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مسائلی است که تمدنسازان و تمدنپژوهان مسلمان ،نمیتوانند نسبت به آن بیتوجه باشند .در این
میان و با توجه به نقش محوری توحید در اندیشه اسالمی و جایگاه خداباوری در میان مسلمانان ،یکی
ِّ
از نظریاتی که میتواند به ایجاد رفاه عمومی در حیات موحدان کمک نماید ،یگانهپرستی آنان در تمام
ساحت های زندگی انسانی است ،از این رو ،در این پژوهش ،تالش نمودهایم با روشی توصیفی و
رویکردی تحلیلی ،نخست با تحلیل مفاهیم اصلی و بیان معنای آن ،حقیقت توحید عبادی را تبیین
نماییم و در ادامه ،با تأمل در این مفهوم و نسبت سنجی آن با مسأله رفاه عمومی در حوزه اقتصاد آن هم
در گستره تمدن نوین اسالمی ،کارکردهای ششگانه .8 :تالشمندی در جهت کسب درآمد.2 ،
ضابطهمندی منابع کسب درآمد و استغناء درونی .9 ،مصرف مقتصدانه و مدبرانه درآمد .1 ،پرداخت
حقوق و بخششهای مالی در پرتو اخالق کریمانه .2 ،ایجاد نهادها ،سازمانها و مؤسسات اجتماعی
توحیدمحور .6 ،موهبتهای پاداشی و نزول خیرات و برکات غیبی را ،به عنوان رهآوردهای توحید عبادی
در رفاهبخشی و فقرزدایی و به عنوان عناصر تمدنساز مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی :توحید عبادی ،رفاه اقتصادی،درآمد،مصرف،فقر و تمدن نوین اسالمی.
 1ـ دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطباییmpoor30@yahoo.com -
تاریخ دریافت8931/6/6 :

تاریخ پذیرش8933/8/29 :

نوع مقاله :کاربردی

تأملی در کارکرد توحید عبادی و نسبت آن با ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نو ین اسالمی

11

بیان مسأله
ویل دورانت( 1متولد )8112 :در نخستین جلد تاریخ تمدن خود ،از پیشبینی و احتیاط در امور
اقتصادی ،به عنوان یکی از ارکان و عناصر چهارگانه اساسی تمدن نام برده است( .دورانت ،8932 ،ج:8
 )9علی اکبر والیتی در تبیین عوامل مؤثر در زایش و اعتالی تمدنها ،در کنار عوامل مختلف به مسأله
رفاه نسبی به عنوان یکی از این عوامل اشاره نموده است( .والیتی )22 :8911 ،عالمه جعفری عنصر
اقتصاد را اصل کلی غیرمشروط در مباحث تمدنی دانسته و به وجود آمدن رفاه اقتصادی را از مختصات
بسیار مهم یک تمدن معرفی نموده است( .جعفری ،8912 ،ج 283 ،2ـ  )281و  ...تردیدی نیست،
یکی از نیازهای اساسی انسان در سطح زندگی اجتماعی و به طور کلی از جمله مؤلفهها و شاخصههای
پیشرفت و دست یابی به مدنیت اسالمی ،برخورداری عموم افراد جامعه از رفاه اقتصادی و مالی است
اما سؤال اساسی اینجا است که رفاه اقتصادی ،آن هم نسبت به عموم افراد جامعه در گستره تمدن نوین
ً
اسالمی ،چگونه و از چه طریقی حاصل میشود؟ و اساسا افراد انسانی یک تمدن چه باید بکند تا با
رهایی از غول وحشتناک فقر و فاصله طبقاتی ،به این مهم در زندگی اجتماعی خود دست یابد؟
نظریهپردازان اجتماعی که این مسأله را ذیل مفهوم رفاه اجتماعی به صورت عام مورد بررسی قرار دادهاند،
در تحلیل چیستی ،چرایی و پاسخ به آن ،دیدگاههای متعددی مطرح نمودهاند .در این میان ،به نظر
میرسد از آنجا که فقدان رفاه عمومی در ُبعد اقتصادی و وجود مسائلی چون فقر و فاصله طبقاتی زیاد
از نظر مالی ،محصول برخی رفتارهای مردم و حاکمان و در یک کالم شرک حاکم بر زندگی آنان
میباشد؛ عامل اساسی در دستیابی به این مهم ،اندیشه توحید عبادی بوده ،بهگونهای که تمام
راهکارهای ارائه شده در نظریات نظریه پردازان این حوزه ،برای سرانجام نیک ناگزیر باید از داالن توحید
عبادی عبور نماید.
 .9تحلیل مفهومی واژگان
9ـ .9توحید :توحید مصدر باب تفعیل از ماده وحد است که براي آن ماده وحد،در لغت عرب معاني
چون انفراد و تنهایي ذکر شده است( .ابن فارس ،8121 ،ج32 :6؛ جوهري ،8996 ،ج )219 :2با این
وجود اهل لغت ذیل ماده "وحد" آنجا که کاربردها و استعماالت متعدد این واژه را مورد بررسي قرار
. William James Durant.
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داده اند ،کمتر متعرض این قالب ظاهري یعني توحید براي این ماده شده و لغتشناساني هم که در آثار
ً
و نوشتههاي خود اشاراتي به آن داشتهاند غالبا براي باب تفعیل از ماده "وحد" یکي از این دو معنا را
برشمردهاند:
ََ
ً
َّ َ َ
ً َّ َ
َ
جعله َو ِاحدا ،یعني او یا آن را واحد و یگانه قرار داد( .فیروزآبادي،
الشيء :أي
الف ـ َوحده ت ْو ِحیدا یا َوحد
َ َ َّ َ َ َّ
َ
 ،8182ج )199 :8و اگر متعلق آن خداوند باشد"َ :و َّح َد َ
وآمن بأنه واحد" اقرار
الله سبحانه" به معنای" :أقر
و ایمان به وحدت و یگانگی خداست( .ابراهیم مصطفی و همکاران ،8182 ،ج"َ )8286 :2و َّح َد َ
الله"

