرد و فرمود     
 .دهيد، آن را كامل و استوار انجام دهيد هرگاه كارى را انجام مى

  گيري  نتيجه
.  ديـن در اقتـصاد مطالعـه كـرديم          مختلف را در مورد كـاركرد      هاي  در اين مقاله، ديدگاه   

نظـر    توان در جهت اقتصاد استفاده كرد، اتفـاق         امروزه تقريباً در اينكه از پتانسيل دين مي       
رفتن دين و جدايي آن، از حوزة سياسـت           حتي كساني كه طرفدار به حاشيه     . وجود دارد 

هـاي نظـام     انـد پايـه     انـد نيـز بـا اسـتفاده از اخـالق پروتـستان توانـسته                و اقتصاد بـوده   
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در اقتصادهايي مانند ژاپن، نيز با استفاده از        . گذاري را بنا نهند و آن را جلو ببرند          سرمايه
نتيجة مطالعـة مـا در      . اند   در افزايش توليد و ثروت توفيق حاصل كرده        كنفوسيوسآيين  

اين مقاله آن بود كه دين اسالم، در ديدگاه مورد پذيرش آن كه داراي نظـامي اسـتوار و                   
جانبه در ابعاد گوناگون زندگاني انسان است، بعد اقتصادي انـسان را نيـز فرامـوش                  همه

نكرده، هم در سطح خرد، رفتار اقتصادي انسان را هدايت كرده و هم در سطح كالن، با                 
هاي توليد، توزيع و مصرف انـسان را بـه سـوي حيـات               معرفي نظام اقتصادي در حوزه    

. كنـد   گاني انسان معرفي شده است، راهنمايي مـي       طيب و پاكيزه كه در قرآن، هدف زند       
مندديـدن   تفاوت اساسي كاركرد دين اسالم، با ساير فرق و مذاهب اين است كه با نظـام     

عـالوه بـر    . دين، اقتصاد را در متن دين آورده و ميان اين دو تفكيك قائل نـشده اسـت                
ه و مثالً توليد بيـشتر،      تنهايي هدف نبود    اينكه، در دين اسالم، توليد، مصرف و توزيع، به        

هرگاه با عدالت در سطح كالن و يا با نزديكي بـه خداونـد و قـرب او در سـطح خـرد                       
تنافي داشته باشد ـ مثالً موجب تكاثر ثروت شده و يا موجب حرص و طمع توليدكننده 

باشد؛ بلكه مورد تحذير واقـع   شده و يا وقتي براي عبادت او باقي نگذارد ـ ممدوح نمي 
با توجه به گستردگي بحث، در اين مقاله بـر بحـث توليـد متمركـز شـده و                   . تشده اس 

محـور مباحـث      اين مطالعه را در سـه     . كاركرد دين اسالم را در اين حوزه مطالعه كرديم        
شـدة    نتيجة مطالعـه آن شـد كـه انـسان تربيـت           . اعتقادي، اخالقي و حقوقي انجام داديم     

نوعـانش   ز حاصل آن براي رفـاه خـود و هـم   شمارد و ا مكتب قرآن، توليد را عبادت مي 
او خود را خليفه خداوند و امانتدار او دانـسته، هـدفش از توليـد، تنهـا                 . كند  استفاده مي 

كند كه رضايت خداونـد را بـه          سودي را دنبال مي   . باشد  حداكثركردن سود و درآمد نمي    
دركردن رقيب و     ان به براي توليدكنندة مسلمان، مباحثي از قبيل از ميد       . همراه داشته باشد  

  . فروشي، جايي ندارد فروشي و كم انحصارطلبي، احتكار و گران
اي   هاي اقتصاد اسالمي در آن نهادينـه شـده باشـد، جامعـه              جامعة اسالمي، كه آموزه   

. كند  گرايي نيز پرهيز مي     يافته است و ضمن برخورداري از رفاه عمومي از مصرف           توسعه
  . طلبد وزيع، مقال و مجالي بيشتر ميكاركرد دين در حوزة مصرف و ت



 
 

 

 

الم
 اس

دين
ي 

صاد
 اقت

كرد
كار

 / 
اني

راه
د ف

سعي
 

 فرد

49  

  خذĤمنابع و م
  .1377 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، : تهران؛آخرت و خدا هدف بعثت انبيابازرگان، مهدي؛  . 1
دانــشگاه : ؛ تهــرانمبــاحثي در مرزهــاي دانــش اقتــصاد اســالميپيغــامي، عــادل؛  .2

  .1389امام صادق، 
ــد؛  .3 ــگتراســبي، ديوي ــصاد و فرهن ــااقت ــاظم فره ــران؛ ترجمــه ك : دي؛ چــاپ دوم، ته

 .1385نشر ني، 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  : ؛ تهران محور  اسالم و رشد عدالت   جهانيان، ناصر؛    .4

 .ش1388و انديشه اسالمي، 
  .ش1380اسراء، : ؛ قمانتظار بشر از دينآملي، عبداهللا؛  جوادي .5
: ران؛ تهـ  كننده مـسلمان    الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف     حسيني، سيد رضا؛     .6

