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  جايگاه اقتصادي سنت رزق
  

  21/6/1387 :تاريخ تأييد  13/3/1387 :تاريخ دريافت
  *نيا اصغر هادوي علي ________________________________________________________________

  چكيده 
.  اسـت  گيري رفتارهاي انـسان     شكلسرچشمه  ذهني، نقطه آغازين باورهايي هستند كه       هاي    مفهوم

ترسيم شوند، رفتارها   صورتي آشكار و در ساختاري سازگار، طراحي و          ها به   مفهومدر صورتي كه اين     
. آورنـد   مناسـب شـكل گرفتـه و زمينـه توسـعه را فـراهم مـي       هـاي  بيني و بـا سـرعت    پيش   با نظمي قابل  

سـزايي بـر انگيـزه     هباثر ، ها مهفومبرخي از اين . ذهني هستندهاي  مفهومرفتارهاي اقتصادي نيز متأثر از      
هاي  تواند زمينه اي است كه مي گونه ثير به، اهميت اين تأماكس وبر به اعتقاد. فرد داردكوشش  كار و   

  .گيري يك نظام اقتصادي را فراهم كند  الزم براي شكل
توانـد نقـش     و مـي  قرآني است كه در فرهنگ اسـالمي وارد شـده    هاي    مهفومرزق يكي از    مفهوم  

پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا مفهـوم رزق بـر                 . نظام اقتصاد اسالمي داشـته باشـد       تحقق مهمي در 
شـود ايـن اسـت كـه مفهـوم رزق در              اي كه در مقاله دنبـال مـي         ؟ فرضيه استتارهاي اقتصادي مؤثر    رف

تنهـا   آورد كـه نـه      پديد مـي  باورهايي را در ذهن انسان      ،  چارچوبي كه در قرآن كريم مطرح شده است       
بـاره    يـن ، اثرهـاي مثبتـي در ا      تواند   بلكه مي   ،نيسترشد و توسعه اقتصادي     ها در جهت      رفتار انسان مانع  

  . داشته باشد
  .سنت بركات  هي، سنت رزق، اقتصادي، سنن االهاي  قانون نظام احسن، :واژگان كليدي

  .JEL: B29, A39, A19, Z12بندي  طبقه

                                                      
 Email: alihadavinia@Yahoo.com    .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. *
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  مقدمه
تنظـيم   راه ازكوشـد   مـي از سنخ لفظ بوده و  در جايگاه واپسين كتاب االهي،    قرآن كريم   

هـايي دربـاره      بحـث طـرح   . آفـرين باشـد     قـش در گستره هدايت بشري ن      ،  ذهنيهاي    مفهوم
موردهـايي  مـسلم از    طـور      بـه  مورد توجه قرار گيرد،   بايد   بشري   هاي  هايي كه در نظام     قانون

 ياد كـرده   »سنن«با واژه   ها    قانونقرآن كريم از اين     . رگذار است اثاست كه در هدايت بشري      
موردهـا  يكي از ايـن  . ان آوردبا معرفي آنها نظم اجتماعي را براي انسان به ارمغ   كوشد    ميو  
هاي قرآنـي   د اين است كه آموزهشو  دنبال مي جهت  اي كه در اين       فرضيه.  است »سنت رزق «

رشـد و توسـعه اقتـصادي       گيري رفتارهاي همـسو بـا         شكلتنها مانع    نه» سنت رزق «باره  در
  . دنداشته باشباره مثبتي در اين  اثرهاي تواند،  بلكه مي، ندنيست

د جايگاه  نشود كه بتوان   ميهايي انتخاب      مطالعه ادبيات اقتصاد متعارف، گزينه     بادر مقاله،   
. ندتهـس  بهترين گزينه براي ايـن مهـم      ،  طبيعيهاي    قانون. ندنرا بهتر معين ك   گفته    سنت پيش 

هاي طبيعي در اقتصاد متعـارف        قانوندهد كه آموزه      بررسي ادبيات اقتصاد متعارف نشان مي     
و است كه از مباني فلسفي برخوردار بوده و نيز با مبـاني خداشناسـي   اي مطرح شده    گونه به

 هـايي از  اقتـصادي شـاخه  هـاي   قانون. داري سازگاري دارد شناسي نظام اقتصاد سرمايه   جهان
  . برخوردارندگفته  پيشهاي   طبيعي هستند كه از ويژگيهاي قانون

ايـن  . هي است االهاي  تسنقرآني، تحت عنوان    هاي    مفهومگام بعدي، آشنايي با يكي از       
شناسـي   دهد كه چگونه قرآن كريم با تكيه بـر مبـاني خداشناسـي و جهـان            آشنايي نشان مي  

هـاي    قـانون «هاي    مفهومدر مقايسه اجمالي بين     . را مطرح كرده است   گفته    پيشخود، مفهوم   
ن واپـسي در  . دو را شناسـايي كـرد       هـاي ايـن     توان تفـاوت    ، مي »هي اال هاي  تسن« و   »طبيعي

اقتـصادي و  هاي  قانوناي معرفي كرد كه جايگاه آن در بين    گونه بايد سنت رزق را به    مرحله  
رسـاند كـه بـا تكيـه بـر برخـي              به ما ياري مي   راه  پيمودن اين   . هي معين شود   اال هاي  تسن

در جايگـاه  اقتصادي را كه مترتب بر سنت رزق       اثرهاي  گذشته اقتصادي، برخي    هاي    مطالعه
توانـد زمينـه مناسـبي را         مثبت مي اثرهاي  اين  . استبيني كرده     پيشهي   اال هاي  تيكي از سن  

   .براي رشد و توسعه پايدار فراهم آورد
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  مروري بر ادبيات اقتصاد متعارف 

  طبيعي هاي  قانون
طبيعي، نظام طبيعي و كمي دورتـر    هاي    قانوناقتصادي را بايد در     هاي    قانونريشه آموزه   
نظام وي . جو كردو جست )W.G Leibniz. 1716_ 1646( نيتس ويلهلم اليبدر نظام احسن 

تعبيـر   »)The best of possible Worlds( بهترين همه جهانهـاى ممكـن  «احسن را با عنوان 
 هـاى ممكـن   جهـان «فهـوم  بـر دو مفهـوم اصـلي يعنـي م     تصور وي از نظام احسن    . كند مى