یعنی خدا را یکی خواند ،اقرار به توحید کرد( .آذرنوش)996 :8932 ،
َْ
ب ـ َّ
الت ْو ِحید :اإلیمان بالله َوحده ال شریك له ،یعني ایمان به خداوند واحد و یگانه است ،خدایي که
شریک و همتایي براي او نیست( .فیروزآبادي ،8182 ،ج)199 :8
فرهنگنامه نویسان فارسي نیز ،به فراخور حال و مقال ،براي واژه "توحید" معاني چند شمارش کردهاند.
یگانه گردانیدن ،یکتا شمردن ،یکي گفتن ،یکي دانستن ،یکي کردن ،یکي شدن و اقرار به یگانگي خداوند
معاني است که در کاربرد اسم مصدري این واژه در فرهنگنامههاي فارسی برای آن ذکر شده است.
(دهخدا ،8999 ،ج9823 :2؛ انوري ،8919 ،ج )8362 :9به عالوه ،توجه به این نکته نیز ،خالي از
لطف نخواهد بود که قواعد حاکم بر ادبیات عرب و نظریات پژوهشگران این عرصه نیز ،گویاي این
واقعیت است که با توجه به ساختار ظاهري واژه "توحید" و معاني ابواب ثالثي مزید یکي از معاني باب
تفعیل ،در کنار دیگر معاني شش یا هفتگانه این باب ،نسبت دادن فاعل ماده فعل را به مفعول ميباشد.
مانند"َ :ک َّف َرته" و َ"ف َّس َقته" یعني او را به کفر و فسق نسبت دادم؛ و َ"و َّح َد َ
الله" یعني خدا را یگانه دانست.
با توجه به مجموع آنچه از کتابهاي لغت و قواعد حاکم بر ادبیات عرب در تحلیل مفهومي واژه "توحید"
و ماده اصلي آن وحد ،بیان نمودیم آشکار ميشود؛ که در مقام استعمال این واژه در صورتي که متعلق و
منسوب الیه وحدت و یگانگي «الله» جل جالله باشد" ،توحید" نه به معناي یکي کردن و ایجاد وحدت
ََ
َ َ َّ
آمن بأنه واحد" یکي دانستن خدا
در شخص یا چیزي ،بلکه مبین اصلي اعتقادي و دیني به معناي "أق َّر و
و اعتقاد به وحدت و یگانگي او جل جالله ميباشد.
9ـ .3عبادت« :عبادت» واژهاي عربي است که در کتابهاي لغت معاني متعدد و گوناگونی براي آن
ذکر شده است .تذلل و خضوع نخستین معنایي است که برخي لغتشناسان براي این واژه بیان نمودهاند.
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(جوهری ،8996 ،ج229 :2؛ ابن منظور ،8181 ،ج )298 :9راغب اصفهاني با تفاوت نهادن میان دو
مفهوم عبادت و عبودیت ،عبادت را نه اظهار تذلل بلکه به معناي خضوع بينهایت دانسته و متذکر شده
است«:عبودیت به معناي فروتنی و تذلل است و عبادت نهایت تذلل و فروتنی است و از عبودیت بلیغتر
مي باشد ،و تنها کسي مستحق عبادت است که از نهایت کمال و فضیلت برخوردار باشد و او کسی جز
خدای متعال نمیباشد( ».راغب اصفهانی )212 :8182 ،عالوه بر این ،اهل لغت برای این واژه معانی
دیگری چون :اطاعت و فرمان برداری ،اطاعت و تذلل با تقدیس ،اطاعت همراه با خضوع ،خواندن و
طلب کردن را مورد اشاره قرار دادهاند( .فیروزآبادی ،8182 ،ج198 :8؛ ابن منظور ،8181 ،ج)299 :9
9ـ .9رفاه :رفاه به معناي برخورداري از امکانات مادي ،آسودگي و آسایش است (انوري ،8919 ،ج:1
 ) 9612در فرهنگ لغت دهخدا در قالب مصدر و اسم مصدر این معانی برای آن نقل شده است :فراخ
و آسان شدن زندگانی کسی ،فراخ زیستن ،آسودگی و استراحت ،ناز و نعمت ،فراخی عیش ،سازواری،
تن آسایی ،زندگانی فراخ و به عیش زیستن ،فراخ زیستن و رفاهیت به معنای آسایش و راحت و استراحت
و آرامش و اطمینان و آسودگی است( .دهخدا ،8999 ،ج )82826 :1البته واژه رفاه در این پژوهش
مطلق نبوده ،و متصف به وصف عمومیت و قید اقتصادی شده است که وصف نخست مبین این حقیقت
است که این آسودگي و آسایش ،به گروهي از افراد اختصاص نداشته ،گستره آن همه افراد جامعه را در
بر مي گیرد و مقید شدن آن به قید اقتصادی ،به این جهت است که ما از میان شاخصههای متعدد رفاه
ً
اجتماعی صرفا به مسأله رفاه اقتصادی و مالی نظر داریم؛ نه شاخصههای دیگری همچون بهداشت و
سالمت ،آموزش و پرورش و  ...براین اساس رفاه اقتصادی به معنای برخورداری از حد کفاف است نه
ً
صرفا دارایی و ثروتمندی ،یعنی اینکه انسان از تمکن مالی برخوردار باشد که بتواند نیازهای ضروری
خود را برآورده سازد.
9ـ .4تمدن نوین اسالمی :تمدن به چه معناست؟ دقت و تأمل در معاني ذکر شده در کتابهاي لغت
و نظریات برخي نظریهپردازان تمدن در تحلیل این مفهوم ،مانند :جوهري (جوهري ،8996 ،ج:6
 )2228ابنمنظور (ابن منظور ،8181 ،ج ،)122 :89راغب اصفهاني (راغب اصفهاني،)218 :8182 ،
محمد معین (معین ،8962 ،ج ،)8893 :8حسن عمید (عمید ،)122 :8969 ،عبدالحسین آذرنگ
(آذرنگ ،)82 :8932 ،فخرالدین حجازي (حجازي 22 ،8922 ،ـ  )83و  ...ما را به این حقیقت
ً
رهنمون ميسازد که در غالب تعاریف لغوي ارائه شده براي واژه «تمدن» اوال دو مقوله شهرنشیني و
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ً
زندگي شهرنشینانه مورد تأکید قرار گرفته و ثانیا معنای مقابل این واژه ،بدویت یا صحرانشیني و بربریت
یا توحش و وحشیگري ،معرفي شده است .مطابق این فهم از معناي تمدن ،جامعهاي متمدن است که
مردم آن در شهر اقامت داشته و خلق و خوي شهري گرفته باشند؛ یا به عبارتي جامعه متمدن ،جامعهاي
غیربدوي و غیروحشي خواهد بود.
اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مطالعات تمدني هم در باب چیستي تمدن ،سخن بسیار گفته و
در تحلیل مفهومي این واژه ،معاني متعددي ذکر کردهاند .برخي از آنها همچون :هنري

لوکاس1

(متولد( )8113:لوکاس ،8966 ،ج 22 ،8ـ  ،)83گلین ادموند دانیل( 2متولد( )8316:دانیل:8969 ،
 82ـ  ،)88ساموئل هانتینگتون( 8متولد( )8329:هانتینگتون )11 :8991 ،و  ...به دلیل همآغوشي اولیه
واژه فرهنگ و تمدن در پارهاي زبان ها و در میان برخي جوامع و نیز ،پیوستگي و در هم تنیدگي معنایي
این دو واژه با یکدیگر ،از دریچه ارتباط و نسبت آن با فرهنگ این واژه را مورد تحلیل و بررسی قرار
دادهاند .گروهي دیگر ،مانند ویل دورانت (دورانت ،8932 ،ج ،)9 :8پاتریک نوالن 4و گرهارد لنسکي1

(متولد( )8321:نوالن و لنسکي ،)232 :8912 ،عالمه جعفری (جعفری ،8912 ،ج ،)291 :86علي
اکبر والیتي (والیتي )83 :8911 ،و  ...در تحلیل مفهوم تمدن ،آن را به معناي نظم اجتماعي و مفاهیمي
مشابه با آن ،معنا نمودهاند .برخي دیگر مثل ،دکتر شریعتی (شریعتي،)2 :8992 ،

هرسکویتس3

(متولد( )8132:روحاالمیني )13 :8962 ،و  ...تمدن را به معناي مجموعه دستآوردهاي مادي و
معنوي دانستهاند .پارهاي تمدنپژوهان همچون فوکوتساوا یوکیچي( 1متولد( )8192 :یوکیچي:8993 ،
َ
 821ـ  ،)822آیتالله سیدعلي خامنهاي (خامنهای 29 ،8938،مهر) ،ا َلمیدانی (المیدانی22 :8181 ،ـ
 ،)83خاکرند (خاکرند )92 :8932 ،و  ...تمدن را به معناي پیشرفت و یا پیشرفت همهجانبه معرفی
کردهاند و در نهایت گستردهترین و بزرگترین گروهبندي اجتماعي ـ سیاسي معنایي است که
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پژوهشگراني چون آرنولد توینبي( 1متولد( )8113 :توینبی ،)223 :8929 ،فوکوتساوا یوکیچی
(یوکیچي )822 :8993 ،و  ...براي این واژه بیان نمودهاند.
به هر حال هرچند ممکن است توصیف تمدن با عباراتی مشخص دشوار باشد ،اما با توجه به مفهوم ارائه
شده از سوی اهل لغت و مجموع نظریات نظریهپردازان تمدن و جرح و تعدیل هر کدام از آنها ،می توان
تمدن را اینگونه تعریف نمود که« :تمدن ،گستردهترین و بزرگترین گروهبندي اجتماعي ـ سیاسي است
که مراحلي از پیشرفت و توسعه را در همه ابعاد مادي و معنوي طي کرده باشد».
البته با توجه به اینکه تمدن در این پژوهش ،مقید و متصف به پسوند نوین و اسالمیت میباشد؛ ناگزیر
ً
باید در صدد تبیین معناي نوین بودن و اسالمیت در تمدن نوین اسالمي نیز باشیم .اما واقعا جدید بودن
و برخورداري از حالت و کیفیت نو در مدنیت و پیشرفت به چه معناست؟ در کتابهاي لغت معاني
چون تازه ،جدید و داراي حالت یا کیفیت نو براي واژه «نوین» بیان شده است( .معین1162 :8962 ،؛
انوري ،8919 ،ج )1216 :1واضح و آشکار است که نوین بودن تمدن ،در وهله نخست حاکي از نوعي
غیریت آن با تمدنهاي سابق و حاضر است .اما به نظر ميرسد جهتگیري اولیه و عمده این تغایر در
تمدن نوین از دو جهت قابل تأمل باشد .چرا که این امکان وجود دارد نوین بودن و غیریت تمدن در
مقایسه با تمدن اسالمي سابق ،مدنظر باشد؛ و ممکن هم است این تغایر نه نسبت به تمدنهاي گذشته
و پیشین ،بلکه نسبت به تمدن غالب موجود یعني تمدن غرب مورد مالحظه قرار بگیرد .با این وجود،
اتصاف تمدن نوین به وصف اسالمیت ،یعني «تمدن نوین اسالمي» تأمل و دقتنظر بیشتري را در این
مسأله طلب مي کند .از آنجا که وصف اسالمیت براي تمدن نوین نه قیدي توضیحي ،بلکه وصف و
قیدي احترازي و مبین گستره قلمرو جغرافیایي تمدن مقصود و ناظر به شکلگیري این تمدن براساس
آموزههاي اسالمي ميباشد ،لذا فهم ما از تمدن نوین ،نهتنها در تغایر بلکه در تقابل و در عرض تمدن
غرب خواهد بود؛ چرا که هرچند تمدن نوین اسالمي ممکن است از برخي دستآوردهاي تمدن غرب
بهرهمند شود ولي به خاطر اختالف در مباني و غایات این تغایر ،به تقابل آن دو حداقل در گستره اندیشه
و نظر و قلمرو جغرافیایي خواهد انجامید.

