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  توليد، بر حاكم كلي اصول
  علي ما امديدگاه از

   *موسايي ميثم

  چكيده
 رفتارهاي كه است واقعيت اين بيانگر ،اقتصادي مسائل زمينه در علي مام اسخنان مطالعه
 بـا  همـراه  كـارايي  .گيـرد  صـورت  بايد اي شده فتعري چارچوب در اقتصاد  حيطه در اقتصادي
 بـر  مبتنـي  اقتـصاد  ،كـالم  يـك  در و جامعـه  مـصالح  رعايـت  و درآمد توزيع در توازن عدالت،
 ايـن  ،حاضـر  مقاله در. است مذكور چارچوب رعايت ناپذير تفكيك ثمره ،اخالقيات و عدالت

  . است شده تحليل و استخراج ،توليد حيطه در علي مام اسخنان از مقررات و چارچوب
  .توليد ، علي مام ا،اسالمي اقتصاد :واژگان كليدي

  

   قدمهم

 خـرده  ،توليـد  نظام خرده: است شده تشكيل تر كوچك نظام خرده سه از اقتصادي نظام هر
  . توزيع نظام خرده و مصرف، نظام

 
 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهراناستاديار *
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  : شود مي تشكيل ذيل ياجزا از معمولطور  به غيراقتصادي، و اقتصادي نظامي، هر
   نظام؛ عناصر  -
   عنصر؛ هر كاركرد و نقش  -
   ؛)رعناص و اجزا بين روابط (ساخت  -
  . نظام كلي عملكرد و هدف  -
 تغيير. شود مي تعريف مصرف و توزيع توليد، زيربخش سه در ،اقتصادي نظام اصلي عناصر

. انجاميـد  خواهد نظام تغيير نتيجه در و نظام كلي عملكرد تغيير به معمولطور    به اصلي، عناصر
  .ندارد نظام عملكرد در توجهي قابل تأثير ها آن تغيير كه هستند عناصري فرعي، عناصر
 از اسـتفاده  بـا  توليـد،  نظـام  خـرده  در اقتـصادي  اصول يعني نظام سوم عنصر به،  مقاله اين
 و شـمرده شـده،   اكتـشافي  تحقيـق  نـوعي  مطالعـه،  اين. است پرداخته،  يعل حضرت سخنان

 رد كـه  بوده گزاره اين آن، نظري فرضية و است آن تجربي معناي به فرضيه فاقد طبيعي طور   به
 توان مي آن تركيب با و شده بيان توليد نظام خرده بر حاكم كلي اصول ، علي حضرت سخنان

 رعايـت  با :گفت توان مي كه اي گونه به رسيد؛ اقتصادي روابط بر حاكم كلي اصول سري يك به
 توليـدي  هـاي  زيرنظـام  ازطور كامل     به كه يابد مي خاصي ساختار توليد، زيرنظام مذكور، روابط
 بـا  كـه  سـت  ا جا آن از مذكور اصول مطالعه اهميت. ست ا جدا سوسياليزم و داري سرمايه يدنيا

 اقتـصادي  مطلوب رفتارهاي بروز زمينه توان مي آن كردن نهادينه براي تالش و اصول اين كشف
 جـا  آن از و ،)5ص :1380 موسايي، (ساخت فراهم جامعه در را ديني ديدگاه از توليد حوزه در
 اسالمي اقتصاد اجراي لزوم هميشه نظام،  به مربوط هاي انآرم در هم و اساسي ونقان در هم كه

  . رسد مي نظر به ضرور هميشه اكتشافي، مطالعات گونه اين ،است بوده مطرح

   توليد زيرنظام بر حاكم اصول

 را توليـد  نظـام  خـرده  بـر  حـاكم  روابـط  در چند اموري امير حضرت سخنان در تعمق با
  :كنيم  ميبررسي ذيل ترتيب به

   توليد انگيزه. أ

 مـوارد  در توان مي را حضرت ديدگاه از توليد و كار در مطلوب هاي گيري جهت و ها انگيزه
  :كرد خالصه ذيل
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   توليد و كار در هياال قرب نيت داشتن. 1

 ها  آن انجام كه اين آن و كرده تعيينرا   كلي تيجه انسان، هاي فعاليت همه براي اسالم مكتب
 پـاداش  تـا  قـرار گيـرد    هياال مسير در است الزم ،باشدمربوط   ها  ناانس مادي زندگي هب چه  گرا

 آوردن دست هب براي اي توليدكننده توليد، فعاليت در براي مثال  اگر يعني داشته باشد؛  نيز آخرتي
منافـات   هـي اال هايدسـتور  بـا  تنها نه كه دهد ادامه طريقي از را كار اين كوشد، بايد   مي سودي
  : فرمايد مي حضرتكه  چنان ؛باشد خدا رضاي و خشنودي جهت در بلكه ،باشد نداشته

  ).31ص: تا بي ،آمدي (العرض  يوم ينجيكم لما فاعملوا عاملين كنتم ان
   .بخشد رستگاري حساب، عرض روز را شما كه چه بدان كنيد عمل پس ؛هستيد عمل و كار مرد شما اگر

   صالح عمل مصاديق از يكي صورت به توليد تلقي .2
  : فرمايد مي حضرت زمينه اين در

  ). 29ص :همان (العمل صالح من فتزود قدمته عمل صالح اال الموت بعد عنك يغني لن انك
 نيـاز  بـي  را تـو  ،باشـي  فرستاده پيش را  آن كه صالحي عمل جز چيز هيچ ،مرگ از پس كه راستي به

   ؛بيندوز توشه صالح عمل از بنابراين ؛نگرداند
 و نـدارد  وجـود  آن انجـام  بـراي  محـدوديتي  ،باشـد  صـالح  عمل جزو فعاليتي اگر نابراينب

 چـرا  ؛دهـد  گسترش را خود توليدي هاي فعاليت بيشتر چه  هر تواند مي زمينه اين در توليدكننده
 بـود  خواهد مند بهره بيشتر پاداشي از نسبت همين به ،باشد كار مشغول بيشتر چه  هر داند مي كه
  . يافت خواهد دست بيشتري آرامش و آسايش به ،اخيزرست روز و
   خلق به خدمات و جامعه منافع جهت در توليد انجام .3

 آن و رسـاند  مـي  روشـن  بـسيار  اي  نتيجـه  به را انسان ،اسالمهاي  دستور و احكام در دقت 
 ييجـا  هر در اگر كه است  معنا  دانب اين و است مقدم فردي منافع بر جامعه منافع اغلب كه  اين
 را جامعـه  منافع كه صورتي در مخير باشد،  جامعه منافع و فردي منافع بين انتخاب به انسان كه

 خود شخصي منافع اگر و گيرد مي تعلقآخرتي   پاداش وي عمل به ،كند انتخاب و بدارد تقديم
 در كـه  بدانـد  بايـد  ولي ؛يابد دست مادي سود به دنيا اين در به ظاهر  است ممكن برگزيند، را

 ،آورد مـي  دست به راه اين از كه سودي ،اين بر افزون. داشت نخواهد را ويژه پاداش آن آخرت،
 بنـدگان  منـافع  بـه  كه افرادي از را خود هاي  نعمت ،خداوند كه چرا ؛بود نخواهد پايدار چندان
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  : فرمايد مي علي كه ؛ چنانگرفت خواهد هستند، اعتنا بي خود جامعه و خدا
 الي حولها و نزعهم منعوها فاذا بذلوها ما ايديهم في يقرها العباد لمنافع بالنعم يختصهم اداعب سبحانه هللا ان

  ). 93ص :همان (غيرهم
 اسـت  داده اختـصاص  ها  آن به را خود هاي  نعمت كه است بندگاني را سبحان خداوند كه راستي به

 در هـا   نعمـت  ايـن  هستند، نعمت آن از بخشش و بذل كار در ها  آن كه مادام و بندگانش منافع براي
 را  آن هـم  خدا ،كنند خودداري ها  نعمت آن بخشش و دادن از ها  آن كه همين. است باقي آنان دست

  . بخشد مي ديگران به ،گرفته ها آن از

   جامعه امكانات از بهينه و صحيح گيري بهره .4
  : فرمايد مي زمينه اين در حضرت

 به سبحانه اهللا انعم ما اثر ليرعليك و عليك اهللا نعم من ةنعم ضيعالت و عليك اهللا انعمها ةنعم كل استصلح
  ). 187ص :همان (عليك

 نبايـد  خداوند هاي  نعمت از يك هيچ و داشته ارزاني تو بر خداوند كه را نعمتي هر درآور صالح به
  . باشد پيدا تو در داده تو به سبحان خداوند كه نعمتي نشانه بايد و گردد تباه تو نزد

 در كه امكاناتي از ،بنابراين ؛ست ا  ها آن كردن تباه نوعي منابع، و امكانات از غيركارا فادهاست
 افراد زندگي در استفاده اين آثار نتيجه و برداري بهره بهينه صورت  به بايد گرفته قرار بشر اختيار

  .شودآشكار 
  وابستگي از رهايي و استقالل و بساييخود جهت در تالش .5

 شـود  تلقـي  اسالمي امعهراهبردي ج  اهداف از بايد بيگانگان به وابستگي عدم و ييبساخود
  ).2151رديف  :همان(