)Possible Worlds( « اصـل بهتـرين  و) The principle of the best(،  دليـل   و اسـت مبتنـي 
اگر خـدا چيـزى را بهتـرين بدانـد، آن چيـز             . أ:  است استواراصلي وي براي اين مبنا بر دو مقدمه         

راسـل،  (» آن چيز موجود خواهد شد    ،  اگر خدا اراده كند كه چيزى موجود شود       . ؛ ب بهترين است 
1365 :2 ،812.(   
ها   بررسي الگوي نظام طبيعي فيزيوكرات    رپذيري اقتصاد متعارف از اين مبنا را بايد در          اث

ها باشـد،     كه مخلوق خواسته انسان     ها نظام اجتماعي    اين نظام مطابق نظر فيزيوكرات     .جست
طبيعـي در   هـاي     قـانون گونـه كـه      ، همـان  اسـت  بلكه نظامي حاكم بر اجتماع بشري      نيست،
ها نظامي    وكراتنظام طبيعي مطابق ديدگاه فيزي    . شناسي و در علم فيزيك حاكم است        زيست

 تقـدس  ).4،  1: 1330محـسني،     ؛  59: 1368اصلي،   قديري :ك.ر(است   يهمقدر و مشيتي اال   
خودكـاري  سازوكار ، با توجه به شوداين نظام كه با تكيه بر آموزه خداشناسي دئيسم مطرح  

اي ه تر شده و در نسل دند، كمرنگكرها مطرح    اخالف فيزيوكرات صورت  ها به     كه كالسيك 
 امور به طبيعت نسبت داده      اي كه در دوران بعدي تمام       گونه  رود به   رو به فراموشي مي   بعدي  

 ارتبـاط بـا      بـر در  اي از ج     ويژگي ديگر اين نظام، وجـود هالـه        )22: 1374نمازى،  ( شود  مي
  ).7، 1 :1330محسني، ( اند هكردچه برخي با اين ادعا مخالفت انسان است، اگر

. نظام طبيعي ياد شده اسـت      تحقق مجاريصورت     به يعي طب هاي  قانوندر اين نگرش از     
در  .آورده باشـد  پديـد   قانون طبيعي جريان منظم هر واقعه طبيعي اسـت كـه نظـم طبيعـت                

و تغييرناپـذيري    هندسي از دو ويژگي كليت    هاي    قانونطبيعي، مانند   هاي    قانونديدگاه آنان   
، به همـين    استقانون طبيعي   س   براسا در واقع فيزيوكراسي به معناي حكومت      .برخوردارند

انـسان و    دربـاره    .دهـد   اساس تفكر علمي را در اين مكتب تـشكيل مـي           قانون طبيعي علت  
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حـاكم بـر    هـاي     قـانون كه آنها جزئي از طبيعتند و تابع        بر اين باورند    جامعه انساني نيز آنان     
طبيعـي و قـانون     جامعه انساني، نظام طبيعي را متشكل از قـانون           درباره   آنها.  هستند  طبيعت
، كنـد تطـابق   با قـانون طبيعـي  بايد دانستند، البته بدين صورت كه قانون اخالقي         مي اخالقي

 .زيرا قانون طبيعي در نظر آنان از هر ترتيب ديگـري بـراي بـشر مفيـدتر و پرثمرتـر اسـت                     
كـه  اي    گونه  بنابراين قانون طبيعي در نظر آنان از اهميت و استقالل خاصي برخوردار بود، به             

 قائـل   آدام اسـميت  هـا و در پيـشاپيش آنهـا           اما كالسيك  .گيرد  محور قانون اخالقي قرار مي    
 نيز وجـود دارد و      انسان  هاي اخالقي نيست، زيرا نظام طبيعي درباه          قانونبودند كه نيازي به     

انسان چه بخواهد و چه نخواهد هماهنگ       . كند  خودكار روابط و رفتارها را تنظيم مي      طور    به
 از انـسجام و سـازگاري بهتـري         آدام اسميت چه نظريه    اگر .ام طبيعي عمل خواهد كرد    با نظ 

  .برخوردار بود، اما مخدوش به جبر شده بود

  اقتصاديهاي  قانون
كـه ابتـدا    هـستند   در گـستره اقتـصاد       طبيعـي هـاي     قانونبازتابي از    اقتصاديهاي    قانون

را نواميس ازلي ناشي از مشيت باري و         ها  قانونآنان، اين   .  شد ها مطرح   فيزيوكراتوسيله    به
ها مانند نظام جهان مادي، طبيعي        نزد كالسيك ها    قانوندانستند؛ اين     مربوط به علل غايي مي    

 اوليـه مـردم     هـاي   حاجـت با  گفته    هاي پيش   قانون.  است هاي اخالقي خالي    بوده و از ارزش   
بـودن مطلوبيـت     ون نزولي قانمانند  هستند  جهاني و هميشگي    علت  ارتباط داشته و به همين      

قانون عرضـه و     5، قانون انگل  4، قانون گرشام  3،قانون وحدت بهاء   2، قانون جانشيني  1،نهايي
ژيـد و ريـست،     ؛  23: 1366اصـلي،    قـديري : ك.ر (7سه   قانون بازارهاي ژان باتيست    6،تقاضا

                                                      
  . مندي نزولي است مطلوبيت اشيا برحسب ارضاي نياز. 1
 .يكديگر برابرند باشد، بانداشته اي مساوي  جانشين شي ديگر شود، حتي اگر ارزش مبادله بتواند اي ياگر ش. 2
  .ند داردر بازار رقابت كامل، كاالهاي مشابه قيمت واحد. 3
  .كند پول بد، پول خوب را از جريان خارج مي. 4
  .دهند قليل ميبابد، ت  كه درآمدشان افزايش مي هاي غذايي خود را هنگامي خانوارها سهم هزينه. 5
ابـد و اگـر عرضـه افـزايش يابـد و            ي  اگر تقاضا افزايش يابد و مقدار عرضه ثابت باشد، قيمت افزايش مي           . 6

  .يابد  مي كاهشتقاضا تغيير نكند، قيمت
كارفرمايـان بـين    بـه وسـيله     عرضه موجد تقاضا است، زيرا بهاي اشيا كه در واقع، قيمت عوامل توليـد اسـت                 . 7