. Arnold Toynbee.
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اما تمدن نوین اسالمي در ارتباط با تمدن اسالمي پیشین ـ چه قائل به بازیابی و احیاء و چه قائل به تولد
تمدني جدید باشیم ـ در هر حال نو و جدید خواهد بود ،چرا که این تمدن دست کم با دوري از ضعفها
و کاستی های تمدن پیشین در پي ارائه الگوهاي جدید و کارآمدتر مطابق با مقتضیات مکانی و زمانی
براي مسلمانان و جوامع اسالمي ميباشد.
 .3حقیقت توحید عبادی
تدبر در آیات قرآن و تأمل در کتابهاي لغت و نظریات تفسیري مفسران فریقین گویاي این واقعیت
است ،که براي توحید در عبادت حداقل سه معنا و مفهوم ميتوان شمارش نمود:
الف ـ از آنجا که یکی از معانی عبادت خضوع یا غایت خضوع میباشد و از طرفیِ ،صرف خضوع یا

غایت خضوع در مقابل کسی یا چیزی عبادت به شمار نمیآید؛ لذا ناگزیر باید این خضوع یا غایت
خضوع با قصد و عقیده خاصی که همان اعتقاد به الوهیت و ربوبیت مخضوع له است ،توأم باشد ،چرا
ً
که اگر اظهار خضوع انسان صرفا به قصد و عنوان «خود کم بیني» و «خود کم نشان دادن» باشد ،نامش
تواضع و فروتني است ،مانند اظهار خضوع فرزندان در مقابل پدر و مادر و اما اگر اظهار خضوع به قصد
و عنوان محترم شمردن دیگري باشد ،نام آن تعظیم و تکریم است و هیچیك از تواضع و تعظیم عبادت
ِّ
نیست ،بنابراین ،توحید عبادی در این مقام بدین معناست که انسان موحد خضوع یا غایت خضوع با
اعتقاد به ربوبیت را فقط در مقابل خداوند انجام دهد.
ب ـ یکي دیگر از معاني عبادت و به تبع آن توحید در عبادت ،مطابق معنای لغوی و در کاربرد قرآني آن
که از سوي دانشمندان و مفسران شیعه و سني در تفسیر برخي آیات قرآن بیان شده ،اطاعت و
فرمانبرداري است .این مسأله از سوی مفسرانی چون عالمه طباطبایي (طباطبائی ،8932 ،ج911 :82؛
ج93 :89؛ ج 23 :81ـ 21؛ ج822 :89؛ ج ،)899 :81جوادی آملی (جوادی آملی ،8911 ،ج:1
 ،)229مکارم شیرازی( ،مکارم شیرازی ،8998 ،ج122 :81؛ ج ،)182 :83آلوسی بغدادی (آلوسی
بغدادی ،8182 ،ج13 :8؛ ج282 :9؛ ج93 :82؛ ج ،)282 :89فخر رازی (فخر رازی ،8122 ،ج:26
 ) 231و  ...ذیل مفهوم عبادت مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس این فهم از معناي عبادت ،توحید
در عبادت به این معنا خواهد بود که آدمي در تمام عرصههاي حیات و ابعاد وجودي خود و بلکه کل
موجودات عالم ،فقط و فقط مطیع و تسلیم در برابر خواستها و اوامر تکویني و تشریعي خداوند باشند.
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ِّ
بر این اساس ،انسان موحد و یکتاپرست براي رهایي از شرک ،نه بتهاي سنگي و چوبي را در قالب وثن
و صنم پرستش ميکند نه هواي نفس خویش را مطاع و قبله معنوياش قرار داده ،گرفتار مقامپرستي،
پولپرستي ،شهوتپرستي و  ...ميشود و نه بندگي شیطان را در قالب اطاعت از اوامر وسوسهانگیز او
پذیرا مي شود و نه در امور دیني و شرعي خود با اطاعت از مفتیان غیرعادل ،طوق بردگي انسانهاي مثل
خود را بر گردن مينهد( :توبه98 :؛ آلعمران )61 :و با خضوع خود در مقابل پروردگار و قوانین برآمده
از وحي ،از اطاعت طاغوتها و حاکمان جور و ظالمي چون فرعونها ،نمرودها ،سازمان مللها،
امریکائيها ،فرانسويها ،انگلیسي ها و  ...که خود را صالح در وضع قانون و اداره امور دنیایي مردم
ميدانند ،اجتناب مينماید( .نحل96 :؛ زمر )89 :چرا که مراجعه به طاغوت و خضوع اطاعتي در مقابل
آنها نوعي شرک محسوب شده و عتاب و سرزنش شارع را به همراه دارد( .نساء 62 :ـ )68
ج ـ براساس اندیشه برآمده از محوریت «الله» در هستي ،یگانهپرستی تنها به معنای خضوع عبادتی یا
اطاعت و تسلیم بودن ِصرف ،در مقابل اراده تشریعی پروردگار نیست؛ بلکه این مسأله سطوح باالتر و