  :فرمايد مي باره اين در امير حضرت
 گهـر  پـاك  گوهر و گيرد مي را ارجمند عزت كه گردن بر است خواري كمند ديگران، از درخواست

  .ستاند مي را

  اه اولويت و جامعه نياز هاي زمينه مراعات. 6
  :  است فرموده باره اين در. است ضرور كاالي توليد بر توليد، در حضرت اصلي تاكيد
 از انـسان  كه بسياري از است بهتر،    ]كند حاجت رفع[ است آن نيازمند انسان كه كمي مقدار ]توليد[

  ). 32ص :همان (باشد نياز بي آن
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 صـرفاً  ،اسـالمي  اقتـصاد  رد بنگاه موضوعه اصل كه شود مي گرفته نتيجه گفته پيش نكات از
 ناظر ها انگيزه اين. شود داده دخالت بايد نيز ديگري هاي انگيزه بلكه يست؛ن سود كردن حداكثر

 خـدا  رضـايت  كـسب  بـراي  هـي اال ارزش به توجه و طرف يك از جامعه مصلحت رعايت به
 يخاصـ  هـاي  ويژگـي  اسـالمي  اقتصاد در توليد زيرنظام ،مذكور موضوعه اصل براساس. ستا

  .شود بررسي حضرت سخنان در تعمق با بايد كهيافت  خواهد

   توليد مطلوب نظام هاي ويژگي. ب

 جامعـه  امكانات از گوناگوني ياجزا تركيب و آميختن هم در متكفل نظام، صورت  به توليد،
 در كـه  گونه همان. است معهجا   آن استفاده قابل و جديد هاي ظرفيت و ها ارزش ايجاد جهت در

 هـاي  ويژگـي  خـصوص  در دارد، هـدايت  و مراقبت به نياز توليد كالن، و كلي هاي گيري جهت
  . كندپيروي  معيارهايي و اصول از بايد نظام اين نيز دروني

 شـرح  بـه  را او ديـدگاه  از مطلوب توليد نظام ويژگي توان مي حضرت سخنان در تعمق با 
  : دكر عنوان ذيل

  ) اجحاف و خيانت از نبود دور (توليد نظام بودن طيب و پاك .1
 در هـم  و توليـد  عوامل ساير و سرمايه در هم ،طهارت و پاكي بايد مطلوب، توليد نظام در

  . باشد داشته ظهور و وجود ،بهترين شكل به شده توليد خدمات و محصول
 بركـت  و رشد تا باشد اموال ترين پاك و بهترين از بايد ،شود مي توليد چرخه وارد كه مالي

  . باشد داشته همراه را
  .)424ص :همان (الحقوق  به قضيت ما المال افضل
  ؛كند ادا را انسان مالي هاي بدهي و حقوق كه است مالي ها، مال بهترين
 همـراه  هـم  اجحاف و خيانت با و آيد دست  به نادرست طريق از سرمايه و مال اگر بنابراين

  . گذارد مي صاحبش دوش بر را يگريد ديون و حقوق بلكه ،كند نمي ادا را حقي تنها نه باشد،
   تخصص و مهارت و درست تدبير و برنامه وجود .2

 داشـتن  نيـز  و صـحيح  تـدبير  و برنامـه  وجود ،توليد صحيح نظام هاي ويژگي از ديگر يكي
  . است كار براي كافي و الزم تخصص و مهارت

 و تـدبير  و برنامـه  بـدون  تالش فراوان، هاي ظرافت و ها پيچيدگي وجود با امروز جهان در 
  . انجاميد خواهد منابع اتالف به ترديد بدون تخصص، و مهارت بدون اقدام،



  

102  

ال 
س

رم 
چها

ز/ 
تان

مس
 

13
83

  

  :فرمايد مي خصوص اين در حضرت
  .)164ص :همان( االسراف و التدبير سوء بهجنّ و التدبير حسن و االقتصاد الهمه خيراً بعبد اهللا اراد اذا

 او و فرمايـد  مـي  الهام تدبيري خوش و روي ميانه او هب فرمايد، اراده خير اي بنده براي خداوند هرگاه
   .نمايد مي دور اسراف و تدبير سوء از را
 بـراي  ال اِو طريـق  هب شده، تعبير »خير «افراد براي ريزي برنامه و روي ميانه و تدبير حسن اگر
  . است سعادت و رشد بسب و خير نيز توليد و اقتصادي نظام و جامعه
   :فرمايد مي ييجا در

  ؛)142ص: ارشاد مفيد (يحسنون ما ابناء الناس
  ؛رسانند مي انجام به خوبي به ]و دارند تخصص و مهارت آن در[ كه هستند چيز آن فرزند مردم
  .)1122ص ،78 ح :1351االسالم،  فيض (مايحسنه امري كل قيمة

  . دهد مي انجام خوبي به كه است كاري به انسان هر ارزش
  : است مهم حقيقت دو بيانگر ،شد نقل حضرت از كه روايتي سه

 بلكـه  ،شـناخته  كـار  نتيجـه  و ثمـر  نـوع  و تـالش  و كـار  ارزش بـه  هـا،  ناانس كه اين يكي 
   ؛شوند مي گذاري ارزش
 ذيل نكات بايد توليدكننده و عامل شخص ،باشد نيكو نتيجه، و ثمره اين كه اين براي دوم، 
  : كند رعايت را

  دهد؛ قرار خود كار سرلوحه را روي ميانه و جويي صرفه .1
  ؛بينديشد كارها عاقبت به و باشد داشته تدبير خود، هاي برنامه در .2
  .بپرهيزد) اعتدال حد از تجاوز (اسراف از .3
 هاي فعاليتويژه    به و خود هاي فعاليت همه در جامعه هم و فرد هم كه شود مي باعث عامل سه اين
  . باشد داشته را الزم ييكارا اقتصادي لحاظ از كه كنند ادهاستف خود منابع از اي گونه به توليدي

   جامعه نياز و نفع مراعات و تكمي بر تكيفي تقدم .3
 در جامعـه  واقعـي  نيـاز  و منـافع  مالحظـه  مطلـوب،  توليـد  نظـام  هاي ويژگي از ديگر يكي
  . است تكمي بر تكيفي داشتن مقدم و ها ريزي برنامه

 و امكانــات از و كنــد، تفكيــك كــاذب نيازهــاي از را واقعــي نيازهــاي بايــد توليــد، نظــام
 بهـره  خالهـا  رفـع  و نيازها به ييپاسخگو جهت در مطلوب نحو به جامعه موجود هاي ظرفيت
 از را اسـتفاده  حـداكثر  بتـوان  كـه  اي گونـه  به توليدات كيفيت به پرداختن جهت اين در و گيرد

  . دارد فراوان اهميت ،كرد ها گذاري سرمايه
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 مطرح اقتصاد چرخش و حركت لزوم توجيه با دوام كم و انبوه توليد قالب در امروزه چه نآ
  . شود تلقي ها سرمايه و نيروها كردن تلف تواند مي نوعي به شود، مي

  : فرمايد مي علي حضرت
  .)85تا، ص آمدي، بي( عاقبة واحمدها ةفائد اعجلها خيراالمور

   ؛باشد تر پسنديده پايانش و برسد زودتر ودشس و دهيفا كه است كاري كارها بهترين
  .دارد ارزش و مطلوبيت محتوا و تكيفي به توجه كنار در نيز كار اتمام و انجام در سرعت يعني

   توليد گوناگون مراحل در روي ميانه رعايت .4
 ردمـو  آن مقابل در تقتير و تبذير و،  تأكيد و تأييد مورد همواره ،اقتصاد مراعات و روي ميانه
 ،توليـد  مراحـل  كليـه  در و باشـد  توجـه  مـورد  اصل اين بايد نيز توليد نظام در. است نكوهش
  :فرمايد مي علي حضرت. باشد روي ميانه بر اصلي محور و شود مراعات

  ). 1103ص ،32ح: 1351االسالم،  فيض (مقترا التكن و مقتصداً كن و مبذراً التكن و سمحاً كن
  .مگير سخت ديگران و خود بر ولي ؛نگهدار اندازه و باش رو ميانه .مكن تبذير ولي ؛باش بخشنده

 در تبـذير  و اسـراف . است كمي پاش و ريخت  ،اسراف  و ،مال كيفي پاش و ريخت ،تبذير
 كـه  اسـت  آمـده  اقتصاد مقابل در گفته پيش روايت در تلويحي طور به جمله    از و روايات برخي

 تجـاوز  را تبذير و اسراف توان مي است؛ پس  »وسط حد« رعايت و روي ميانه معناي به لغت در
 حد از بيشتر غيرانساني و انساني منابع از كننده توليد مصرف ميزان وقتي .دانست اعتدال حد از

 تعريـف،  اين به توجه با است طبيعي. است افتاده اتفاق اسراف باشد، جامعه متوسط و متعارف
 ارزش از كمتـر  ،هنهـاد  يـك  توليد يينها ارزش كه دده مي رخ زماني ،منابع در اسراف و تبذير
 يينهـا  واحـدهاي  اسـتفاده  از توليدكننـده  ايـن  اگـر  اسـت  طبيعـي  و باشد جامعه در آن يينها