  .شود  ميصورت مزد، بهره، بهره مالكانه و سود توزيع به) كار، سرمايه، زمين و مديريت (صاحبان آن عوامل
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نـگ بـودن    ر  مورد دقت قرار گيـرد، كـم      ها بايد     قانون اين    در تمام   آنچه كه  ).567 ،1: 1370
كـه ايـن امـر از اتخـاذ     اسـت  طبيعـي     مـاوراي هـاي     اثر عامـل  توجهي به     اختيار انسان و بي   

  .استناشي شناسي اقتصاد متعارف  مباني جهاندر جايگاه گرايي  طبيعت
هاي اوليه اقتصاد، بـه خـوبي نمايـان     پردازي شناسي بر نظريه اين جهاناثر از سوي ديگر    

دهـد كـه آنـان        هـا نـشان مـي      يه محصول ويـژه فيزيـوكرات     نمونه بررسي نظر  طور     به .است
ديگـر  و رد ، نقـش دا در توليـد ثـروت اضـافي بـه نـام محـصول      زمـين  پنداشـتند فقـط       مي

 بازرگاني و غيره فاقد اين خاصـيت هـستند؛ بـه همـين              مانند صنعت، هاي اقتصادي     فعاليت
مقدس و  هاي    وظيفهاي  كردند، طبقه مالك را دار      طبقات عقيم ياد مي   صورت    علت از آنها به   

بودند پس از خداوند متعال آنهـا هـستند كـه نـان و روزي               بر اين باور    دانستند و     مهمي مي 
، پنداشـتند  هـي مـي   االهـاي  و نظـام دهند و از اين جهت مالكيت را مقدس و جز   مردم را مي  

دانـستند؛ زيـرا كـار را خـالق ثـروت             تـر مـي     حتي مالكين را از كشاورزان مهمتر و سودمند       
زمـين، ثـروت    راه  داشتند كـه از       دانستند و خلق ثروت را به خدا يا طبيعت منسوب مي            نمي

مبـاني  صـورت    بهگرايي ها با دئيسم و طبيعت  اين گزارهتمام. دآور ميپديد جديد را از عدم    
  ).17 :1330محسني، (شناسي اقتصاد متعارف، ارتباط تنگاتنگي دارد  خداشناسي و جهان

  هي االهاي تسن
جهـان  .  آن اسـت    منـدي  هاي جهان هـستي، قـانون        ديدگاه قرآن كريم يكي از ويژگي      از

قـضا و   «ريشه اين پيام قرآني را بايد در آموزه         . مند هم هست   ، قانون داردآفرينش چون نظم    
  : كردجوو جست» قدر

  ).2، )25(فرقان (» وخَلَقَ كُلَّ شَيٍ فَقَدره تَقْدِيرًا «
  .»گيرى كرده است بوده اندازه ه و بدان گونه كه درخور آنو هر چيزى را آفريد «

شود كه قرآن كريم پـس       مندي جهان آفرينش زماني آشكار مي      داللت اين آموزه بر قانون    
ايـن آمـوزه در نظـر       هـاي     صورت مـصداق  هاي موجود جهان، آنها را به         از ذكر برخي نظم   

  ).38، )36( يس (گيرد مي
مندي جهان آفـرينش آشـكار     قانوندربارهاه قرآن كريم را تواند ديدگ   ديگري كه مي   هواژ

كار رفتـه    هدو بار ب  ) سنن(اين واژه در قرآن كريم، چهارده بار و جمع آن            .سازد، سنت است  
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مـصطفوي،  ( سنت در لغت به معناي سيره و روش صاف و رام، تعريف شـده اسـت                .است
ي قدر و سـنت در رسـاندن پيـام          بايد توجه داشت كه تفاوت دو واژه قرآن       ). 236 ،5: 1402
مندي جهان آفرينش در اين است كه واژه سنت بيشتر براي بيان حاكميـت قـانون بـر                   قانون

بنـابراين مـراد از سـنت        .كار رفته است تا جهان طبيعت      هها ب   حيات فردي و اجتماعي انسان    
ويني و  تكـ  البته سـنن     ،استدر اجتماع بشري جاري      هي است كه  هي در اينجا، روش اال    اال

  ).51: 1375 ،گيالني محمدي( نه تشريعي و اعتباري، حقيقي بوده

  هي االهاي تجايگاه سن
رپـذيري اقتـصاد   اثپس از آشنايي با آموزه نظـام احـسن در فلـسفه غـرب و چگـونگي              

آموزه نظام احسن در فلسفه اسالمي بر سه        . سراغ پارادايم اسالمي رفت   بايد  متعارف از آن،    
  براي اثبات نظـام     فلسفه اسالمي  استدالل.  است  مبتني ايت و خير و شر    هي، عن بحث علم اال  

؛ 377: 1380ذبيحـي،  ؛ 1715: 1380، رشـد  ابن(.  استيي و لم ، بر دو روش عمده إنّ     احسن
هاي گونـاگوني   متكلمان اسالمي نيز با تقريرها و عنوان). 243 ـ  228: 1405آملي،  جواديو 

، الهيجى؛  199: 1411شريف مرتضي،   (اند    هايي داشته باره اظهار    در اين  ،چون وجوب اصلح  
شود اگر خداي متعـال،        گفته مي   يدر روش لم  ). 331،  4: 1370 تفتازانى، و   80ص  : 1310

اين است كه علم به بهترين نظام نداشته، يا    علت  جهان را با بهترين نظام نيافريده باشد يا به          
پديـد آوردن آن بخـل      آن نداشـته يـا از        پديـدآوردن داشته، يا قدرت بـر        آن را دوست نمي   

ي نيز با مطالعه در     در روش إنّ   . است براي خداوند ممتنع  موردها   اين    كه تمام  ،ورزيده است   
اي كـه هـر       گونه بودن اين نظام خواهيم رسيد، به        آنها به احسن   بردن به اسرار   آفريدگان و پي  

يـزدي،   مـصباح ( شود برداري مي هاي آفرينش، پرده قدر بر دانش بشر افزوده شود از حكمت       
 مؤمنون(ند  ربودن نظام كنوني آفرينش اشاره دا      ها نيز به احسن     آيهبرخي از   ). 392،  2 :1379