الیههای عمیقتری داشته که شخص موحد می تواند آنها را در مسیر عبودیت ملحوظ داشته باشد .در
واقع« ،توحید در عبادت» در معناي سوم خود مبین این حقیقت است که انسان موحد و باورمند به خدا
باید تالش نماید براي پیمایش مسیر کمال و جلب رضایت و تقرب بیشتر به پروردگار ،هم خضوعهاي
عبادي و اطاعت هاي واجب و حرام خود را از نظر کیفي در مقیاس باالتري از خلوص قرار دهد؛ و هم
قبله و جهت حرکت خود در تمامي افعال و رفتارها و شؤون زندگي اش را با قطبنماي توحید و محوریت
ِّ
«الله» تنظیم نماید .به عبارتی ،یگانهپرستي در تمام ابعاد وجودي و شئون زندگي انسان موحد سریان و
جریان داشته؛ از نظر کمیت منتظر تشریع الهي در قالب امر و نهي نبوده ،ساز زندگي خود را هماهنگ
با هستي نواخته و یک صدا با موجودهاي سپهري و زمیني تمام اعمال خود را رنگ خدایي ميدهد و از
نظر کیفیت ،در صدر و ساقه اعمال او جز ّ
تقرب به خدا و تحصیل رضاي او چیزي یافت نميشود .او
اعمال رها شده خود در وادي خنثاي مباحات و منطقۀالفراغ دین و اعمال قربياي که در نیتش حور و
ّ
قصور و رهایي از زقوم و سقر را منظور ميکند؛ با غلظتبخشي به رنگ الهي آن ،آنها را نردبالي براي
تکامل معنوي و رسیدن به رضوان الهي قرار ميدهد.
البته با توجه به معانی سهگانه فوق برای توحید عبادی ،از آنجا که دو معنای اخیر آن یعنی .8 :اطاعت و
فرمانبرداری و  .2انجام تمامي افعال و اعمال براي رضاي پروردگار و به قصد تقرب به او؛ ارتباط بیشتری
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با مسأله تمدن و تمدنسازی دارد ،لذا مقصود و مطلوب خود از توحید عبادی را ذیل همین دو معنا پي
ميگیریم.
 .9نظریهپردازان اجتماعی و مسأله رفاه اقتصادی
مطابق احادیث مرتبط با مسئله مهدویت یکي از مؤلفهها و شاخصههای تمدن آرماني مهدوي همین
مسأله رفاه عمومي انسانهاست .رفاه و آسایشي که پیامبر اکرم(ص) پیرامون آن فرموده است« :امت من
در عصر او علیهالسالم آنچنان به سطحي از رفاه و زندگي و برخورداري از نعمتها دست مییابند ،که
نظیري براي آن یافت نمیشود» (اربلي ،8918 ،ج )199 :2اما سؤال اساسی اینجا است که رفاه
اقتصادی ،آن هم نسبت به عموم افراد جامعه ،و در گستره تمدن نوین اسالمی ،چگونه و از چه طریقی
ً
حاصل میشود؟ و اساسا افراد انسانی یک تمدن ،چه باید بکند تا با رهایی از غول وحشتناک فقر و
فاصله طبقاتی اقتصادی ،به این مهم در زندگی اجتماعی خود دست یابند؟ نظریهپردازان اجتماعی که
این مسأله را ذیل مفهوم رفاه اجتماعی به صورت عام مورد بررسی قرار دادهاند ،در تحلیل چیستی ،چرایی
و پاسخ به آن دیدگاههای متعددی مطرح نمودهاند .برخی رفاه را محصول اخالق و گروهی آن را محصول
پی گیری هواهای نفسانی دانسته ،ترویج فضایل سنتی ریاضت و محدودسازی خویشتن را مخرب رفاه
عمومی میدانند( .بری )99 :8913 ،پاره ای مکاتب نفی مالکیت ،و برخی رهایی از تعلق و وابستگی
به اشیاء را عاملی برای از بین رفتن فاصلههای طبقاتی معرفی نمودهاند( .مطهری 882 :8919 ،ـ )826
هایک(1متولد )8133:نظم کاتاالکسی و خودجوش ،رابرت نوزیک( 2متولد )8391:نظریه عدالت،
جان راولز( 8متولد )8328:عدالت مبتنی بر انصاف و آمارتیا کومار سن( 4متولد ،)8399 :متغیر مهم در
رفاه اجتماعی را آزادی افراد دانسته است( .موسوی 926 :8911 ،ـ  )929آدام اسمیت( 1متولد)8929:
به عنوان یکی از مشهورترین اقتصاددانان کالسیک بر این باور است رفاه اجتماعی در سایه ،ساز و
کارهای فرایند طبیعی اقتصاد آزاد برای آحاد ملت به دست میآید و دخالت دولت در پروسه اقتصاد به
ضرر رفاه اجتماعی است( .موسوی )882 :8911 ،لیبرالهایی هم که ایده اصلی خود را از نظریه لسهفر
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یا اقتصاد آزاد اسمیت گرفته اند ،معتقد هستند اگر شرایط آزاد برای فرد مهیا شود تا به تولید و پیشرفت
فردی دست یابد ،جامعه که ترکیبی از این افراد و افرادی است که از این پیشرفت اقتصادی در قالب
اشتغال منتفع میشوند ،توسعه یافته و رفاه عمومی تأمین میشود اما لیبرالهایی چون جان استوارت
ً
میل( 1متولد )8126:و هاب هاوس (متولد 2)8322:مثل محافظهکاران و سوسیالیستها از بازار کامال
آزاد ،واهمه داشتند و تا حدی موافق دخالت دولت برای تأمین رفاه عمومی بودند( .موسوی:8911 ،
 )889ویلیام بوریچ( 8متولد )8193:که پایههای دولت رفاه یا دولت خدمات اجتماعی براساس
اندیشههای او بنیان نهاده شده ،بر آن بود با کمک یک دولت رفاه فراگیر کف فراهمکننده خدمات سالمتی
جامع ،برنامه مسکن عمومی ،آموزش همگانی و رایگان ،و اشتغال کامل و نیز کمک هزینه خانواده و
مزایایی برای خانوارهای کمدرآمد بود ،به جنگ آنچه که خود «پنج غول» فقر ،بیماری ،آلودگی ،نادانی
و بطالت نامیده بود ،برود( .موسوی )822 :8911 ،با این وجود آنچه در این مقام ،مهم است این است
که غالب این نظریات با محوریت دادن به نقش دولت ،حل این مسأله را در گرو دخالت و چگونگی
کارکرد آن دانستهاند.
بر این اساس ،ممکن است هر کدام از موارد پیشگفته بهگونهای در رساندن یک ملت به رفاه اقتصادی
و مالی دخیل باشند ،ولی تجارب تاریخی زندگی بشر و رهآوردهای معرفتی قرآن و سنت معصومان
علیهمالسالم گویای این واقعیت است که هرچند در برخی برهههای تاریخی و در پارهای جوامع،
زمزمههایی از یکچنین رفاهی به گوش می رسد ،اما این مسأله فراگیر نبوده و اختصاص به حداقلی از
جوامع داشته است ،از این رو ،به نظر میرسد از آنجا که فقدان رفاه عمومی در ُبعد اقتصادی و وجود
مسائلی چون فقر و فاصله طبقاتی زیا د از نظر مالی ،محصول برخی رفتارهای مردم و حاکمان و در یک
کالم شرک حاکم بر زندگی آنان است ،لذا مهمترین عاملی که میتواند مسلمانان و جامعه اسالمی را به
رفاه اقتصادی در گستره تمدن برساند ،توحید عبادی میباشد ،اما اینکه توحید عبادی چگونه میتواند
جامعه اسالمی را به این مهم رهنمون سازد ،مسألهای است که در ادامه ،ذیل عنوان کارکردهای توحید
عبادی مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .4کارکردهای توحید عبادی در ایجاد رفاه اقتصادی
بعد از تحلیل مفهومی واژگان و آشنایی با حقیقت توحید عبادی اینک به جا است در باب نقش و
کارکردهای این جلوه از توحید یعنی عملگرایی موحدانه در تمام ساحتهای از حیات ،نسبت به رفاه
عمومی یعنی زدودن فقر از چهره جامعه اسالمی و کم کردن فاصله طبقاتی در مسائل اقتصادی آن هم
ً
در گستره تمدن نوین اسالمی ،اندکی تأمل داشته باشیم .که به نظر میرسد ،مجموعا بتوان کارکردهای
آن را ذیل هفت عنوان کلی مورد بررسی قرار داد:
4ـ .9تالشمندی شخص ِّ
موحد در جهت کسب درآمد:خداوند براساس حکمت بالغه خود ،روز
را روشنیبخش (یونس ،)69 :و مایه حرکت و حیات (فرقان )19 :و فرصتی وسیع برای رفع احتیاجات
(مزمل )9 :و بستری برای فعالیت و تحصیل معاش (نبأ )88 :و بهرهمندی از فضل خداوند (اسراء)82 :
قرار داده است ،لذا از تأکیدات مهم اسالم به انسانها ،آن است که در هیچ زماني از زندگي خود ،از کار
و تالش باز نایستند .انسان ،همواره باید در عرصههاي مختلف زندگي که بخشي از آن ،تالش براي تأمین
ّ
نیازهاي اقتصادي و معیشتي است به صورتي جدي و مستمر کوشش کند تا در پرتو چنین تالشها و
زحماتي ،جامعه دیني ،هم از جهت فردي به صالح دست یابد و هم از جهت اجتماعي به اهداف عالي
خود نایل شود .بیان نوراني حضرت رسول اکرم(ص) به خوبي روشنکننده میزان سعي مسلمان در
زندگي خود است .ایشان میفرماید« :اگر خوشه یا نشایي در دست توست و قیامت هم در آستانه برپایي
است و چیزي نمانده که بمیري ،این نهال را ِبکار و بمیر» (بروجردی ،8916 ،ج )321 :29طبق این
بیان ،انسان تا نفس دارد ،باید کار کند و در جامعه اسالمي ،هر کسي به تناسب استعداد و قابلیتي که