 ارزش كـه  كرد خواهد استفاده آن از ديگري توليدكننده ،گذارد آزاد را  آن منابع و كند نظر صرف
 تبذير عدم و اسراف عدم اصل رعايت ،اينبنابر ؛داشت خواهد عرضه جامعه به بيشتري افزوده
  . يابدتخصيص بهينه صورت به غيرانساني چه و انساني چه جامعه منابع كه شود مي باعث

  توليد نظام بودن كامل و استحكام اتقان، نظم،. 5
  . ست اكارها اتمام و اكمال و نظم و استحكام و اتقان مطلوب، توليد نظام هاي ويژگي از ديگر يكي

  :فرمود حسين ما امو حسن ما امبه خطاب خود مشهور وصيت در علي حضرت
  ).977ص ،47ن : همان( امركم نظم و اهللا بتقوي اوصيكم

   .كارهايتان در نظم و هياال تقوي به كنم مي وصيت را شما
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 و امكانات در چه و زمان و وقت در چه مفيد هاي برداري بهره از بسياري منشأ و مبدأ نظم 
  . است ها ظرفيت
  :فرمود باز و

  ).136تا، ص آمدي، بي( اتمامه المعروف جمال
  .است آن رساندن پايان و اتمام به خوب كار زيبايي
 اسـالمي،  توليـد  نظام در ها، سرمايه و امكانات نشتگذا معطل و تمام نيمه كارهاي رهاكردن

  .پايان پذيرد شكل انهم به و شود آغاز برنامه با و ها اولويت مطابق كارها بايد .نيست مطلوب
  :فرمود باز و

  ). 1022ص ،53ن: 1351االسالم،  فيض( مافيه يوم لكل فان  عمله يوم لكل وامض
 تـصميم  يـك  بسا چه .دارد اهميت خودش جاي در تصميم هر لمعموطور    به نيز توليد در 
  .شود بازده كاهش باعث ،است نرسيده آن موعد هنوز كه تصميمي به اقدام يا نابجا

   توليد نظام در كار نيروي نقش .ج

 انـساني،  نيـروي  از اسـتفاده  و كار انجام با زيرا دارد؛ ممتازي جايگاه كار توليد، عوامل ميان
 پيـشرفته،  تكنولوژي و ابزار امروزه، گرچه. گيرند مي قرار برداري بهره مورد منابع و عوامل ساير

 اين،   افزون بر . است انسان ابتكار و ارك محصول نيز آن ،شده انسان كار جانشين يرابسي حد تا
 بـر  عامـل،  ايـن  خـاص  امتياز سبب وي، ةاراد ةوسيل هب آن تحقق و انسان با كار مستقيم ارتباط
ـ واال مقـام  »كار« نيز اخالقي و اجتماعي عد ب از كه چنان ؛است توليد  ديگر عوامل  دفتـر (دارد   يي

  ). 135ص: تا بي دانشگاه، و حوزه همكاري
 و مـادي  امـور  اصـالح  و اقتـصاد  در آن نقـش  و كـارگري  و كـار  بحـث  ،اجمـال  به قسمت اين در 

   .خواهيم جست علي حضرت آراي از استفاده با را اسالمي ديدگاه و شود مي بحث جامعه غيرمادي

   اجتماع و اقتصاد در آن نقش و كارگري و كار .1

   آفرينشتكويني نظام در كار بررسي .أ
 مخلوقـات  اشـرف  درجايگاه را انسان و آفريد را ماده عالم و طبيعت جهان ،ليمتعا خداوند

  . ساختتوانا  طبيعت در تصرف به است، اختيار و شعور و اراده داراي كه
 يهـا  نيازمندي به نگاهي و ،طرف يك از او هاي ييتوانا و انسانآفرينش    كيفيت به نگاهي 
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 حقيقـت  اين دهندة  نشان سوم، جانب از هياال مواهب و امكانات به نگاهي و ديگر طرف از او
  .  استتالش و كار نيازمند جهان در خود حيات ةادام براي انسانطور تكويني،  به كه است

 تحليـل  و تجزيـه  بـه  توانـد  مـي  تفكـر  و درك ةقـو  با كه است اي گونه به انسان جسماني ساختار
 نياز مورد ابزار و ،تصرف ماده معال در خود جوارح و اعضا با و بنگرد خارج جهان منطقي ارتباطات

  : فرمايد مي) 11( هود ةسور 61 آيه در خداوندكند اختراع و ابداع را تصرف اين متناسب و
  .  ...فيها استعمركم و االرض  من هوانشأكم

  .كرد مأمور آن آباداني و عمران به را شما و آورد بيرون زمين از را شما او
 انـسان  تـالش  ظرفيـت  و توان به تالش و كار در رستمما كه اين جهت اين در ديگر ةنكت

  .گستراند مي را آن و افزايد مي
  :فرمايد مي باره اين در علي حضرت
  ). 269ص: تا آمدي، بي (فترته يزدد العمل في يقصر من و قوته يزدد يعمل من

   .شود مي افزوده او سستي بر ،كند كوتاهي كار در كه كسي و ،گردد مي اضافه او قدرت بر ،كند كار كه كسي
 بدني، كارهاي در و افزايد  مي نوآوري قوت و انديشه توان بر ،فكري كارهاي در ممارست 
 كه ست ا معنا اين تأييد امر، اين و انجامد مي كار بر تسلط و عمل سرعت و جسماني مهارت به

  . است شده نهاده انسانآفرينش  تكويني ساختار در تالش و كار به نياز
 تـالش  و كـار  بـه  و بود او اختيار در يينها و كامل صورت  به انسانهاي    نيازمندي ةهم اگر 

 بـه  باشـد،  بـرآورده  نيازهـايش  همه اگر حتي انسان. برد نمي لذتي زندگي از داشت، نيازي نمي 
 كه است بوده همين درست خلقت، دستگاه در بنابراين ؛كند مي مشغول چيزي به را خود ناچار
 هم و نماند باطل و بيكار هم تا باشد او خود تالش براي هم مجالي ،انسان ينيازها تأمين براي
  .نيندازد زحمت به ،است دسترس از دور كه اموري در را خود

   اسالمي هايدستور و تشريع نظام در كار جايگاه بررسي .ب
 از تـا  است مسلمان زندگي اصلي فيوظا از يكي تالش و كار اسالمي، هاي  آموزه براساس

 كه اين بر افزون و آورد دست بهدرست   و حالل راه از را خود ةخانواد و خود روزي ،طريق ناي
 را نيـك  و خير كارهاي انجام و ديگران به كمك توان نباشد، خود معاش امر در ديگران نيازمند

 جهـت  را وقتـي  روز شـبانه  طول در مؤمن كه است شده توصيه دليل همين به؛  باشد داشته نيز
  . دهد اختصاص حالل كسب و شتال و كار
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  : است آمده عبادت و خدا ذكر به امر از پس درنگ يب هي،اال فضل طلب و كار به توصيه كه اين جالب
  .)10 ،)62 (جمعه (اهللا  فضل من ابتغوا و االرض في فانتشروا الصالة قضيت فاذا
  .بجوييد را هياال لفض و شويد پراكنده زمين در رسيد، پايان به ]جمعه[ نماز كه هنگامي پس

 در كلـي  معيـار  ييپويـا  و تحـرك  و تالش و كار اصل كه اي جامعه در اجتماعي، ديدگاه از
 هـاي  نعمـت  و بـالقوه  هـاي  ظرفيـت  از بـسياري  كـه  اسـت  طبيعي باشد، روزي و معاش تأمين

 جهـت  محـصوالتي  بـه  ،تكـاملي  ييرس در طبيعي، ابعاد در چه و انساني ابعاد در چه خدادادي
  . شد خواهد تبديل مردم طبيعي نيازهاي به گوييپاسخ
  :فرمود علي حضرت 

 قيامـاً  و سجداً باتوا قد و غبراً شعثاً يصبحون كانوا لقد يشبهم، احداً اري فما محمد اصحاب رايت لقد
  ) 286ص ،96خ: 1351االسالم،  فيض(... 
 كار از[ غبارآلود و ژوليده را روز .نيافتم ها آن شبيه را كس هيچ و ديدم را پيامبر اصحاب تحقيق به
  . رساندند مي صبح به سجود و قيام حال در را شب و ودند ب]تالش و
 معنـوي  ،طرف يك از كه است شده وصف گرامي پيامبر اصحاب هاي ويژگي بيان اين در
 خـود  همـت  وجهـه  را تالش و كوشي سخت ،ديگر طرف از وداشتند  ارتباط   معبود اب وبودند  
 بـه  اعتقـاد . باشد الگو انانمسلم براي بايد ها نازم ةهم در كه است درسي اين و اند هبود ساخته

 جوامع رشد براي مهمي عامل ندارد، تضادي و منافات معنويت و عبادت با ،تالش و كار كه اين
  . است معنوي و مادي جهات در نانامسلم اعتالي و اسالمي
  :فرمايد مي ديگر جاي در