نظـام  دربـاره   توان ديدگاه قـرآن كـريم         ، مي گفته  پيششناسي    با توجه به موضوع    .)14 ،)23(
دو . گيـري كـرد     يهاي الهي و شرور پ      گانه قضا و قدر، سنت     هاي سه   عنوانرا، تحت    احسن
نظـام احـسن     تحقـق  در واقع، جهت اثباتي داشته و درصدد تبيين چگـونگي         نخست  عنوان  
عنـصر  . گـردد    برمـي  ،شـود    مطرح مي  نظام احسن درباره  و عنوان سوم به اشكالي كه       هستند  

  . دوم، محور اصلي بحث ما در مقاله است
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  هاي االهي سنتاقسام 
 كـه مطلـق بـوده و      هاي االهي     سنت  كرد؛ ه تقسيم توان به دو گرو     هي را مي  هاي اال   سنت

سـنت  .  هـستند  بـه رفتـار انـسان   مربـوط كـه  هـايي   سنتالزمه آفرينش پروردگار هستند و      
 نخـست هـستند كـه     گـروه   هـاي     سنت از   )35،  )21(أنبيا  (آزمايش    و سنت ابتال و    *هدايت

 تحقـق هاي    مقدمهدهنده    ست؛ اين ويژگي سامان    ا **اي بودن   ، دوسويه  آنها  مهمترين ويژگي 
مقيد بـه   ،  گروه دوم .  است پديده اختيار است كه از ديدگاه قرآن كريم، الزمه آفرينش انسان          

 كـه نمـود   است  اي بودن     دوگونه،  هاي مهم اين گروه     از ويژگي  . هستند اراده و اختيار انسان   
  ).56، 18: 1417ى، يطباطبا (پديده اختيار است تحقق

  هاي االهي سنت طبيعي و هاي قانونمقايسه 
هـاي    هـا و تفـاوت      ، شـباهت  »هاي االهـي    سنت«و  » هاي طبيعي   قانون«توان با مقايسه      مي

  مجـاري  كـردن  ها درصدد مـشخص      دو اين آموزه   رسد هر   نظر مي  به. دست آورد   هدو را ب   اين
دو آنهـا از ويژگـي كليـت و تغييرناپـذيري            هـر  افزون بـر ايـن،       .ق نظام احسن هستند   تحق

قرآن كـريم بـه     ها بايد گفت،      تفاوتدرباره  ). 77،  )17(؛ اسراء   43،  )35(ر  فاط (برخوردارند
اين امر حاصل . هاي االهي توجه بيشتري داشته است     سنت تحققاثرگذاري اختيار انسان در     

گروه اول و نيز ويژگي دوگونـه       االهي  هاي    ويژگي دوسويه بودن در سنت    . دو ويژگي است  
توان انتظـار داشـت كـه قـرآن           است كه مي  علت   همين   به. گروه دوم االهي  هاي    سنت بودن

د، زيرا مهمترين رسالت ايـن كتـاب        كنايفا  ها    سنتكريم نقش سازنده خود را در تبيين اين         
گونـه كـه       اين در حالي است كه همان      ***. است آسماني، هدايت انسان در امور اختياريش     

                                                      
ها عقل داده تـا بـه    در اينجا مراد از سنت هدايت اين است كه خداوند در آفرينش انسان به يكايك انسان           . *

  ).10 ،)90 (بلد(اي حقايق را دريابند و خوب و بد را تشخيص دهند  وسيله آن تا اندازه
، امـا در  كنـد را انتخـاب  گونـاگوني  هـاي   توانـد گزينـه   اگرچه به ظاهر انسان در امور اختياري خود مي       . **

  .اند  هاي متفاوت در دو سويه اصلي حق و باطل جمع شده فرهنگ قرآني اين سويه
  : اند گونه اظهار داشته باره اين  در اينشهيد صدر. ***

هاي فيزيك، شيمي، هيأت و علوم جانوري و گياهي تفـاوت دارد؛ چـه اينكـه                 انونهاي تاريخ با ق     ها و قانون    سنت«   
طـور   ها به ها و سنت ها داخل در محدوده تأثير مستقيم روي كار تاريخ نيستند، اما آن قانون ها و قانون گونه سنت  اين

ظ نـاگزير بايـد از قـرآن ايـن     بدين لحا. سازي ـ بعد انساني و بشري ـ اثر دارند   مستقيم روي كار تغيير و دگرگون
  ). 82 :1369صدر، (» هاي عمومي را ارائه دهد باره، خطوط كلي و نظريه انتظار را داشته باشيم كه در اين
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دن كر  رنگ به سوي كم » ي طبيعي ها  قانون«ها در تبيين      ها و كالسيك    فيزيوكراتشد  مالحظه  
  .يا حذف اختيار گام نهادند

  سنت رزق
ت رزق به معناى عطا و بخشش مستمري است كه با نياز فرد جهت ادامه حيـات مطابقـ        

اسـت بـه آن رزق گفتـه        آفريـدگان   بـه   وي  هى، عطاى مـستمر     از آن جا كه روزى اال     . دارد
منـد شـدن فـرد از آن،          ز فرد بودن يا بهـره      مطابق با نيا   ).102 ،4: 1402مصطفوي،  (شود   مى

: 1371قريـشى،    (*نـد ك مي     رزق و كاال را به يكديگر نزديك       هاي   كه مفهوم  هستندقيدهايي  
گفتـه    توجه به قيدهاي پيش   ). 18،  9: 1374شيرازي،   مكارم؛  137،  3 :1417ى،  يطباطبا؛  82 ،3

هـاي رزق و درآمـد را         مفهـوم از جهت ديگري نيز حائز اهميت است، زيرا تفاوت اصلي بـين             
  : گويد باره مي  در اين**خلدون با استشهاد به كالمي از حضرت رسول ابن. سازد آشكار مي
اگر منافع درآمد و ثروت انسان به خودش برگردد و در راه تأمين مصالح وي صرف شـود                  «

 نيازهـايش   وجـه در مـصالح و        اگر از مال و دارايي خود به هـيچ         و... شود   روزي ناميده مي  
صورت آنچه را كـه بـا كوشـش و     شود، در اين اي نبرد نسبت به وي، روزي گفته نمي    فايده

 نـسبت بـه متـوفّي     ،اين مانند ميراث اسـت    . شود دست آورده، درآمد ناميده مي      توان خود به  
شود؛ و نسبت به وارثان، هـر وقـت از آن منتفـع              شود، اما رزق ناميده نمي     درآمد شمرده مي  