دا رد ،باید تالش و کوشش کند .کشاورز در تولید محصوالت زراعتي ،صنعتگر در تولیدات صنعتي،
ً
همت خود را براي انجام ّ
دائما همه ّ
کمي و کیفي
معلم در آموزش و محقق در تألیف و نگارش و  ...باید
وظایف خود به کار گیرند.
ً
اساسا در اسالم ،بیکاری امری مذموم و مطرود بوده و کار به عنوان یك امر مقدس ،شناخته شده است.
مطابق گفتمان قرآنی و روایی وقتی تقدس چیزی مورد اشاره قرار میگیرد به این صورت بیان میشود که
ً
خداوند فالن چیز را دوست دارد .مثال در حدیث وارد شده است« :خداوند مؤمنی را که دارای یك حرفه
است و بدان اشتغال دارد ،دوست دارد( ».بروجردی ،8916 ،ج )991 :22یا اینکه گفتهاند« :کسی که
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ّ
خود را برای اداره زندگیاش به مشقت میاندازد ،مانند کسی است که در راه خدا جهاد میکند( .کلینی،
 ،8129ج )11 :2از سوي دیگر ،همان گونه که مردم طبق تعالیم الهي به تالش در عرصه تولید ،امر و
ترغیب شدهاند ،از کمکاري و سستي نیز ،منع شدهاند؛ به گونهاي که فرد بیکار با عدم فعالیت خود در
جامعه اسالمي ،بزرگترین تهدید و بدبختي در نظام آفرینش را (غضب الهي) براي خود فراهم ميکند؛
چنان که امام کاظم علیهالسالم فرمودند« :خداوند ،به بنده بیکار خشم ميورزد( ».کلینی ،8129 ،ج:2
 )863یا آن حدیث نبوی معروف که فرمود« :هرکسی که بیکار بگردد و سنگینی [معاش] خود را بر دوش
مردم بیندازد ،ملعون است و لعنت خدا شامل اوست( ».کلینی ،8129 ،ج )82 :1در روایات اهل بیت
علیهم السالم ،رخوت و سستي از منفورترین خصوصیات اخالقي بشر شمرده ميشود که براساس آن،
هم دنیاي فرد از رونق ميافتد و هم آخرت او تباه ميشود .امام رضا علیهالسالم میفرمایند« :از تنبلي و
بيحوصلگي بپرهیزید که این دو شما را از بهرهمندي از دنیا و آخرت ،منع ميکند( .کلینی ،8129 ،ج:2
ِّ
 )12بر این اساس شخص موحد و پرورش یافته در دامن وحی و کسی که مطیع همه دستورات خداوند
است ،کار را بهترین تفریح ،مقدس و نوعی عبادت دانسته ،میکوشد بستر زندگی دنیایی را ،بستر کار و
تالش در جهت رفع نیازهای مالی و اقتصادی خود قرار داده ،از هرگونه تنبلی و بیکارگی بدون عذر به
شدت پرهیز مینماید.
4ـ .3ضابطهمندی منابع کسب درآمد و استغناء درونی ِّ
موحدان :مطابق مکتب فکری لیبرالیسم
اقتصادی هر انسانی در شیوههای دستیابی به مال و گردش ثروت ،تولید ،قیمتگذاری آزاد است.
انسان در فعالیتهای اقتصادی ،آزادی دارد که از هر راهی که میخواهد پول درآورد ،هرچه میخواهد
تولید کند ،و به هر قیمت میخواهد بفروشد ،و به هر شکل ـ درست یا نادرست ـ برای کاالی خود تبلیغ
کند و  ...بدون این که در این مسیر ،محدودیتی احساس نماید و این خود یکی از عواملی است که
شکل گیری طبقات خاص اجتماعی از نظر دارایی و ثروت را موجب شده است اما انسان مسلمانی که
مالکیت و ربوبیت مطلق خداوند ،در تمام عرصه های زندگی خود را پذیرفته ،باید به این نکته توجه
داشته باشد که اگرچه اسالم توصیه به کار و فعالیتهای اقتصادی دارد و مردم هم ناگزیرند برای تأمین
ِّ
معاش و گذران زندگی خود به کار و کوشش بپردازند؛ با این وجود ،شخص مؤمن موحد و کسی که تمام
ابعاد زندگی او رنگ خدایی گرفته ،در کسب ثروت بی قید و بند نبوده؛ خطوط قرمز و حدودی الهی را
مراعات مینماید ،براین اساس ،او تالش میکند فعالیتهای اقتصادی و تجاری و منابع درآمدی خود
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را در مجرای صحیح و مشروع قرار داده و از کسب ثروتهای حرام ،که ممکن است از راههای باطل
(نساء )23 :از طریق ربا (بقره 291 :ـ )293؛ کمفروشی (مطففین 8 :ـ  ،)1غش در معامله ،رشوه،
احتکار ،دزدی و سرقت ،اختالس و  ...حاصل شود به شدت پرهیز نماید.
ضمن این که انجام اعمال به قصد تقرب به پروردگار و در جهت جلب رضایت او جلجالله موجب
ِّ
میشود ،انسان موحد با کنترل و جهتدهی صحیح و الهی به قوای درورنی با انگیزه خدمترسانی به
هم نوع ،در ارتباطات اقتصادی کمتر مطامع و منافع مادی و دنیوی را مدنظر داشته ،به فکر ازدیاد ثروت
معنوی و اخروی خود بوده از برخی حقوق مشروع اینجهانی صرفنظر نماید .روایاتی چون این روایت
ََ ْ
ْ
ََ
َّ َ ْ ْ
َ
ََْ
امام صادق علیهالسالم کهِ « :ر ْب ُح ال ُم ْؤ ِمن علی ال ُم ْؤ ِمن ِر ًبا ِإال أن َیش َت ِر َي ِبأ کث َر ِم ْن ِم َائ ِة ِد ْر َه ٍم ف ْار َب ْح عل ْی ِه
ِ
ِ
ُُ
ََ
َ َ ْ
َ َ
ُ َ
قوت َی ْو ِمك أ ْو َیش َت ِر َی ُه ِل ِّلتج َار ِة ف ْار َب ُحوا عل ْی ِه ْم َو ْارفقوا ِب ِه ْم؛ سودبردن مؤمن از مؤمن ربا است مگر آنکه
کسی بیشتر از صد درهم خرید کند ،در این صورت به اندازه خوراک یک روز خود از وی سود بگیرد ،یا
آنکه کسی چیزی را برای تجارت بخرد پس از آنان سود بگیرد و با آنها مهربانی و مدارا کند( ».کلینی،
 ،8129ج ) 821 :2گرچه در سنجش با روایات دیگر ناظر به زمان ظهور حضرت مهدی علیهالسالم
میباشد ،اما در همین راستا هم قابل ارزیابی میباشد.
و البته مسأله استغناء درونی و رضایت به اندازه کفاف در نیازهای مادی ،که یکی از ثمرات و میوههای
خداباوری واقعی است؛ نیز میتواند به عنوان عاملی قوی برای پرهیز از زندگی حریصانه در قالب
دریافت سودهای کالن مالی ،رشوهخواری ،اختالس و  ...در نهایت ابزاری در جهت رفاه عمومی
َّ
اقتصادی به شمار آید .امام حسین علیهالسالم در دعای عرفه از خداوند درخواست میکند« :الل ُه َّم