 و التأهـب  و االجتهـاد  و بالجد فعليكم... خالساً اوموتاً حابساً اومرضاً ناكساً عمراً مالباالع بادروا و ...
  ).724ص ،221همان، خ (الزاد منزل في دالتزو و االستعداد
 خواهـد  روي كـه  بيماري و ست ا انتها به رو كه عمري طول در كارها و اعمال به كنيد تسريع و مبادرت
 و كوشـيدن  و كوشـش  بـه  باد شما بر پس ؛  رسد مي سر ناگهان به و است رباينده كه مرگي و آورد

  .است كار اين جايگاه كه منزلي از آيد، كار هب كه اي توشه برداشتن و گرديدن آماده و شدن  ساخته

  جامعه بر افراد نبودن سربار بر تأكيد .2
 تـالش  و كـار  نبـدو  ها  آن هاي  نيازمندي و روزي كه ندارند انتظار افراد اسالمي، ةجامع در
 نشـسته  حضرت خدمت: گويد مي صادق م اما اصحاب از يكي. باشد حاضر و مهيا ها  آن براي
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 مـرا  روزي خداونـد  كـه  كن دعا: گفت و نشست ما ام روي هروب و آمد كامل بن  عالء كه بوديم
 را تا  روزي. كـنم  نمـي  دعا تو براي چنين اين: فرمود حضرت. كند فراهم دعا با يكجا و بارهيك

  .تالش و كار با و وسائل طريق از يعني ؛طلبب است كرده امر خداوند كه گونه همان
  : فرمود علي حضرت. است نامطلوب بيكاري جامعه، در همچنين

  ).1305ص ،471ح: 1351  :االسالم فيض (له تكلف من شراالخوان
   .بيفتند مشقت و زحمت به ديگران او، براي كه است آن برادران بدترين

 از و ديگران سربار طرف يك از را انسان نياز، و شود  يم نياز باعث بيكاري و تنبلي ،سستي
  مـدنظر  همـواره  را يياتكـا  خـود  و توليد ،تالش اصل بايد بنابراين ؛كند مي حقير و ذليل طرفي
  .پرهيز كرد شدت به انداختن ديگران دوش بر خود بارتحميل  از و داشت

   امكانات و ها فرصت از استفاده لزوم .3
 مـديريت  سياستگذاري، و گيري تصميم طريق از كه دارد مهمي نقش توليد در انساني عامل

 مـادي  زنـدگي  و اعضا و فكر صحت و سالمت كه بداند بايد توليدكننده. شود مي وارد اجرا، و
 ناگهـان  فرصـت  اين اگر كه كند عمل اي گونه بهبايد   توليد و كار در سبب  ؛ بدين نيست دائم او
  ). 196خ: همان. (باشد داشته تآخر براي مناسبي ةاندوخت سرآمد، هب

  :دفرماي مي 31 حكمت از بخشي در حضرت
  .... الخيرات الي سارع الموت ارتقب من ...

  ؛گيرد مي سرعت خيرات انجام بر بداند، خود همراه و رقيب را مرگ كه كسي
 و هـي اال امكانـات  از اسـتفاده  در بينـد،  مي خود همراه و مراقب را مرگ كه كسي ،بنابراين

 ذكـر  و ياد تأثير و ظهور ايمعن به اين و بود خواهد دقت  و  سرعت داراي ،نيكو كارهاي انجام
  :فرمايد مي روايتي در باز. است تالش و كار و توليد صحنه در مرگ

  ).85 ص:تا آمدي، بي (بالعمل وقتك فاغتنم منهم باقيه و منتقل يومك ماضي ان
 ابهـام  و وهـم  در نيـز  تـو  ةآيند روزهاي و است شده منتقل و گذشته تو، ةگذشت روز هك راستي به

   ؛ده انجام ]نيك[ كار و شمار غنيمت را موجودت و حاضر وقت ،بنابراين ؛است
  .كرد استفادهشكل  بهترينبه  موجود هاي فرصت از بايد همواره بنابراين،

 ،اسـالمي  ةجامعـ  در كه كنيم مي برداشت ار نتيجه اين ،شد ذكر اختصار به چه آن مجموع از
 دوري و گيري گوشه و رهبانيت. است گرفته قرار تأكيد مورد و شده پذيرفته تالش و كار اصل
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 نتـايج  كـارگري  و كار خصوص در يكلّ ديدگاه اين. نيست ارزش ييپويا و تحرك و تالش از
 اجتمـاعي  زنـدگي  ابعاد ساير همچنين و اقتصادي و مادي پيشرفت و توسعه در را خود خاص
 خواهـد  واقـع  توجـه  مـورد  خداوند ياري به مطالعه اين بعدي هاي بخش در كه داشت خواهد

 قـرار  اعتبـار  و ارزش نظـر  از توليـد ديگر   عوامل رديف در اسالمي، ديدگاه در انسان البته؛  شد
 آن، ورظهـ  و انـساني  كرامت حصول براي و انسان خدمت در توليد عوامل ةهم بلكه ؛گيرد نمي
  . است بشر خدمت در

 خلقنـا  ممن كثير علي فضلناهم و الطيبات من رزقناهم و البحر و البر في حملناهم و آدم بني كرمنا ولقد
  ). 70 ،)17 (اسراء (تقضيال

 هـا  پـاكيزه  از و كـرديم  حمـل  دريا و خشكي بر را ها  آن و بخشيديم كرامت را آدم بني كه درستي به
  ؛كرديم عطا فضل و برتري مخلوقات از اريبسي بر و داديم روزيشان

 خـود  دست ساخته ابزار و فني دانش و طبيعت محصور و مقهور انسان نبايد دليل همين به
 همـواره  ينـد، او انـساني  شخصيت و كرامت عوامل Ĥن كه انس اختيار و اراده و آزادي. گيرد قرار
 تـأمين  و معنـوي  كمـال  و رشـد  مـسير  در را ها آن و باشد داشته برتري توليد ابزار كليه بر بايد

  . گيرد خدمت به خود مادي نيازهاي

   توليد نظام در رشد وتوفيق  عوامل. د

 بـر  كه عوامل از برخي رامي حضرت هاي حكمت و رهنمودها از استفاده باقسمت   اين در
  : ردگي مي قرار مطالعه و اشاره مورد وار فهرست است، مؤثر توليد نظامتوفيق  و توليدات رشد

   هياال هاي نعمت از شكرگزاري به تقيد .1
 هـي اال و اخالقي هاي ارزش داراي نظام اين ،كنيم حركت اسالمي نظام چارچوب در وقتي

 بخـش  در بنابراين ؛گيرد مي قرار آن هاي  مشي خط تأثير تحت اقتصادي رفتارهاي ةكلي كه است
 كننـده  توليـد  رفتـار  در اسـالمي  مظـا وسـيلة ن    به شده ارائه هاي  مشي خط وها  دستور هم توليد
  . گذارد مي تأثير
  :فرمايد مي حكمتي در يعل حضرت 

االسـالم،    فـيض  (نعمتـه  بـزوال  خـاطر  عنه قصر من و منها، زاده اداه فمن حقاً نعمة كل في تعالي هللا ان
  .)1194ص ،235ح: 1351
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 را نعمـت  آن خداونـد  بپردازد، را  آن كسي اگر كه است حقي خداوند، براي ها نعمت ةهم در كه درستي به
  . است داده قرار نعمت آن دادن دست از خطر در را خود ،كند كوتاهي كه كسي و افزايد مي وي براي

  : فرمايد مي علي كه طوري هب ؛است خداوند از قدرداني ،توليد در جمله از ها فعاليت در توفيق عوامل از
  .)1093ص ،13ح: همان (الشكر بقلة قصاها فالتنفروا النعم اطراف اليكم وصلت اذا

   .نكنيد كوتاه و محدود را ها آن ،شكر عدم ةواسطه ب ،رسد مي شما براي مختلفي هاي نعمت كه هنگامي
 افـزايش  باعث كه هايي  توفيق جمله از كه كرد استفاده توان مي حكمت اين از ،ترتيب بدين
 ،نهايـت  در زيـرا  ؛است ها  نعمت مقابل در شكر ،شود   مي توليد بازده و رشد استمرار و ها  نعمت

  .يستن منابع و امكانات از بهينه ةاستفاد جز چيزي ،ها نعمت از شكرگزاري
   قوي اراده و بلند همت .2

 اي پـسنديده  صـفات  از تنبلـي،  و سـستي  از پرهيـز  كـار،  در جديت پشتكاري، همتي، بلند
 شـمار   بـه  كارهـا  دركاميـابي    رمـز  و شـده  ها  آن بر فراواني تأكيد ديني هاي  آموزه در كه هستند

 پـشتكار  بـا  همـراه  بلنـد  همـت  داراي كـه  ييها  ناانس اقتصادي، هاي فعاليت درويژه    ؛ به آيند مي
  . شد خواهند موفق خود فعاليت در طور قطع ، بهباشند
  :كرد استفاده علي حضرت سخن از توان مي زمينه اين در