  ).381: 1991خضيري، ( »...شود  زق ناميده مير شوند،
دهد كه گاه بـه امـور مـادي و گـاه بـه امـور               در قرآن كريم نشان مي    رزق  استعمال واژه   
، )51(ذاريـات   (اسـت   طور اعـم       به  گاه  اختصاص يافته و   )58،  )22(حج   (معنوي و آخرتي  

عمال اين واژه از جهت اختالف است. غالب اشاره به كاالهاي مادي دارد    طور    ؛ هر چند به   )58
اند و برخي با      كار برده   آن را در عموم كاالها به      ،ها  آيهبرخي از     است، توجهديگري نيز قابل    

ايـن اخـتالف نيـز    . اند  آن را به گروه خاصي از كاالها اختصاص داده       »حالل«استفاده از قيد    
م رزق مطـرح   مفهـو دربـاره   از دو گروه معتزلـه و اشـاعره         گوناگون  دو برداشت   ه  سبب شد 

انـد و معتزلـه، رزق را اختـصاص بـه مـوارد       اشاعره، معناي عام رزق را در نظر گرفته     . شود

                                                      
 . »شوند خواه طعام باشد يا علم يا غير آن خالصه آنكه رزق عطايي است كه از آن منتفع مي«. *

  ).399، 6: 1414شامي،  صالحي(» نَيت اَو لَبِست فَأَبلَيت او تَصدقْت فَأَمضَيتاِنّما لَك مِنْ مالِك ما اَكَلْت فَأَفْ«. **
  .»از مال تو آن مقدار براي توست كه بخوري و تمام كني يا بپوشي و فرسوده سازي يا صدقه دهي و از آن بگذري«   
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 در آينده كه مفهوم رزق را در پرتو آمـوزه توحيـد             ).168،  5: 1375،   طريحى(اند    حالل داده 
اختالف آنان به برداشـت ناصـحيح آنهـا         سرچشمه  ، خواهيم ديد كه     كنيم  ميافعالي، بررسي   

  . است در اينجا مراد ما از سنت رزق، همان معناي عام *.گردد اين آموزه برميره دربا
است، جهـت آشـنايي بيـشتر بـا سـنت رزق و      شده  مطرح   هايي  هه شب  سنت رزق  درباره

سـاختار مناسـبي برگزيـده شـود كـه زمينـه            بايـد   باره وجود دارد،     هايي كه در اين     آيهجمع  
اي را براي پاسخ به آنها فراهم         ز بين برده يا بستر شايسته     را ا ها    ههشبپيدايش بسياري از اين     

، آموزه توحيد افعالي باشد؛ از سوي ديگر، اين باره رسد بهترين محور در اين نظر مي   به .آورد
شناسـي را نمايـان       تواند پيوند مباني خداشناسي و جهـان        كه مي است  آموزه مهمترين بحثي    

 مؤثر  هاي  عامل درباره   ، نگرش صحيح  شدفعالي مطرح    توحيد ا  دربارهمطابق آنچه كه    . سازد
، اين اسـت كـه پروردگـار و       استرزق كه در ارتباط با انسان       مانند  اي    پديدهپديدآوردن  در  

 طـور وابـسته     ديگـري بـه   اثـر   طور مستقل و      يكي به اثر  دارند؛ البته   اثر  انسان در پيدايش آن     
رزاقيت هاي  عنوانمين دو أثر، تحت را با تكيه بر ه بررسي سنت رزقعلت  به همين   . است

  .هاي مربوط هستيم دهي آيه ل كرده و در صدد سامانانسان دنباكوشش پروردگار و كار و 

  رزاقيت پروردگار
بـسياري از آن يـاد كـرده        موردهاي  هي است كه قرآن كريم در       االهاي    صفترازقيت از   

، )29 (عنكبـوت ؛  37،  )30 (روم؛  72،  )23 (مؤمنـون ؛  58،  )22 (حج؛  114،  )5(ه  مائد(است  
، تأكيد بسيار كند اي را به خود جلب مي خواننده اما آنچه كه توجه هر ).30، )17 (اسراء؛ 62

  : است فراگيري و اطالق اين صفتها درباره آيهبرخي از 
»            ا وتَقَرَّهسم لَمعيا وقُهلَى اللَّهِ رِزضِ إِلَّا عةٍ فِي الْأَرابا مِنْ دمبِـينٍ       وا كُلٌّ فِـي كِتَـابٍ مهعدتَوسم «
  ).6، )11(هود (
قرارگاه و محل نقل    وي  ! بر خداست وي  اى در زمين نيست مگر اينكه روزى         هيچ جنبنده « 

  » !همه اينها در كتاب آشكارى ثبت است داند، و انتقالش را مى
  ).60، )29(عنكبوت (» زقُها وإِياكُم وهو السمِيع الْعلِيموكَأَين مِنْ دابةٍ لَا تَحمِلُ رِزقَها اللَّه يرْ «
و شـما را روزى     وي  اى كه قـدرت حمـل روزى خـود را نـدارد، خداونـد                بسا جنبنده  چه«

   .»و او شنوا و داناست دهد، مى
                                                      

: ك. معتزله و شيعه درباره توحيد افعالي ر       هاي سه مكتب اشاعره،     براي آشنايي بيشتر درباره مقايسه ديدگاه      *
  .73، 2: 1368مطهري، 
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 به معناى هر موجودى است كه حركتى هر چند اندك داشته باشد، و بيشتر در           ةدابكلمه  
 بيان وسعت علم خـداى      شود، اما قرينه مقام آيه كه در       صى از جنبندگان استعمال مى    نوع خا 

 نهايي اين   هاي  عبارت). 152 ،10: 1417ى،  يطباطبا(  دارد كه عموم منظور باشد     تعالى اقتضا 
هاي  مصداق، سنت رزق را يكي از قضا و قدر االهي با علم خداوندآيه نيز با توجه به پيوند 

، كه از آن بـا عنـوان رزق         دارندپيام مهم ديگري    گفته    پيشدو آيه   . داند  ي مي هقضا و قدر اال   
درباره نقش اكنون اين پرسش مطرح است كه پيام آموزه رزق مقسوم . ياد شده است مقسوم