  .ش1379پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 
  .1381هاي فرهنگي،  مركز مطالعات و پژوهش: قم؛ قلمرو دينخسروپناه، عبدالحسين؛  .7
  .1381انديشه معاصر، : ؛ تهرانانتظارات بشر از دينــــــــــــــــــــــ؛  .8
  .1382دفتر نشر معارف، : ؛ قمگستره شريعتــــــــــــــــــــــ؛  .9

 مؤسـسه   :قـم ؛   از ديدگاه اسالم   اقتصاديهاي توسعه     شاخص؛  يليان، محمد جمال  خل .10
  . ش1384امام خميني، 

  .1377نشر و پژوهش شيرازه، : ؛ ترجمه حسن فشاركي؛ تهراناخالق و اقتصادسن، آمارتيا؛  .11
؛ ترجمه محمد محمدي؛ قم؛ انتشارات      نقش دين در اقتصاد اسالمي    صدر، محمد باقر؛     .12

  .]تا بي[هادي، 
  .1375دانشگاه شهيد بهشتي، : ؛ تهراناقتصاد صدر اسالمصدر، كاظم؛  .13
انتـشارات جامعـه    : ؛ قـم  من اليحضره الفقيه  ، محمد بن علي بن الحسين؛       )شيخ(صدوق   .14

  . ه1413مدرسين، 
  .ق. ه1400 االعلمى، مؤسسة بيروت  الخامسه،الطبعة؛ امالىــــــــــــــــــــــ؛  .15
مؤسـسه النـشر    :  الخامسه، قم  الطبعة؛  ن في تفسير القرآن   الميزاطباطبايي، محمد حسين؛     .16

  .  ق1417االسالمي، 
  .ق1409البيت،  مؤسسه آل: قم ؛وسائل الشيعه عاملي، محمد بن حسن الحر؛ .17
  .م1952 دار احياء التراث العربى، : بيروت؛وسائل الشيعه ؛ــــــــــــــــــ .18
مؤسـسه  : ؛ تهـران  يـدگاه اسـالم   نگاهي به فقر و فقرزدايـي از د       فراهاني فرد، سعيد؛     .19

  .1378فرهنگي انديشه معاصر، 
؛ فصلنامه اقتـصاد اسـالمي، ش   »برداري از منابع طبيعي در اسالم     بهره«ــــــــــــــــــ؛   .20

  .1385، بهار 22



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

50  

؛ ترجمه سـعيد و محمـدعلي فراهـاني         »توسعه پايدار در كشورهاي اسالمي    «قحف، منذر؛    .21
  .17فرد؛ فصلنامه اقتصاد اسالمي، ش 

، 28 قبـسات، شـماره      ؛»اركرد دين در انـسان و جامعـه       ك«قدردان قراملكي، محمد حسن؛      .22
  .1382 تابستان

 .ش.  ه1374 انتشارات اسوه، : تهران؛ البحارسفينة ؛قمى، عباس .23
 دارالكتـب   : تهـران  ،الثانيـة  ؛الكـافى  ؛كلينى، ابـوجعفر محمـد بـن يعقـوب بـن اسـحاق             .24

 .ق.  ه1389، االسالمية
  . 29 و 28ش كيان، . 1/22 .25
  ).الف (74انتشارات صدرا، چاپ پنجم، پاييز : قم، 2؛ ج مجموعه آثارمطهري، مرتضي؛  .26
  .81مهر  چاپ دوم، انتشارات صدرا،: قم، 20؛ ج مجموعه آثارــــــــــــــــ؛  .27
 : قـم  ؛)جهـان بينـى توحيـدى     (بيني اسـالمي      اي بر جهان    مقدمهــــــــــــــــ؛   .28

  ش.  ه1369انتشارات صدرا، 
  .1367 انتشارات صدرا، : قم؛داستان راستانــــــــــــــــ؛  .29
  ).ب(1374؛ انتشارات صدرا، نظري به نظام اقتصادي اسالمــــــــــــــــ؛  .30
  .1374دارالكتب االسالميه، : ؛ تهراننمونه تفسيرمكارم، ناصر؛  .31
نـگ و   پژوهـشگاه فره  : ؛ تهـران  اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي    ؛  ، سيدحسين ميرمعزي .32

  .ش1384انديشه اسالمي، 
 موســسه فرهنگــي دانــش و انديــشه :تهــران؛ انتظــار بــشر از ديــننــصري، عبــداهللا؛  .33

  .1386معاصر، پنجم، 
  .1366مترجم، : ؛ ترجمه حسن توانايان فرد؛ ناشرجمع بين اخالق و اقتصادنقوي، حيدر؛  .34
 .ق. ه1407اث،  تحقيق مؤسسه آل البيت الحياءالتر:؛ قمالوسائل مستدرك ؛نورى، حسين .35
  .1381؛ ترجمه محسن ثالثي؛ دوم، تبيان، شناسي دين جامعههميلتون، ملكم؛  .36
ــاكس؛   .37 ــر، م ــرمايه وب ــالق و روح س ــصاري؛ دوم،  داري اخ ــدالمعبود ان ــه عب ؛ ترجم

 .1374سمت، : تهران