 و المـازر  عقد فشدوا سبقه لتتنازعوا ممدود، مضمار في كمممهل و امره مورثكم و شكره مستأديكم واهللا
 الهمـم  لتـذاكير  الظلـم  امحي و اليوم لعزائم النوم انقض ما وليمه و عزيمه التجتمع الخواصر فضول اطووا

  .)693ص ،211خ: همان(
 و داده قرار دستتان در را خود حكومت كار و است گذاشته شما گردن در را شكرگزاري خداوند و
 كمر پس ؛بستيزيد ديگر يك با و برخيزيد سبقت براي تا داده فرصتتان وسيع ميداني در مسابقات در
. نـشود  جمـع  مهماني سفره با ،اراده و عزم كه كنيد جمع را خود دامن ،كار براي و ببنديد استوار را
  .پوشانيد را ها همت هينيآ كه ها تاريكي چه و شكست هم در را روز هاي تصميم كه بسيار خواب چه
  )139ص :تا آمدي، بي. (همته قدر علي المرء رزق

   .است مقدر او همت قدر به كس هر روزي
 تـالش  بيـشترين  و همـت  بـاالترين  بكوشد بايد توليد در و اقتصادي هاي فعاليت در انسان

  :گرفت نتيجه توان مي علي حضرت بهاي پر ةتوصي از را اين و گيرد كار به را خود
  ) 31ص: همان. (هااعال الهم خير

   .است ها آن بلندترين همتها بهترين
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   ريزي برنامه و تدبير. 3
  : كرد ستنادا توان مي علي حضرت ايپرمعن و كوتاه سخن به ريزي برنامه و تدبير زمينه در

  .)389 ص:همان (القليل ينمي االقتصاد
  . گرداند مي بسيار را كم روي ميانه
  .)194ص: همان (التدبير حسن همالك و التقدير حسن العيش قوام
 درست تدبير و انديشي نيك بر تقدير حسن بنياد و است ]ريزي برنامه[ تقدير حسن بر زندگاني پايه
  . است
 صحيح تدبير و ريزي برنامه داشتن دهد، مي نشان وضوح به علي حضرت از ديگري سخن

   .شود مي اقتصاد رشد آندر پي  و توليد شدسبب ر توليدي و اقتصادي هاي فعاليت در
  .)30 ص:همان (كثيره يفني التدبير سوء و المال قليل ينمي التدبير حسن
  .كند مي كم را بسيار مال تدبير، سوء و انديشي بد و افزايد مي را كم مال ،انديشي نيك
 تـدبير  ولـي  ،باشد هم توجه قابل جامعه توليدات يا اي توليدكننده توليدات اگر ترتيب بدين

 رونـق  توليـد  آن تـدريج  هب نباشد دست در آن فعاليت ادامه جهت صحيح مشي خط و مهبرنا و
ـ  از هـا  فعاليـت  تـدريج  هب و مبدل ركود به و داد خواهد دست از را خود  خـارج  توليـد  ةگردون

  . شد خواهد
   كار در مطلوب سرعت و ها فرصت از استفاده. 4

 يعنـي  ؛گوينـد  مي فرصت ةهزين آن به كه است اي هزينه داراي چيز هر ،اقتصادي ديدگاه از
 اسـتثنا  هم زمان امر اين از. استا  دار را ديگر انتخاب دادن دست از خود، دنبال به ،انتخابي هر
 دسـت  از آن يازا در را فرصـتي  ،شود  مي فعاليتي مشغول انسان Ĥن كه زم هر يعني ؛است شدهن

 خـود  توليـدي  و اقتصادي هاي عاليتف در جمله از خود هاي فعاليت در انسان ،بنابراين ؛دهد مي
 از نتوانـد  اگر و كند استفاده بهترين شكل  به خود موجود فرصت و زمان از كه باشد كوشا بايد
  . شد خواهد خود محروميت، سبب كند استفاده مطلوب نحو به آن

 استفاده است الزم ،كنيم ييشناسا را توليد رشد در كاميابي عوامل بخواهيم اگر ترتيب بدين
 حـضرت  كه  آوريم؛ چنان  شمار  به مفيد عوامل وجز را  آن كردن زايل عدم و ها فرصت از موقع به

  :فرمايد مي زمينه اين در نيز علي
  .)1141ص ،113ح: 1351االسالم،  فيض (غصة الفرصة ةعاضا
  .است محروميت و غصه موجب ها، فرصت كردن ضايع و دادن هدر به



 

ول
اص

 
لي
ك

 
كم
حا

 بر 
يد،

تول
 از 

گاه
ديد

 
مام

ا
 

لي
ع

  

111  

  .)245ص: همان (غنم الفرصه،
   .است غنيمت وقت تدرياف
  : فرمايد مي ديگر جاي در علي حضرت
  .)174ص ،75خ: همان (العمل من تزود و االجل بادر و المهل اغتنم... امرءاً... ا رحم

 كـار  و گرفـت  پيـشي  اجـل  بر و شمرده غنيمت را زندگي فرصت كه كند رحمت كسي بر خداوند
  .كرد ذخيره نيك
 اهميتـي  بـا  عوامـل  از جامعـه  در آمده دست به وجودم هاي فرصت از استفاده ،ترتيب بدين

 توجـه  بايـد  و كند   مي دعوت تنبلي و سستي از دوري  به و ،بيشتر را توليد رشد امكان كه است
 او، فـردي  هـاي  ييتوانا و جوارح و اعضا و است انسان اختيار در كه مادي امكانات و دنيا كرد
 عمـر  كـه  زمـاني  محـدود  ةفاصـل  يك در و موقت صورت  به كه است ييها سرمايه همه و همه
  . است تصرف قابل و اختيار در ،دارد نام انسان

 از تـر  صـحيح  و بيـشتر  چـه   هـر  ةاسـتفاد  تالش، و كار به تشويق اساسي، اصل اين به توجه
  .دهد مي نتيجه را توليد و تالش و كار به بخشيدن تقدس و هياال ةصبغ و ها ييتوانا و امكانات

   موجود امكانات و دانش از لكام ةاستفاد .5
 آن در مـي مه بـسيار  نقـش و   ،دهش توليد تابع وارد كه توليد عامل آخرين توليد، مباحث در
 از توليـد،  در آن كـارگيري  هب با كه است عاملي فني، دانش و تكنولوژي. است تكنولوژي دارد،
ـ  و دانـش  از اسـتفاده  .يابيم مي دست بيشتر توليد به ،كمتر ةاولي منابع  جملـه  از ،آن كـارگيري  هب

  : استپرداخته آن به علي حضرت كه است هايي سفارش
  .)105 ص:تا آمدي، بي (به عمل ما العلم انفع

  .شود بسته كار به كه است آن ،دانش سودمندترين

   استقامت و گيري پي با همراه كار انجام در جديت و تالش .6
 از عمـل  در كوشـش  و كـار  در جـديت  شـد،  اشـاره  آن بـه  گذشـته  مباحـث  در هكـ   چنان
 صـفات  از تنبلـي  و سـستي  و ،نااميدي و يأس و است دين بزرگان و اسالم موكدهاي    سفارش

  .شود شمرده مي نظام اينناشايست 
  )502 ص:همان (الجهد بذل الجود افضل
  .است جديت و كوشش بستن كار به بخشش، برترين
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 كـه  دهـد  مـي  مفيـد  و مثبـت  نتيجه وقتي ،كار در جديت و تالش و كار كه شود دقت بايد
  :فرمايد مي زمينه اين درحضرت  .باشد مستمر آن در جديت و كوشش

  .)1222ص ،270ح: 1351االسالم،  فيض (منه مملول كثيرة من ارجي عليه تدوم قليل
  .باشد استمرار بدون كه بسياري بر است مرجح ،باشد مستمر كه كمتري

  : است ستفادها قابل برداشت دو بحث مورد عبارت از
 توليـد  از بزرگي حجم بر ،باشد داشته استمرار ولي ،باشد اندك توليد ميزان و حجم اگر. 1
   .ترجيح دارد مداومت و استمرار بدون
 است آن از بهتر باشد، مستمر و دار دامنه ولي نياز مورد مقدار به اگر توليد، كميت و نوع. 2
  . باشد نياز بر مازاد كه
   مشقات و مشكالت تحمل .7

 ،داشـته  نياز كوشي سخت و زحمات به توليد ةزميندر   ويژه  به اقتصادي هاي فعاليت و كارها
 در توليدي هاي فعاليت هم سبب همين به و هستند همراه مشقاتي و مشكالت با  معمول  طور  به

 اقـدام  ليدتو به كه اي توليدكننده هر  پس  دارند؛ ييباال مقام اقتصادي هاي فعاليت ساير با مقايسه
 داشـتن  و ها مشقت تحمل با و شود توليد خطير امر مشغول هألمس اين به عنايت با بايد،  كند مي
  . دهد ادامه را توليدي فعاليت كافي صبر

  :فرمايد مي علي حضرت
  .)168ص :تا آمدي، بي( الدائمة الراحة و الرفيعة الدرجات تدرك الشديد بالتعب