كه از  كوشش  چگونه با فرهنگ كار و      ) حتي انسان (ها    آفريده پروردگار در تعيين رزق تمام    
  م براي توسعه اقتصادي است، سازگاري دارد؟الزهاي  مقدمهترين  ابتدايي

   سنت تسخير
تواند ما را در پاسـخ بـه           توحيد افعالي بهترين پاسخي است كه مي       درباره دكترين شيعه   

بـا  ) خالف ديـدگاه اشـاعره  بـر (هـا   اثر پروردگار در پيدايش پديده  .اين پرسش ياري رساند   
پروردگار جنبه استقاللي داشته و     اثر   زيرا قانون عليت يا سنت سببيت سازگاري كامل دارد،       

به عبارت ديگر، خداوند اثر خود را از مجاري ايـن  . اثر اسباب ديگر وابسته به اين سبب هستند  
ها، نيز مجاري خاصي وجود دارد كه         ق سنت رزق در انسان    تحقدر باره   . سازد  اسباب محقق مي  
  :مربوط به سنت تسخير استمجراي نخست . ها به آنها اشاره شده است در برخي از آيه

و سخَّرَ لَكُم الْفُلْك لِتَجرِي فِي الْبحرِ «و » سخَّرَ لَكُم الْأَنْهار  «،  »سخَّرَ لَكُم الْفُلْك  «پيام اصلي واژگان    
    الْأَنْهار خَّرَ لَكُمس رِهِ واند  هده شداي سامان دا گونه گفته به   پيشهاي     پديده ، اين است كه تمام    »بِأَم

 از  ).59،  12 : 1417ى،  يطباطبـا ( بردن مردم در مقاصدشان قرار گيرنـد       اي براي نفع    كه وسيله 
آنجا كه يك جنبه از مفهوم توحيد افعالي پروردگار اين است كه خداى تعالى يگانـه سـببى                  

   .شود ميمنتهى وي است كه هر سبب ديگرى به 
كـه مهمتـرين    » ي جهـان، بـه انـسان      ها  رساندن پديده  ابليت نفع ق« در هر صورت مفهوم     

از   د،  شـو    نيـز مـرتبط مـي      عنصر سنت تسخير بوده و به واسطه همين عنصر بـا سـنت رزق             
أَ لَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما فىِ السماواتِ و ما فـىِ              «عبارت  .  است قابل استخراج ها    آيهگونه    اين

آيا نديديد خداونـد آنچـه را        «).20،  )31(لقمان  (» .....عمه ظَاهِرَةً و باطِنَةً   الْأَرضِ و أَسبغَ علَيكُم نِ    
طـور     بـه  هاى آشكار و پنهـان خـود را        ها و زمين است مسخر شما كرده، و نعمت         در آسمان 
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دادن كالم، و عطف عام بر خـاص         نيز، از باب ترقى   »  ....فراوان بر شما ارزانى داشته است؟     
 ايـن   اين پيام سـنت تـسخير      بنابر .دهد  ع عموميت سنت تسخير را نشان مي      كه در واق   است،

 عالم مشهود همه بر طبق يك نظام جريان دارد، و نظامى واحد بر همه آنها                است كه اجزاي  
سازد، و  ديگر مرتبط، و همه را با انسان مربوط و متصل مىبرخي را به برخي حاكم است و 

شـود، و روز بـه روز        علوى و سفلى منتفع مـى     فريدگان  آدر نتيجه انسان در زندگى خود از        
يابد، و   زمينى و آسمانى گسترش مى    آفريدگان  بشرى از   هاي    جامعهگيرى   دامنه انتفاع و بهره   

حيـاتى خـود    هاي    مزيت گوناگون واسطه رسيدن به اغراض خود يعنى         هاي  آنها را از جهت   
 حـج ؛  12 ،)16 (نحـل ( ر انسانند مسخآفريدگان  دهد، پس به همين جهت تمام اين         قرار مى 

  *).13 و 12، )43 (زخرف؛ 20، )31 ( لقمان؛65، )22(
مجـراي سـنت رزق، مربـوط بـه دخالـت      در جايگـاه نخـستين    بنابراين سـنت تـسخير      

هاي اقتصادي يعني تهيـه امكانـات و شـرايط            عامل بيروني پديده   تحقق پروردگار نسبت به  
مجـاري ديگـر سـنت رزق    ). 49 ـ  34: 1403 سـميح، ؛ 20 ـ  17: 1984، ةعود(  استمادي

فطري عنصرهاي  آفرينش   .هاي اقتصادي است    دروني يا انگيزشي پديده   هاي    عاملمربوط به   
، )1382نيـا،     هـادوي ( اسـت    شناسي قرآن كريم      ن  گرايي كه از مباني انسا      گرايي و مطلق    لذت

اي متفاضـل و نيازهـاي      ه    و اصل تفاوت   كنند،  دروني را معين مي   هاي    عاملجنبه فردي اين    
در هر صـورت از ديـدگاه       . كنند  هاي دروني را مشخص مي      عاملمتقابل، جنبه اجتماعي اين     

آنهـا  راه  ، در واقع منفذهايي هـستند كـه پروردگـار از            گفته  پيشگانه    قرآن كريم مجاري سه   
ي، اما اين مهم فقط يك نيمه از آموزه توحيـد افعـال           . دكن  ق سنت رزق، دخالت مي     تحق براي
  . استدهد؛ نيمه ديگر مربوط به نقش انسان رفتارهاي اقتصادي را نشان ميق  تحقدر

  انسانو كوشش كار 
 در كنـار   نـسان كار و كوشـش ا    به چگونگي تبيين جايگاه        رزق مقسوم  بحث دوم درباره  

هـي  نفـرين و لعنـت اال     ،  كار، در نزد عبريان    .كند   بازگشت مي  نقش پروردگار در سنت رزق    
  در بهشت نصيب انسان شده و خداوند براي تنبيه          آدمشد كه به خاطر عصيان        ميشمرده  

                                                      
هـاى حجـر     ابـر؛ و آيـه   57،  )7(؛ اعراف   14 -16،  )78(؛ نبأ   9،  )35(؛ فاطر   48 -49،  )25(فرقان  : هاي  آيه. *