ْ َ ْ َ َ َْ
اي ِفي نف ِسي :خدایا بینیازی را در نفس من قرار بده» رسول خدا(ص) پیرامون حکومت آخرین
اجعل ِغن
حجت الهی بیان میدارد« :اموال را به طور مساوی تقسیم میکند و خداوند در دل های این ّامت،
بینیازی قرار میدهد( ».مجلسی ،8129 ،ج )11 :28آیتالله جوادی آملی در این باب مینویسد:
«رفاه و راحتي واقعي در بينیازي و عدم وابستگي به دیگران است ،چنانکه در سخني منسوب
به امیرمؤمنان علیهالسالم آمده است :استغنائك عن الشيء خیر من استغنائك به یعني بينیازي
تو از چیزي ،بهتر است از بينیازي تو به آن چیز .رهنمود رفاهي امام علیهالسالم براي زندگي
ّ
دنیوي این است که اگر انسان بتواند خود را از تعلقات دنیایي بينیاز سازد ،راحتتر زندگي
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ّ
خواهد کرد تا اینکه با آن امور خود را بينیاز کند .برخي خود را از َمسکن مجلل ،مرکب مدرن
و بسیاري از زواید زندگي بينیاز ميبینند؛ ّاما گروهي دیگر به واسطه این امور و با بهرهمندي از
آنها خود را بينیاز ميسازند( ».جوادی آملی)291 :8919 ،
4ـ .9مصرف مقتصدانه و مدبرانه درآمد :یکی از راههای حفظ ثروتهای موجود یک شخص یا یک
ملت استفاده درست و به جا از ثروتهای کسب شده است .مطابق آموزههای قرآنی و اندیشههای برآمده
از مکتب اهلبیت علیهمالسالم انسانها در مقام بهرهبرداری از طبیعت و مواهب آن ،جنبه وکالت،
امانتداری ،خالفت و جانشینی دارند و میتوانند در حد وکیل در اموال و اشیاء تصرف کنند و از آنها
بهره ببرد ،مردم آنچه را که از راه مبادالت و صنایع و فعالیت و کار به دست میآورند و از خوان طبیعت
بر میگیرند ،در حقیقت غنیمت و فضل و بخشش الهی است که به آنها میرسد نه اینکه همچون تفکر
ً
قارونی سرمایههای مالی خود را صرفا نتیجه تالش و داشتههای مادی و معنوی خود تلقی نمایند.
(قصص )91 :امام رضا علیهالسالم فرموده است:
َ ْ َْ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ ْ َ ُ ُّ ُ
اْل ْش َیاء ْال َمل َك ْال َحقیق َّي َو َک َان َما في َأ ْیدي ال َّ
اس
ن
ر
ائ
س
و
ال
و
م
اْل
و
وس
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« ِإذ کان الم ِالك ِللن ِ
ِ
َ
َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
َ َّ
َ
اس ف ُه َو غ ِن َیمة :زیرا مالك
ع َو ِار َي َو أن ُه ْم مالکین [م ِالکون] مجازا ال ح ِقیقة له و کل ما أفاده الن
ّ
مالکیت حقیقی دارد؛ و آنچه در
جانها و مالها و چیزهای دیگر خود او جلجالله است که
دست مردم است عنوان امانت و عاریه دارد ،و مردمان مالک مجازی هستند که مالکیت آنان
حقیقتی ندارد ،و آنچه مردم به دست میآورند (از راهکسب و کار و بازرگانی و صنعت و ،)...
همه ،در حقیقت غنیمت است( ».مجلسی ،8129 ،ج)832 :39
ِّ
از این رو ،انسان خداپرست و موحد نسبت به داشتههای مالی خود تدابیر الزم را داشته سعی او بر این
ً
است که به صورت بهینه از اموال و داراییهای خود استفاده نماید .اساسا حسن تدبیر و اندازهگیری نیکو
در زندگی و مصرف درست سرمایهها و داشتههای مالی از زمره خواستههای انسان از خداست (صحیفه
سجادیه :دعای )92و به عنوان یکی از خصلتهای آدمی است که ایمان انسان در پرتو آن به کمال
میرسد( .ابن شعبه حرانی )921 :8121 ،پیامبر عظیمالشأن اسالم در بیانی میفرمایند« :من بر امت
خودم از اینکه روزی از نظر اقتصادی در فقر گرفتار باشند بیمناك نیستم ،اما خوف من از این است که
ً
آنها گرفتار بیتدبیری در زندگی شوند( ».ابن ابیجمهور8122 ،ق ،ج )93 :1اساسا در پرتو تدابیر
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ِّ
الزم است که انسان موحد از برخی آثار سوء بیتدبیر در امان مانده و از ثمرات و میوههای آن بهرهمند
َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َّ ْ
التد ِب ِیر:
میشود .آثار و ثمراتی که علی علیهالسالم میفرمایدِ « :قوام العیش حسن التق ِد ِیر و ِمال که حسن
ِ
پایداری زندگی مطلوب به اندازهگیری صحیح است ،و مالک پایداری تدبیر نیکو است( ».تمیمی آمدی،
َْ ْ
ْ
ُ ُ َّ ْ
التد ِب ِیر ِمف َت ُاح الفق ِر :تدبیر نادرست [در امور معاش] کلید فقر و نداری است».
 )229 :8182و «سوء
ِّ
(تمیمی آمدی )22 :8182 ،به هر حال انسان موحد تالش میکند با تدابیر الزم و اتخاذ زندگی مقتصدانه
و اعتدالی ثروت و سرمایه اندخته خود را در مجرای صحیح قرار داده و از اسراف (اعراف )98 :اتراف و
اشرافیگری (واقعه ،)12 :تبذیر (اسراء )29 :کنز (توبه ،)91 :تفاخر و تکاثر (حدید )22 :و  ...پرهیز
مینمایند و البته این مسأله شامل دولت اسالمی و دولتمردان مسلمان هم شده ،آنها میتوانند با پرهیز
از تفاخر و تکاثر ،اسراف و تبذیر و دوری نمودن از زندگی اشرافی به جریان صحیح مال و ثروت در میان
جامعه کمک نمایند.
ِّ
4ـ .4پرداخت حقوق و بخششهای مالی در پرتو اخالق کریمانه :عملگرایی موحدانه در عرصه
حیات فردی و اجتماعی ،هم چنین مستلزم این است که جامعه توحیدمحور حقوق مالی خود را که در
ً
قالب زکات ،خمس ،انفاق و صدقات بر آنها واجب و توصیه شده ،ادا نمایند .خداوند صریحا در آیات
َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ
هار
متعدد از قرآن مجید از مسلمانان و مخاطبان خود دعوت به انفاق« :الذین ین ِفقون أموالهم ِباللی ِل و الن ِ
ًّ َ َ ً َ َ َ
َ ٌ ََ
َ
ُ َ
الن َیة فل ُه ْم أ ْج ُر ُه ْم ِع ْند َر ِّب ِه ْم َو ال خ ْوف عل ْی ِه ْم َو ال ُه ْم َی ْح َزنون :کسانی که اموالشان را در شب و
ِسرا و ع ِ
روز و پنهان و آشکار انفاق میکنند ،برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است؛ و نه
بیمی بر آنان است و نه اندوهگین میشوند( ».بقره )291 :پرداخت زکاتهای واجب و مستحبَ « :و
َ َّ
َُْ ُ
َ َ ُ
ُ َ ِّ
الز َ
الص َ
قیموا َّ
الة َو ُآتوا َّ
َأ ُ
کاة َو ما تقد ُموا ِْلنف ِسک ْم ِم ْن خ ْی ٍر ت ِجد ُوه ِع ْند الله :و نماز را برپا دارید ،و زکات
بپردازید ،و آنچه از کار نیك برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت( ».بقره )882 :و ...
ْ
حقوق مالیَ « :و َّال َ
ذین في َأ ْمواله ْم َح ٌّق َم ْع ُل ٌوم ،ل َّ
لس ِائل َو ال َم ْح ُر ِوم :و آنان که در اموالشان حقی معلوم
ِ
ِ
ِ
ِ
است برای سائل و محروم( ».معارج 21 :ـ  )22دادن صدقات و  ...نموده است ،لذا زیست مطیعانه از
دستورات خداوند در حیات اجتماعی و پرداختهای واجب و مستحب مالی ،موجب از بین رفتن فقر
و مسکنت و ایجاد رفاه مالی و اقتصادی عمومی در سطح جامعه میشود.
ِّ
به عالوه انسانهای موحد و خداباور نهتنها به این وظایف مالی خود عمل میکنند ،بلکه با عدم تعلق و
وابستگی به مطامع دنیایی و انجام کارها برای رضای خداوند و در یک کالم در پرتو اخالق کریمانه ،پا
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را از این هم فراتر نهاده با ذبح خودیت و خودمحوري ،و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع دیگران و
جامعه انساني در قالبهاي اخالقي جود ،مواسات ،احسان و ایثار طرحي زیبا بر اندام حیات اجتماعی
َ
َ َ َُْ
مي پوشانند .مسلمانان در پرتو اصول قرآني و روایي همچون :اصل ایثارَ « :و ُی ْؤ ِث ُرون علی أنف ِس ِه ْم َو ل ْو
َ ٌ
َ ْ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ
سان»
ح
کان ِب ِهم خصاصة» (حشر ،)3 :احسان در کنار عدل و بعد از عدلِ « :إن الله یأمر ِبالعد ِل و ِاإل ِ
َّ ْ ُ َ ْ
(نحل ،)15 :اخوت و برادري ایمانيِ « :إن َما ال ُم ْؤ ِمنون ِإخ َو ٌة» (حجرات )15 :و اصل مواسات بدون توجه

به مسائل قبیله ای ،قومی و جغرافیایي مرز جدیدي به نام ایمان و اعتقاد دیني به روي خود گشوده؛ با