  .آيد مي دست به هميشگي آسايش و بلند هاي هپايگا ،شديد بسيار هاي رنج با

   ناتواني اظهار از پرهيز و كار انجام توان به باور. 8
 امـر  ايـن  به مستقيم غير ،مطلب اين. شود  مي مشكالت رفع باعث توليد، ةزمين در استقامت

 وليديت بزرگ هاي پروژه در خداوند به توكل با بايد توليدكننده ،اسالمي نظام در كه دارد اشاره
 وارد خـصوصيت  ايـن  بـا  توليدكننـده  اگـر  و رود، پـيش  مطلـوب  ةنتيج به اميد با و شود وارد

 آسـان  را ويتوفيـق    ،امر اين و بود خواهد چندان دو او تالش و جديت شود، توليدي فعاليت
 .مانـد  خواهـد  دور بـه  ،اسـت  ناتواني همان كه بزرگ آفت از ،همه از تر مهم و ساخت خواهد
  :فرمايد ميناتواني  صفت نفي و خويشتن باور ةزمين در علي حضرت

  .)4ح: 1351االسالم،  فيض (جنة الورع و ثروة، الزهد و شجاعه الصبر و آفه العجز
  .است سپر ورع، و ،ثروت زهد، و ،است شجاعت صبر، و آفت، عجز،



 

ول
اص

 
لي
ك

 
كم
حا

 بر 
يد،

تول
 از 

گاه
ديد

 
مام

ا
 

لي
ع

  

113  

 و القيتخ به تواند مي آن پرتو در و است بزرگي هاي قابليت و ها ظرفيتبا   موجودي انسان
 و است آن ييتوانا به مجري باور گرو در كار هر موفق و درست انجام. يابد دست فراوان توليد
 ؛آمـد  خواهـد  پديـد  نقـص  كـار  انجـام  در نـسبت  همان به ،شود ايجاد خللي باور اين در اگر

 در و طور عـام    به جامعه در خالقيت و توليد و كار انجام توان باور و قوي ةروحي بايد ،بنابراين
  . دشو فراگير و تقويت  خاصطور به توليدكنندگان

   مالي حقوق پرداخت. 9
  . است مالي واجب حقوق پرداخت ،اسالمي جامعه در اقتصادي نظام توفيق مهم عوامل از يكي

  :فرمايد مي علي حضرت 
  .)1154 ص ،138 ح: همان (بالدعا البالء امواج ادفعوا و بالزكاة اموالكم حصنوا و بالصدقة ايمانكم سوسوا
  .كنيد دفع دعا با را بال امواج و نگهداريد ن امادر زكات با را اموالتان و كنيد حفظ صدقه با را خود ايمان

 را توليـد  سـطح  تنهـا  نه ،اتفاقات ديگر  و صدقه دادن و زكات پرداخت ،اسالم جهانبيني در
  .شود مي توليدي سرمايه و اموال مصونيت و ماندن محفوظسبب  بلكه دهد، نمي كاهش

 مـشمول  هـا   آن توليـدي  كاالهاي كه توليدكنندگاني. است ديني واجبات از زكات و خمس
 را مردم حقوق و يهاال حقوق اين بايد ،است خمس مشمول ها  آن درآمدهاي يا شود   مي زكات

  . كنند حفظ را آن و بيفزايند خود مال بركت بر طريق اين از و كنند خارج خود اموال از
را  احتماالتي ،است ييدارا افزايش باعث مالي واجب حقوق پرداخت دليل چه به كه ينادر  

  . شد متصور توان مي
  .بخشد مي بركت او ثروت به خداوند واجب، حقوق پرداخت با كه است اين احتمال يك

 ايـن  ،مـالي  واجـب  حقوق پرداخت با آن از صيانت و ثروت افزايش از منظور دارد احتمال
 رفع با و شد خواهد خرج فقر رفع راه در ها ييدارا اين چون ؛رفت خواهد بين از رفق كه باشد
 ثروت ؛ بنابراين،زد نخواهند دست... فساد و سرقت به افراد و يابد  مي را الزم امنيت جامعه فقر،
 بيـشتر  نيـز  گذاري سرمايه امكان شده ايجاد امنيت ةساي در. بود خواهد امنيت در افراد ييدارا و

  . شد هدخوا
 بركـات  و آثـار  از نيـز  خريـد  قدرت و ها سرمايه مناسب چرخش و درآمد تر  درست توزيع

  . شود مطرح ديگر احتمالي صورت به تواند مي كه است مالي حقوق پرداخت ديگر



  

114  

ال 
س

رم 
چها

ز/ 
تان

مس
 

13
83

  

   توليد آفات.  ه

 ،مانده مصون آفات از بتواند تا است مراقبت و دقت نيازمند ديگر، نظام هر مانند توليد نظام
 امـري  توليـد،  نظـام  توفيـق  عدم عوامل و آفات شناخت ؛ پس يابد دست انتظار مورد اهداف هب

 آفـات  از برخـي  بـه  علـي  حضرت سخنان از استفاده با مقاله، از قسمت اين در. است ضرور
  . شد خواهد اشاره اجمال طور هب توليد

  ) نوع هر از (ظلم .1
 زننـده  هم بر كه آن دليل  به ظلم ماهيت. است ظلم نظام، هر بلكه و توليد نظام آفات از يكي

 نظـام  آن اهداف و جهتطور طبيعي     به است، نظام هر اجزاي بين موجود ييكارا و طبيعي نظم
  . دهد مي قرار خود منفي تأثير تحت نيز را

 هرگونـه  ،طبيعي و اي سرمايه و انساني عوامل بين گوناگون روابط به توجه با توليد نظام در
  . شد خواهد اهداف از راف رفته، سبب انحشمار به ظلم غيرعادالنه ييجا هجاب

  :فرمايد مي حكمتي در امير حضرت
  .)52ص: تا آمدي، بي (النعم تزول بالظلم
  .روند مي بين از ستمكاري با ها نعمت

 اسـتفاده  و هـا  سرمايه از نادرست ةاستفاد كارفرمايان، و كارگران حقوق و حق مراعات عدم
 و كميت و نوع در جامعه منافع و مصالح و ها نيازمندي نكردن رعايت مشروع،نا ايه سرمايه از
 از و ظلـم  مـوارد  از ،حاصـله  سـودهاي  و درآمدها از هياال حقوق پرداخت عدم توليد، تيكيف

  . شود مي شمرده توليد نظام آفات
  ديني امور در انگاري سهل و گناه .2

 بـه  پـرداختن . داشت  مدنظر را شرعي و ديني مورا بايد اقتصادي و اجتماعيشؤون   كليه در
  . انجامد نمي واقعيتوفيق  به ديني مسائل به توجه بدون دنيا، امور

  :دفرماي مي حكمتي در علي حضرت
االسـالم،    فـيض ( اضـرمنه  هـو  مـا  عليهم اهللا فتح اال اهميدن الستصالح امردينهم من شيئاً الناس اليترك
  .)1135ص ،103ح: 1351
 ييدنيا مشكل خداوند كه آن مگر كنند، نمي ترك دنيا امور اصالح براي را دينشان امر از زيچي مردم
 نمايد؛ تري بر ايشان فراهم مي بزرگ
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گنـاه  . هاي دينـي اسـت      انگاري در آموزه    بنابراين، يكي از آفات بزرگ توليد، دوري و سهل        
 .خ شده استيكي از عواملي است كه سبب انهدام بسياري از اقوام گذشتة تاري

 ها كفران نعمت. 3

 و باشـد  سپاسـگزار  هـي اال هاي نعمت مقابل در بايد انسان تر اشاره شد، گونه كه پيش همان
ـ  در معنا اين تحقق. است شكر مصاديق از نيز ها  نعمت از مولد و كامل و ة درست استفاد  ةمقول
 از ة درست استفاد عدم و بود خواهد موجود امكانات و عوامل برداري بهره افزايش باعث توليد،
  . آيد ميشمار  به توليد آفات از او هاي نعمت كفران و هياال هاي نعمت

  :فرمايد مي حكمتي در حضرت
  .)1135ص ،103همان، ح (الكفران النعم آفه
  .است كفران ها نعمت آفت

   طمع و آزمندي .4 
 مثبـت  جهات ناپسند، خصلت اين. است طمع و حرص ،، آزمندي توليد آفات از ديگر يكي

  . ريزد مي هم بر ديني جهانبيني بر مبتني توليد نظام در را كارايي و سازنده و
  :دفرماي مي حكمتي در حضرت
  .)1097ص ،25همان، ح (الشقاء مخلد الحرص عبد
  .است زيان و شقاوت در همواره ،آز و حرص ةبند

 هـا  محـدوديت  اثـر  بـر  كـه  ايـن  دليـل   بـه  كند، مي حركت طمع و حرص پي در كه كس  آن
 تـأمين  و گرفتـاري  در و خورده شكست را خود همواره برسد، هايش خواسته ةهم به تواند نمي
  . كند مي احساس نشده
  :فرمايد مي ديگري حكمت در

  .)1453ص: تا آمدي، بي( المطامع و بالحرص التنال االرزاق 
  .نيست طمع و حرص تابع ها، روزي تحصيل