 آسـمان را در  22، )2(؛ بقـره  53 -54، )35(هاي فاطر  آيه  باد؛ و57، )7(؛ اعراف   9،  )35(؛ فاطر   22،  )15(
  .كنند ساز رزق، معرفى مى هاي زمينه يگاه عاملجا
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علـت  لذت از آن، بلكه بـه       علت  نزد يهوديان نيز كار نه به       . را در نظر گرفت    آن آدم و حوا  
شـمرده  نزد يونانيان نيز كـار يـك نفـرين          . شد   براي جلوگيري از فقر تلقي مي      امري ضرور 

ذهني معطوف به عمل و كار يدي مانند    كوشش  بود و حتي    شد، كار يدي خاص بردگان        مي
اشتغال ذهني معطوف به عمل يدي، مـانع رسـيدن          پنداشتند    ميشد زيرا     كار دستي تقبيح مي   

ارسـطو كـار، اتـالف بيهـوده وقـت اسـت كـه تقواپيـشگي و                 نظر     به . است ذهن به حقيقت  
 تحـت تـسلط افكـار        وسـطا   انديشه كار در قرون    .سازد  تر مي   پاكدامني شهروندان را مشكل   

افكـار مـسيحيت    . مسيحيت بود كه خود تركيبي از تلقي عبري، يوناني و رومي از كار بـود              
پـذيرفت، ولـي بعـدها راهبـان          دوري از دلبستگي به امور دنيـوي نمـي        علت  ابتدا كار را به     

كـار  . خواندنـد  ديرهاي مسيحيت مردم را به كار دستي و كشاورزي و كسب و كار فـرا مـي              
  .شد از گناهي كه ناشي از بيكاري بود، توصيه ميط به علت پرهيز فق

داري را فراهم آورد، تحول نگرش        هاي الزم براي سرمايه      زمينه وبر  ماكسنظر     به اما آنچه 
، انقالبـي در    لـوتر و كـالون    با ظهور   . پروتستانتيزم بود به وسيله    جايگاه و منزلت كار      درباره

گفت كار انجـام وظيفـه        خالف كليساي كاتوليك مي   بر وترل. نگرش به كار در غرب رخ داد      
 رهبانيـت را عملـي       وي بـرخالف تـصور كليـساي قـرون وسـطا           .در برابر خداونـد اسـت     

همـسايگان را انجـام     دربـاره   خـود   هـاي     وظيفـه خودخواهانه شمرد كه به بهانه آن راهبـان         
هي است و همه،  اراده االستانتيزم، كار مظهر تطلب پرو   ، ديگر اصالح  كالون در نزد . دهند  نمي

انسان اعم از رستگار يا محكوم به عذاب ابدي، در هر حـال              .حتي ثروتمندان بايد كار كنند    
هي كار كند و قلمرو خداوندي را در روي ايـن زمـين             ذات كبريايي اال  علت  وظيفه دارد به    

فعاليـت  انباشت ثروت مادام كه بـا        .براي سود بيشتر تكليف مذهبي است     كوشش  . بيافريند
ثـروت فقـط وقتـي      .  مجاز بـود   از ديد اخالق  هوشيارانه و مجدانه در يك حرفه همراه بود،         

 نـژاد  غنى( آسايي، تجمل و ارضاي نفس باشد       با تن همراه  محكوم بود كه در خدمت زندگي       
  ).107 ـ 50: 1358رودنسون، ؛ 26 ـ 17: 1380 ،فر عيدس؛ 77 ـ 72: 1376اهري، 

 ماكس وبـر  به مثابه تكليف، نزد      مفهوم كار درباره  ها    دگاهدر هر صورت اين چرخش دي     
دهـد كـه از       اخالق پروتستاني به مؤمن دستور مي      . است داري  عامل اساسي پيدايش سرمايه   

كار عقالني به منظـور كـسب       . كشي پيشه كند    هاي اين جهان برحذر باشد و رياضت        خوشي
، زيـرا  اسـت  داري ضـرور  سرمايه كه براي توسعه استآن، رفتاري  سود و پرهيز از مصرف      
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گذاري مجدد و دائمي سود است كه به مـصرف اختـصاص      چنين رفتاري مترادف با سرمايه    
از مـصرف بيهـوده و انباشـت    پرهيز  در هر صورت، در اين مطالعه تشويق به كار،           .يابد  نمي

 در  كليـسا هاي    آموزهداري برشمرده شده است كه        رشد و توسعه سرمايه   هاي    عاملثروت از   
  . كه متحمل شده قابليت الزم را يافتهايي يا با اصالحنبوده كامياب القاي آن 

آنچه كه  . كنيم  بررسي مي گانه را      عناصر سه  ديدگاه قرآن كريم درباره كار و ارتباط      اكنون  
 همچون هماهنگيموردهايي توان گفت  مي. استنخست ، عنصر هستيمدنبال آن  هدر اينجا ب 
اما در قرآن كريم    . ندكن   را با خود القا مي     ضمني پيام تشويق به كار    ور  ط   به و پاداش، كوشش  

ها بلكه بـراي تهيـه         را يافت كه تشويق به كار را نه در سطح تهيه ضرورت            يهاي  آيهتوان    مي
  : كند فاهيات توصيه مير

» لَّهِ واذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعلَّكُم تُفْلِحونَ     فَإِذَا قُضِيت الصلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِنْ فَضْلِ ال          «
  ).10، )62(جمعه (
را  و فضل خدا را جويا شويد و خداشد  زمين پراكنده  ] روى [ و چون نماز گزارده شد، در «

  .» شدبسيار ياد كنيد، باشد كه شما رستگار
فَانتَـشِرُوا  «جملـه   ). 395: 1412اصفهانى،   راغب(  است فضل به معناى بيش از حد كفاف      

فقـط   امري است كه بعد از نهي قرار گرفته، و از نظر ادبي و قواعد علـم اصـول               »فِي الْأَرضِ 
است به اينكه پـس از پايـان نمـاز          مبتني  بنابراين آيه بر ارشاد     . كند  جواز و اباحه را افاده مي     

 وصي و عمومي رفـت جمعه جايز است، به دنبال امور ديگر و تأمين مصالح و نيازهاي خص      
 حـرّ : ك. ر (مربـوط بـه آن    هـاي     روايـت  از اين آيـه و       ).355 ،16: 1404همداني،   حسيني(

: دو عنـصر اساسـي قابـل برداشـت اسـت          ،  )29،  86: 1403مجلسى،  ؛  28،  17: 1414عاملي،  
بـه  . تشويق به كار و كسب روزي، محدود نشدن كوشش انسان به ضروريات و نيازهاي اوليـه               