وسعتبخشی به روح و خداگونه شدن ،رفتار با همکیشان و بلکه همنوعان خود را در دایرهاي وسیعتر و
فراتر از مرزهای تعریف شده تنظیم مينمایند .امام کاظم علیهالسالم خطاب به یکي از اصحاب خود
میفرمایند«:ای عاصم! چگونه پیوندهای اجتماعی را محکم میدارید و دیگران را در مال خود شریك
میسازید؟  ...آیا د ر تنگدستي ها کسی از شما به دکان یا منزل برادرش میرود و آنچه را نیاز دارد
برمیدارد و (صاحب آن) مانع او نمیگردد؟ گفت :نه چنین نیستیم .امام فرمود :شما (در روابط
اجتماعی) آن طور که من دوست دارم نیستید( ».طبرسي)812 :8182 ،
یکي از نماهاي ظاهري و بسیار چشمنواز جامعه آرمانی و آخرالزمانی مهدوی علیهالسالم نیز که
موجبات رفاه اقتصادی را فراهم مینماید وجود همین خصیصه اخالقی است .امام باقر علیهالسالم
خطاب به ُب َرید ِعجلی فرمودند« :هنگامی که قائم ما قیام کند ،دوستی واقعي و صمیمیت حقیقي پیاده
ميشود .هر نیازمندي دست ميبرد و از جیب برادر ایمانیاش به مقدار نیاز برميدارد و برادرش او را
منع نميکند( ».مجلسي ،8129 ،ج)818 :12
4ـ .3ایجاد نهادها ،سازمانها و مؤسسات اجتماعی توحیدمحور :بدون تردید یکی از عوامل مؤثر
در ایجاد رفاه عمومی و اقتصادی ،نهاد حاکمیت ،و وجود سازمانها و مؤسسات اجتماعی مردمنهاد
ً
است .اساسا آیا کسی میتواند نقش دولت در تصمیمگیریهای کالن اقتصادی ،وضع مالیاتها ،نحوه
توزیع منابع عمومی و  ...را انکار نماید؟ مگر مسأله قانون و قانونگذاری و تأثیر آن در اقتصاد مردم قابل
چشمپوشی است؟ آیا نوع حکمیت و داوری حاکمان در مناقشات و اختالفات مردمی ،در مسائل مرتبط
با حوزه اقتصاد تأثیری در وضعیت مالی افراد جامعه ندارد؟ و  ...بر این اساس یکی از کارکردهای نظریه
توحید عبادی در ایجاد رفاه عمومی در ُبعد اقتصادی ،از مجرای نهادهای اجتماعی از جمله نهاد دولت
توحیدمحور و نهادهای خیریه مردمنهاد تحقق پیدا میکند.
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توضیح اینکه اگر دولتی در طراز اندیشه توحیدی به معنای واقعی شکل بگیرد دولتمردان و حاکمان آن
در مقام قانونگذاری ،تصمیم گیری و اجرای قوانین و حل و فصل مناقشات مردمی در مداری غیر از
قوانین مضبوط در اسالم حرکت نکرده ،با داشتن اخالص و انگیزههای الهی ،مصلحت توده مردم را بر
تمام مصالح خیالی و شیطانی ترجیح میدهند ،چرا که مطابق تبیین حقیقت توحید عبادی در مباحث
پیشین ،او نه هوای نفس خود را اله و معبود خود انتخاب کرده و نه از شیاطین و طاغوتهای جنی و
انسی تبعیت و حرفشنوی دا رد .تنها معبود او خداست و تنها هدف او تبعیت از قوانین الهی ،نبوی و
علوی است و تنها مقصد و مقصود فعالیتهای مدیریتی او در حوزه اقتصاد خدا و خداست .البته وجود
نهادها و مؤسسات اجتماعی مردمنهاد مانند کمیته امداد امام خمینی«ره» یا آنچه امروز تحت عنوان
اردوهای جهادی انجام میشود ،میتوانند در این مهم تأثیر ویژه داشته باشند.
بنابراین اگر می بینیم روایات باب ظهور از رفاه عمومی اقتصادی در آن دوران سخن میگویند ،یکی از
علل و عوامل محوری آن ،وجود دولت و حاکمیت توحیدمحور و عدالتخواه حضرت مهدی
علیهالسالم میباشد .آري او علیهالسالم « ْال َع ْدل ْال ُم ْن َت َظر» (کفعمي )218 :8122 ،و « ّأو ُل َ
العدل و
ِ
آخ ُره» بوده (بحراني ) 926 :8991 ،و عدالت شعار اساسی و نمایه اصلي حکومت مهدوي به شمار
ِ
میرود .گستره عدالت آن حضرت آنچنان گسترده و فراگیر است که امام صادق علیهالسالم پیرامون آن
َ ْ ُ ُ ْ
َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ُْ
َ
میفرمایدَ « :و الل ِه ل َیدخل َن عل ْی ِه ْم عدل ُه َج ْوف ُب ُی ِوت ِه ْم ک َما َیدخل ال َح ُّر َو القر :به خداوند سوگند عدالت
او به درون اتاقهاي مردم وارد ميشود چنانکه سرما و گرما به آن وارد ميشود( ».ابن ابی زینب:8939 ،
 ) 239در همین راستا آن حضرت در مقام توزیع ثروت عمومی ،از بیتالمال در هر سال و هر ماه به
مردم عطایا و بخششهایی انجام میدهد .امام باقر علیهالسالم روایت ميکنند که:
«زماني که حضرت مهدي علیه السالم قیام نماید داخل شهر کوفه شده  ....در هر سال دو مرتبه
به مردم عطایایي ميبخشد و در هر ماه« دو مرتبه مایحتاج معیشتي به آنها ميدهد و میان مردم
آنچنان عدالت و مساوات را حاکم ميگرداند که محتاج و فقیري براي دریافت زکات یافت
نميشود و صاحبان زکات ،زکات شان را نزد نیازمندان ميآورند ،ولي آنها قبول نميکنند .پس
آن گروه ،زکاتشان را در کیسههایي قرار داده و در اطراف خانهها ميگردند (براي دستیابی به
محتاجي) ،و مردم بیرون آمده و ميگویند :ما به پول شما نیازي نداریم( ».مجلسي،8129 ،
ج)932 :22
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4ـ .6موهبتهای پاداشی خداوند و نزول خیرات و برکات غیبی :در نظام توحیدی که منشأ و مبدأ
ِّ
تمامی امور به خداوند برگشت میکند ،انسان موحد و خداشناس عالوه بر اسباب مادی کسب درآمد از
علل معنوی و غیبی هم بینصیب نبوده ،در سایه ایمان و تقوای الهی و انجام برخی اعمال خیر از برکات
مادی و سرمایههای دنیایی آن بهرهمند میشود .مطابق آموزههای قرآنی ،قرض دادن به خداوند و
هزینههایی که مؤمنین در راه او خرج میکنند ،سبب میشود که خدای سبحان به زودی عوض آن را چند
برابر به صاحبانش بر گرداند .او جلجالله در این آیات متعدد (بقره )212 :به مخاطبان خود گوشزد
می کند که در مقابل انفاقات مالی انجام شده ،خداوند پاداش بسیار زیادی برای عامل و عامالن آن در
نظر گرفته است و نیز ،در آیاتی برخورداری از ایمان و تقوای الهی را متضمن بهرهمندی از برکات و
نعمات کثیر الهی( :اعراف36 :؛ جن86 :؛ مائده ) 66 :و انجام استغفار و طلب مغفرت از خداوند را
سبب نزول برکات آسمانی معرفی نموده است( :نوح 82 :ـ  )82و اگر تأملی هم در روایات مأثوره از
اهل بیت علیهمالسالم داشته باشی م ،روایات زیادی در این باب وارد شده بهگونهای که حتی در برخی
ْ
َ َّ َّ َ َ َ َ ُ
مجامع روایی بابی گشوده شده ذیل این عنوان که « َب ٌ
الصدقة ت ِز ید ِفی ال َمال :صدقه سبب زیاد
اب ِفي أن
شدن مال و دارائی انسان میشود ».در روایت سوم همین باب در کتاب کافی منقول است که امام صادق
علیهالسالم به فرزند خود ،محمد فرمودند:
«فرزندم ،از آن پول چه قدر برای تو باقی مانده است؟ گفت :چهل دینار .فرمود :بیرون برو و آن را ببخش.
گفت :همین مقدار برایم مانده است .فرمود :آن را ببخش که خداوند عز و جل جای آن را پر میکند .آیا
ندانستی که هر چیزی را کلیدی است و کلید روزی بخشش است؟ پس آن را ببخش .محمد آن را
بخشید .ده روز بر حضرت صادق علیهالسالم بگذشت که از جایی چهار هزار دینار برای وی رسید .پس
به فرزند خود گفت :فرزندم ،برای خدا چهل دینار انفاق کردیم خداوند چهار هزار دینار به ما باز گرداند».
(کلینی ،8129 ،ج)3 :1
نتیجه گیری
هرچند در این پژوهش درصدد مقایسه و سنجش نظریات ارائه شده در باب ایجاد رفاه عمومی اقتصادی
نبودیم ،ولی براساس تجارب تاریخی مکتوب و مستندات روایی حکومت مهدوی علیهالسالم در
آخرالزمان و البته آنچه در جهان امروز از دیدگاههای رقیب مثل لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،مارکسیسم و
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 ...که با همه شعارهای داده شده ،از فقدان رفاه عمومی رنج میبرند ،این نتیجه حاصل میشود که
بهترین و صحیحترین نظریهای که میتواند ،ارمغانآور رفاه اقتصادی ،آن هم در گستره تمدن نوین برای
ِّ
جامعه اسالمی و امت مسلمان باشد ،تز و نظریه توحید عبادی و یگانهپرستی شخص موحد در تمام
عرصههای حیات و زیست انسانی میباشد .یکی از وجوه رجحان این نظریه نسبت به نظریههای بدیل
آن است که با نگاه همهجانبه هم بر نقش دولت توحیدمحور در ایجاد رفاه عمومی در ُبعد اقتصادی
ِّ
تأکید میورزد و هم برای عامل انسانی موحد نقشی اساسی و محوری قائل شده است ،هم قوانین