  :فرمايد مي ديگر حكمتي در
  .)1175ص ،183ح: 1351االسالم،  فيض (لغيرك خازن فيه فانت قوتك فوق كسبت ما آدم ابن يا
ــد اي ــيش چــه آن !آدم فرزن ــه خــود روزي از ب ــي دســت ب ــارداري حقيقــت در آوري، م ــراي انب  ب

  .است ديگران
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 نيازمنـدي  مقـدار  بـه  خود، كاالي گذاري  قيمت در توليدكننده حضرت،سخنان   به توجه با 
  .دهد نمي قرار اموال آوري جمع را خود هدف و كند يم بسنده خود

  فريب و خيانت .5
 از نـامطلوب  صـفت  ايـن . است كار در فريب و خيانت به لستو توليد، آفات از ديگر يكي

  .رود شمار مي به اقتصادي نظام جدي هاي آفت
  :فرمود البالغه نهج 41 خطبه از بخشي در

 كـه  كـس  آن شـود  نمي حيله مرتكب و ندارم سراغ وفا از تر مقاوم سپري و همزادند دو صدق و وفا
  ). 127ص ،41همان، خ... (شناسد مي را آخرت به بازگشت

 ،باشـد  داشـته  ايمـان  و علـم  خـدا  سـوي  به بازگشت و هياال كتاب و حساب به كه كسي
 جملـه  از و اقتصادي هاي فعاليت در ،امر اين مصاديق از يكي. شود نمي خيانت و حيله مرتكب

 و كننـده  مـصرف  ناآگـاهي  از و شـود  نمـي  متوسـل  نيرنـگ  به ايمان با توليدكننده. است يدتول
 كـار  كه است آن درتيزهوشي  . دانست تيزهوشي نبايد را نيرنگ ؛كند نمي استفاده سوء متقاضي

  . گرفت بهره صورت نيكوترين به امكانات از و داد انجام وجه بهترين با را
   اسراف .6

 بـه  و اسـت  ناپـسند  زنـدگي  امـور  ةهمـ  در صـفت  اين. است اسراف د،تولي آفات ديگر از
 بيـشتر  و زودتـر  ها زمينه اين در آن سوء آثار گرچه. ندارد اختصاصي اقتصادي صرفاً هاي زمينه

  . است مشهود و محسوس
  : فرمايد مي حضرت
  .)39ص :تا آمدي، بي (يدمر السرف ةكثر

  .تاس جامعه نابودي و انهدام موجب ،زياد اسراف
 را منابع و  ببرد بهره بهينه صورت  به توليد منابع از ،توليدكننده شود مي باعث اسراف حرمت

 توليـدي  امـور  ةهمـ  در ييكارا رعايت جز چيزي عمل در اصل اين رعايتنكند؛   ميل و حيف
 و  ،اسـتفاده  اقتـضا  حد در و متعارف صورت  به منابع از بايد كه اين نتيجه .داشت نخواهد نتيجه

   .كرد پرهيز تفريط و افراط از
 انگـاري،  سـهل  و كوتـاهي  قبيـل  از مواردي به امير حضرتسخنان  به توجه با توان مي چنينمه
  .شمار آورد به توليد آفات از نيز را تنبلي و سستي كار، جوانبكردن ن  بررسي و دقّتي بي
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   توليد نظام هاي محدوديت. و

 و محـدوده  كـه  دارد وجـود  كالنـي  هـاي  چوبچـار  اسـالمي،  هاي  آموزه بر مبتني نظام در
 نظـام  و اقتـصادي  هاي فعاليت براي. كند مي ترسيم را اجتماعي گوناگون هاي فعاليت جهتگيري

   .ت داردضرور نظام كلي اهداف حفظ براي ها آن رعايت كه دارد وجود ييمرزها نيز توليد
 علـي  حـضرت  نانسـخ  از اسـتفاده  بـا  توليـد  هـاي  محدوديت از برخي به قسمت اين در
  . داشت خواهيم اجمالي اي اشاره

   مالي حقوق و شرعي يها چارچوب مراعات لزوم .1

 و ،رعايـت  شـرعي  ضـوابط  و معيارهـا  بايد توليد جمله از و اقتصادي هاي فعاليت ةهم در
. شـود  پرداخـت  و تعيين دقت با حكومت، و افراد بين و ديگر يك با اشخاص بين مالي، حقوق

 از و دارد حـرام  فعـل  ارتكـاب  كـه  تكليفي اثر بر افزون شرعي واجبات و فيظاو ازسرپيچي  
  . است جامعه و افراد بر نيز زيانبار وضعي آثار داراي شود، ميشمرده  تجري مصاديق

  :فرمايد مي علي حضرت
  .)24ص: همان( الحرام ،الكسب بئس

  ؛است حرام كسب ها، كسب بدترين
  : فرمايد مي ديگر جاي در

 اهللا طاعـة  في فانفقه رجل فورثه اهللا طاعة غير  في ماالً كسب  رجل حسرة القيامة يوم الحسرات ماعظ ان
  .)1286 ص ،421ح: 1351االسالم،  فيض (النار به االول دخل و الجنة به فدخل سبحانه

 طاعت مسير غير از را مالي كه است انساني حسرت قيامت، روز هاي حسرت ترين بزرگ راستي به
 كنـد  صرف متعال خداوند راه در را آن كه كسي براي گذارد ارث به را مال اين و نمايد كسب هياال
  .برود آتش به اول نفر و برسد بهشت به طريق اين از و

   قراردادها و هاتعهد مراعات لزوم .2

  و قراردادها به پايبندي و عهد به وفا اجتماعي، زندگي هاي جنبه ساير همانند توليد نظام در
  .است الزم ها آن انجام در يعتسر

 ييشـكوفا  و اجتمـاعي  روابـط  گرمـي  و انـسجام  امنيـت،  بسـب  شـده  يـاد  مـوارد  رعايت
  .شود مي نهفته هاي ظرفيت
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  :فرمايد مي حكمتي در حضرت
  .)516ص: تا آمدي، بي (لغده يومه عمل يؤخر لم و وعده انجز من راياً الناس احزم
  . نيفكند فردا به را امروزش كار و كند وفا اش عدهو به كه است كسي مردم ترين انديش دور

  .)53ن: 1351االسالم،  فيض (فيه ما يوم لكل فان عمله يوم لكل وامض 
  . شود انجام بايد كه هست كاري روز هر براي كه راستي به .برسان سامان به را روز همان كار روز، هر در

 ةاسـتفاد  از اسـت  عبـارت  كه است هجامع قبال در وي تعهد توليدكننده، تعهدهاي جمله از
 بـا  محـصوالت  ةارائ و جامعه روان و فضا و محيط بهداشت رعايت ه،جامع امكانات ازدرست  
   .آن مانند و مرغوب كيفيت

  انصاف و عدالت رعايت لزوم .3
 خـود  مناسب بازده و شود هزينه خودش جاي در مالي هر كه است اين عدالت مصاديق از

  . باشد داشته را
  آمده؛مترادف  تبذير و اسراف با است  ستمنوعي كه درست راه غير در مال صرف .1
 پـس  ؛اسـت  كرده استفاده خود حق از لياو اصل براساس مبذر و مسرف فرد تبذير و اسراف در .2

  .شود مي جامعه نصيب كه است زياني متوجه آن بودن ظلم معناي
  :فرمايد مي باره اين در حضرت
  .)9ص: تا آمدي، بي( اسراف و تبذير حقه غير في المال هذا اعطاء انّ اال

  . است اسراف و تبذير آن، صحيح راه غير در مال اين صرف كه باش آگاه
  .)2ص :همان (تحزالمنقبتين بالفضل واعط بالعدل ذخ
  .آوري دست به را منقبت دو تا كن عطا فضل با و كن رفتار عدل با

   احتكار منع .4
 و سـرمايه   سـاختن  خارج جريان از حقيقت در و جامعه ييدارا حبس طرف يك از احتكار

طـور    بـه  كار اين كه اين به توجه با. است مردم بر اقتصادي و معيشتي فشار عامل ديگر طرف از
  محكـوم  شـدت   ، به  اخالق و فقه و اسالمي آداب در ،عمده در سودجويي ناشايست ريشه دارد     

  . است مطرود و
  : فرمايد مي چنين ييها حكمت در حضرت

  .)1865 و 659ص :همان (الفجار شيمه االحتكار
  . است بدكاران و فاجران صفت ،حتكارا
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  .)1842 رديف ،63ص ،2ج :همان (اليعذره لمن قادم و اليشكره لمن جامع البخيل المحتكر
 خواهـد  كسي سوي به و كرد نخواهد سپاسگزاري كه كند مي جمع كسي براي را مال بخيل، محتكر
  .پذيرد نمي را گناهش عذر كه رفت

  :فرمايد مي اشتر مالك به خطاب حضرت ديگري جاي در
 زيـان  باعـث  احتكـار  زيـرا  ؛كرد جلوگيري احتكار از پيامبر كه طور همان ؛كن جلوگيري احتكار از

  .)53ن: 1351االسالم،  فيض (است جامعه به رساندن
با احتكار خود  محتكر شخص .است شده بيان احتكار تحريم حكمت و فلسفه بيان، اين در

را به نفـع خـود تغييـر          گذارد و آن    بر تعيين قيمت كه بايد در نظام عادالنه صورت گيرد، اثر مي           
تواند قيمت كاالهاي خود را افـزايش دهـد و ايـن              محتكر با ايجاد كمبود مصنوعي مي     . دهد  مي

  .چيزي جز معناي احجاف و ضرر رساندن به يكايك افراد جامعه نيست

   مطلوب توليد نظام آثار .ز
ـ فعال. اسـت  جامعه و افراد براي آثاري داراي اجتماعي، فعاليت هر  از و اقتـصادي  هـاي  تي
، جامعـه  كل براي چه و كننده مصرف افراد براي چه و توليدكننده براي چه نيز توليد نظام جمله
  .شود نتيجه مي توليد نظام عملكرد و يريگجهت از كه است آثاري داراي

 و فـردي  آثـار  ،باشـد  مطلـوب  و درسـت  آن هـاي  انگيزه و توليد نظام گيري جهت چه نچنا
  . داشت خواهد ذكري قابل اجتماعي
 درسـت  توليـدي  هاي فعاليت از ناشي هاي ويژگي و آثار بر اجمالي مروري قسمت، اين در
  . داشت خواهيم جامعه براي نيز و توليد اندركاران دست براي

   اجتماعي اعتبار و نيكنامي .1
 كـه  انـساني  .آيد نمي دست  به آسان كه است بزرگي هاي سرمايه از ،مردم بين انسان نيكنامي

 در ،كند ذخيره تواند مي كه آخرتي هاي سرمايه بر ، افزون باشد مردم بين نيك نام و اعتبار داراي
 بـه  آن نفـع  كـه  باشـد  فراوان نيك كارهاي و خيرات و آثار منشأ تواند مي نيز اجتماع در و دنيا
  .رسد مي جامعه و خود

 اتقـان  و اسـتحكام  مرغوب، ةاولي مواد از برداري بهره اوليه، مواد و امكانات از كامل ةاستفاد
 دهد، مي افزايش جامعه در را وري بهره كه قبيل اين از مسائلي و عادالنه سود مراعات توليد، در
  . است اجتماعي راعتبا و نيكنامي اصل به توجه طبيعي نتايج و آثار از
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  :دفرماي مي حضرت
االسالم،   فيض (اليحمده من يورثه المال من له خير الناس  في للمرء اهللا  يجعله الصالح اللسان ان و اال... 

  .)371ص ،119خ: 1351
 كـه  مالي از دهد، مي قرار مردم بين در انسان براي خداوند كه نيك نام و خوشنامي كه باشيد آگاه... 
  .است ارزشمندتر و بهتر گذارد، باقي ناشناس قدر وارثان براي بايد

   زندگي بودن بابركت و پرثمر .2
 در كـه  كـرد  بيان گونه اين بتوان شايد مختصر، و ساده تعريف يك در را عمر بودن بابركت

 و خـود  نسل به و بماند باقي انسان از بيشتري مفيد و مثبت آثار چه  هر زندگي، محدود فرصت
  . است عمر بيشتر بركت معناي به رساند، فايده بيشتري شعاع در دهآين هاي نسل

  . است كامل و نيكو كردن عمل عمر بركت عوامل از يكي
  :فرمايد مي خصوص اين در حضرت
  .)13ص :تا آمدي، بي (العمل حسن في العمر بركة

  .است كردن عمل نيكو در زندگي و عمر بركت
 صـاحبان  عمـر  بركت باشد، استوار كردن عمل نيكو و كامل بر كه توليدي نظام آثار از يكي

  .انجامد مي ها ناانس از نسل يك بودن مبارك به ،يابد گسترش اصل اين اگر و است توليد
   جامعه منافع تأمين .3

 اسـت،  استوار مطلوب محورهاي بر ابتدا از ها يريگجهت كه جا آن از ،درست توليد نظام در
 جامعـه  نيازهـاي  و منافع تأمين آثار، اين از يكي. شد خواهد فتدريا نيز مطلوب بازده و نتايج
 نظـامي،  چنـان  در كـه  سودپرسـتانه  و اخالقـي  غير هاي پايه بر مبتني توليد نظام برخالف است
گيـرد؛    قرار مي  خاص هاي گروه و افراد منافع الشعاع تحت جامعه، واقعي نيازهاي و منافع تأمين

 و نفـع  بـه  توجه آن، نتايج و آثار از نيز و مطلوب توليد نظام سياسا معيارهاي از يكي ،بنابراين
  . است مردم عمومي مصلحت

  :فرمايد مي علي حضرت
  .)162همان، ص (للناس انفعهم الناس افضل
  .برسد مردم به بيشتر سودش و باشد تر نافع و مفيدتر مردم براي كه است كسي مردم برترين
 در همـه  جامعه يكايك افراد  كه شود   مي باعث يعموم فرهنگ صورت  به اصل اين گسترش
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 رو و صعودي روند يك در همه ،نتيجه در و باشند خود ةجامع عمومي و كلي منافع تأمين فكر
  .برد خواهند بهره همديگر از رشد، به
   جسمي و روحي آرامش .4

. مـد بينجا جامعـه  راحت و آرامش ايجاد به بايد خود كلي حالت در اقتصادي، مطلوب نظام
 و روحـي  آرامـش  كننـده  تـأمين  سـالمت،  و صـحت  صورت در نيز توليد نظام جهت همين در

 دامـن  نگرانـي  و نـاامني  و اضـطراب  ايجـاد  بـه  وجه هيچ به و بود خواهد جامعه افراد جسمي
 در شـده  مطرح هاي توصيه رعايت با ،درست توليد نظام از حاصل ةنتيج و اثر اين. زد نخواهد
  :است دستيابي قابل ،هاي ديگردستور و علي حضرت از ذيل حكمت

 مذلـه  و الحـرص  شـقاء  مـن  نفسك فارح لك ماكتب مستوف و رزقك مضمون و قسمك مدرك انك
  .)4همان، ص (المكتسب في خفض و باهللا وثق الطلب

 نوشـته  برايـت  كـه  چـه  آن و گرديده تضمين برايت رزقت و يابي مي در را قسمتت تو كه راستي به
 طـرح  و نيـاز  و طلـب  ذلـت  و حـرص  شـقاوت  از را خودت پس ؛رسيد خواهد تو به ،است شده
 خـود  پـشتيبان  و پنـاه  و اطمينان را خداوند و بده قرار آرامش و راحت در خدا بندگان نزد تحاج
  .كن حركت آرامش با كسب و كار در و بگير

   گيري نتيجه

 از توليـد،  حيطه در اقتصادي رفتارهاي بر حاكم اقتصادي اصول يافتن دنبال به مقاله اين در
  : شدبررسيذيل  هايحورم در اصول اين. بوديم علي ما امديدگاه
 نظـام  در رشـد  و توفيق عوامل. 4 ؛كار نيروي. 3 ؛توليد نظام هاي ويژگي. 2 ؛توليد ةانگيز. 1
  .توليد نظام مطلوب آثار. 7 ؛ها محدوديت. 6 ؛توليد آفات. 5 ؛توليد
 در تـالش  و بـوده  جامعـه  منـافع  جهـت  در و شده تلقي صالح عملي ،توليد ،اول محور در
 ريزي  برنامه بر مبتني و عاري پليدي، از مطلوب نظام دوم، محور در. است وابستگي رفع جهت

 جلـوگيري  و منابع از استفاده در اعتدال رعايت. است توليد تيكيف رعايت با و صحيح تدبير و
 كـار  نيـروي  اهميت ضمن سوم، محور در. است نظام اين هاي ويژگي جمله از نيز آن اتالف از
  .شد تأكيد ها فرصت از استفاده بر ،تنبلي از پرهيز بر شرع تأكيد و تشريع و تكوين نظام در

 در انگـاري   سـهل  و خيانـت  و اسـراف  نعمت، كفران گناه، تعدي، و ظلم چهارم، محور در
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 شـريعت  در توليـد  نظـام  كـه  يمكـرد  تأكيـد  سـرانجام  و شد دانسته توليد آفات از پنجم محور
 رعايـت  .سـازد   مـي  متمايز ها  نظام ساير از را  آن كه است هايي  محدوديت و قيود داراي ،اسالمي
 هـا   محـدوديت  ايـن  جملـه  از ... و احتكـار  منـع  انصاف، و عدل رعايت قراردادها، و تعهدات

 جملـه  از كـه  دارد ههمـرا  بـه  خـود  با را توجهي قابل نتايج اصول اين رعايت. آيند  مي شمار  به
 يـك  در و اجتمـاعي  اعتبار زندگي، بودن بركت با روحي، آرامش گسترش جامعه، منافع تأمين
. شـد  خواهـد  همراه عدالت و اخالق عنصر دو با اقتصاد ،مذكور ةمقيد اصول حاكميت با كالم
 مـصالح  رعايت و ددرآم توزيع در توازن عدالت، با همراه ييكارا عدالت، و اخالق بر مبتني توليد نظام

   .كند مي تضمين را انسان واقعي سعادت كه است چيزي اين و داشت خواهد جا يك را جامعه
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