حقوقی در رفتارهای اقتصادی افراد را مورد توجه قرار داده است ،و هم فضایل اخالقی و اخالق کریمانه
را مؤثر در این مسأله میداند .هم رسیدن به رفاه اقتصادی را عملی فردگرایانه میداند و هم بر نقش جمع
ِّ
در این مسأله تأکید میورزد .در حقیقت ،عملگرایی موحدانه در عرصه زندگی در قالب اطاعت از
دستورات و قوانین تشریعی خداوند و انجام تمامی اعمال برای رضای او جلجالله با کارکردهای
ششگانه خود ،موجبات رفاه عمومی در گستره تمدن نوین اسالمی را فراهم مینماید .دقت کنیم اگر به
دنبال رفاه اقتصادی در جهان اسالم و در گستره تمدنی جدید برای خود هستیم ،این مسأله با عبودیت
همه مسلمانان و دولتمردان مسلمان در تمام کشورهای اسالمی قابلیت تحقق مییابد .بنابراین ،مسأله
ً
رفاه عمومی اقتصادی مؤلفه چندضلعی بوده ،که اوال به هر اندازه حضور خداوند و دستورات او
ِّ
جلجالله در زندگی شخص موحد پر رنگتر باشد ،جامعه اسالمی عطر رفاه اقتصادی را بیشتر استشمام
ً
خواهد نمود و ثانیا تحقق رفاه عمومی اقتصادی بهگونهای است که با فقدان یکی از اضالع شکلدهنده
آن ،نتیجه مورد دلخواه حاصل نمیشود.
کتابنامه
قرآن کریم
صحیفه سجادیه
آذرنگ ،عبدالحسین ( .)8932تاریخ تمدن ،تهران ،کتابدار.
آذرنوش ،آذرتاش ( .)8932فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،تهران ،نی.
آلوسی بغدادی ،سیدمحمود (8182ق) .روحالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
ابراهیم مصطفی و همکاران (8182ق) .المعجم الوسیط ،استانبول ،دارالدعوۀ.
ابن ابی زینب(نعمانی) ،محمدبن ابراهیم (8939ق) .الغیبة للنعماني ،تهران ،صدوق.
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ابن ابی جمهور ،محمدبن زینالعابدین (8122ق) .عوالي اللئالي العزیزیة في اْلحادیث الدینیة ،قم ،دار
سیدالشهداء للنشر.
ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی (8121ق) .تحف العقول ،قم ،جامعه مدرسین.
ابن فارس ،احمد بن فارس (8121ق) .معجم مقاییس اللغه ،قم ،مکتب االعالم االسالمی.
ابن منظور ،محمدبن مکرم (8181ق) .لسانالعرب ،بیروت ،دارالفکر للطباعه و النشر.
اربلي ،علي بن عیسي (8918ق) .کشف الغمة في معرفة اْلئمة ،تبریز ،بنيهاشمي.
انوری ،حسن ( .)8919فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،انتشارات سخن.
بحرانی ،سیدهاشم (8991ق) .اإلنصاف في ّ
النص علی اْلئمة اإلثني عشرعلیهم السالم ،تهران ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
بروجردی ،حسین ( .)8916جامع احادیث الشیعه ،تهران ،فرهنگ سبز.
بری ،نورمن ( .)8913رفاه ،ترجمه محمدرضا فرهادیپور ،تهران ،آشیان.
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد (8182ق) .غرر الحکم و درر الکلم ،قم ،دارالکتاب االسالمی.
توینبی ،آرنولد ( .)8929تمدن در بوته آزمایش ،ترجمه ابوطالب صارمی ،تهران ،امیرکبیر.
جعفری ،محمدتقی ( .)8912ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)8911تسنیم ،قم ،مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)8919جامعه در قرآن ،قم ،مرکز نشر اسراء.
جوهری ،اسماعیل بن محمد (8996ق) .الصحاح :تاج اللغۀ و صحاح اللغۀ ،بیروت ،دار العلم للمالیین.
حجازی ،فخرالدین ( .)8922نقش پیامبران در تمدن انسان ،تهران ،مؤسسه انتشارات بعثت.
خاکرند ،شکرالله ( .)8932سیر تمدن اسالمی ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب.
خامنهای ،سیدعلی ( .) 8938بیانات ایشان در جمع دانشجویان ،دانش آموزان و سایر جوانان خراسان شمالي،
پایگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري به آدرس.www.Liader.ir :
دانیل ،گلین ( .)8969تمدنهای اولیه و باستانشناسی خاستگاه آنها ،ترجمه هایده معیری ،تهران ،مؤسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
دورانت ،ویلیام جیمز ( .)8932تاریخ تمدن (عصر ایمان بخش اول) ،مترجمان ابوطالب صارمی ،ابوالقاسم
پاینده و ابوالقاسم طاهری ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
دهخدا ،علیاکبر ( .)8999لغتنامه دهخدا ،تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (8182ق) .مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،دارالعلم.
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روحاالمینی ،محمود ( .)8962زمینه فرهنگشناسی ،تهران ،عطار.
شریعتی ،علی ( .)8992تاریخ تمدن(مجموعه آثار ،ج ،)88تهران ،انتشارات قلم.
طباطبائی ،محمدحسین (8932ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،فضل بن حسن (8182ق) .تفسیر جوامع الجامع ،قم ،حوزه علمیه قم ،مرکز مدیریت.
عمید ،حسن ( .)8969فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
فخرالدین رازی ،محمدبن عمر (8122ق) .مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
فیروزآبادی ،محمدبن یعقوب (8182ق) .القاموس المحیط ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
کفعمی ،ابراهیم بن علی (8122ق) .المصباح للکفعمي( جنة اْلمان الواقیة) ،قم ،دارالرضي(زاهدي).
کلینی ،محمد بن یعقوب (8129ق) .الکافي(ط ـ اإلسالمیة) ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.
لوکاس ،هنری ( .)8966تاریخ تمدن ،ترجمه :عبدالحسین آذرنگ ،تهران ،مؤسسه کیهان.
مجلسی ،محمدباقر (8129ق) .بحار االنوار الجامعۀ لدرر أخبار اْلئمۀ اْلطهار ،بیروت ،دار احیاء التراث
العربی.
مطهری ،مرتضی ( .)8919جهانبینی توحیدی (مجموعه آثار ،ج ،)2تهران ،صدرا.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)8998تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیۀ.
معین ،محمد ( .)8962فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
موسوی ،میرطاهر و محمدعلی محمدی ( .)8911مفاهیم و نظریههای رفاه اجتماعی ،تهران ،نشر دانژه.
المیدانی ،عبدالرحمن حسن حبنکه (8181ق) .الحضاره االسالمیه أسسها و وسائلها و صور من تطبیقات
المسلمین لها و لمحات من تأثیرها فی سائر االمم ،دمشق ،دارالقلم.
نوالن ،پاتریک و گرهارد لنسکی ( .)8912جامعههای انسانی ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران ،نی.
والیتی ،علیاکبر ( .)8911فرهنگ و تمدن اسالمی ،قم ،دفتر نشر معارف.
هانتینگتون ،ساموئل ( .)8991نظریه برخورد تمدنها :هانتینگتون و منتقدانش ،ترجمه مجتبی امیری ،تهران،
مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
یوکیچی ،فوکوتساوا ( .)8993نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران ،گیو.

تأملی در کارکرد توحید عبادی و نسبت آن با ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نو ین اسالمی

11