  . شود ، پس از نماز مطرح مي)اگرچه ارشادي(كار و كوشش به صورت يك وظيفه عبارت ديگر 
شـده  اما آنچـه كـه سـبب     طور كلي، تشويق به كار از بديهيات فرهنگ اسالمي است؛      به

نيافتگي كشورهاي اسالمي را به فرهنگ اسالمي نسبت دهنـد، ناآشـنايي              است برخي توسعه  
  .  استآنعنصرهاي ز برخي آنان به اين فرهنگ و برداشت ناصحيح ا
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   برتري عنصر تشويق به كار در فرهنگ قرآني 
در اينجا الزم است به تفاوت عنصر تشويق به كـار در فرهنـگ قرآنـي و آنچـه كـه در                      

در دو آيه گذشـته،     »  اهللا  فضل  «استفاده از عبارت    .  اشاره شود  هداري غرب اتفاق افتاد     سرمايه
نكتـه داشـته    بايد توجه به اين      كوشش   سان در هنگام كار و    ورزد كه ان    اين نكته تأكيد مي    بر

پيونـد وثيـق رزاقيـت      . وردش، حاصـل بخـشش و اعطـاي پروردگـار اسـت           باشد كه دستا  
ها   آيهتوان در برخي از       انسان را در پرتو آموزه توحيد افعالي، مي       كوشش  و كار و      پروردگار  

  :طور آشكارتري مشاهده كرد به
  .)12 ،)45( جاثيه(» رَ لَكُم الْبحرَ لِتَجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتَبتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعلَّكُم تَشْكُرُوناللَّه الَّذِي سخَّ«
فرمانش در آن حركت    ه  ها ب  خداوند همان كسى است كه دريا را مسخّر شما كرد تا كشتي           «

   .»جا آوريد ههايش را ب  نعمتبهره گيريد، و شايد شكروي د از فضل يكنند و بتوان
 رزق كـه    ي، بـا ابتغـا    استهمراهي سنت تسخير كه از مجاري ظهور رزاقيت پروردگار          

انسان است، محوريـت توحيـد افعـالي در تبيـين سـنت رزق              كوشش  ز عنصر كار و       كنايه ا 
 ل نحـ  ؛6 ،)17 (اسـراء (اسـت   قابل برداشت   هاي فراواني     آيهاين پيام كه از     . سازد  نمايان مي 

وردهاي ادسـت ق   تحقـ  د كـه در   كن  ي انسان اين نگرش را القا م      ، به )12 ،)35 ( فاطر ؛14،  )16(
در علـت   به همـين    . كند  وي را همراهي مي    ،؛ بلكه پروردگار  نيستخود تنها    كوشش   كار و 

 نظـام تـشريع را مـورد        بايد مقتضيات نظام تكوين و نيـز دسـتورهاي        هنگام استفاده از آن،     
از اسراف و تبذير كه با مقتضيات نظـام تكـوين   پرهيز  :  مانند دستورهايي مالحظه قرار دهد،  

قرآني مورد تأكيد قرار گرفته است، درصدد تنظيم مـصرف          هاي    آموزهسازگاري داشته و در     
اي است؛ همچنين قرآن كريم       عنصر الزم براي هر رشد و توسعه      صورت    است كه به  رويه    بي

ه بـر   در توزيـع عادالنـه درآمـد و ثـروت دارد، بـا تكيـ              سـزايي    ه ب اثردستور به انفاق را كه      
  ).38 ـ 37، )30(روم ( دكن شناسي خود مطرح مي جهان

شناسي خود سهمي براي محوريت توحيد افعـالي در تعيـين مقـدار                فردي كه در جهان   
ا ثروت و درآمد، مشخص كرده است، پس از حصول آنها به آساني فرمان به انفاق براي خد                

د كه رشد و توسـعه اقتـصادي از همـان           شو  يانفاق سبب م  . دكن  و به آن عمل مي    را پذيرفته   
. و زمينه هرگونه بحران اجتماعي از بين برود       شده  ابتداي پيدايش با عدالت اقتصادي همراه       

شـود، و     داري غرب دنبـال مـي       تفاوت اساسي الگوي رشد و توسعه اقتصادي كه در سرمايه         
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  . استارد، در عنصر سوم، يعني تكاثر ثروتآنچه كه در فرهنگ قرآني وجود د
هاي احتمالي    تواند زمينه آسيب     ديگر سكه توحيد افعالي با خود پيامي دارد كه مي            رويه

يـك   تحقـق  گذاري اسباب در اثرنقش   با توجه به  . برخاسته از آموزه رزق مقسوم را برچيند      
وان گفـت يكـي از اسـباب      تـ   ، مـي  ذيرش اين مطلب با توحيد افعالي     پديده و عدم منافات پ    

در واقع، سنت رزق پرده از اين قـانون         .  است شده براي روزي افراد، كار و تالش وي         تعيين
، ايـن قاعـده را      اسـت دارد كه پروردگار، در تدبير هر گونه اموري كه مربوط به انسان               برمي

كميـت و   دهد كه هنگام تقسيم روزي، يكي از اسباب مؤثر در             همواره مورد عنايت قرار مي    
، بلكـه   كند  هاي ديگر را نفي نمي      عامل اثرالبته اين ادعا    . فرد باشد كوشش  كيفيت آن، كار و     

 ايـن   اثـر نـوعي تـوازن و تناسـب بـين          ، بايد   پذيرد كه با توجه به عدل الهي        اين نكته را مي   
در هـر صـورت، بـا طـرح     . انسان در تعيين روزي، برقرار باشد كوشش  كار و اثرو  ها    عامل

، بهترين راهكار مناسـب     شد از سنت رزق در پرتو توحيد افعالي كه در اينجا مطرح             مناسب
انـساني،   كوشـش    براي پاسخ به شبهه رزق مقسوم يعني ترسيم جايگاه منطقي براي كـار و             

  : ي است از سوره ملك درصدد تبيين چنين جايگاه15آيه  .يابد سامان مي
  .»ولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِنْ رِزقِهِ وإِلَيهِ النُّشُورهو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُ«
هـاى   هاى آن راه برويـد و از روزي       كسى است كه زمين را براى شما رام كرد، بر شانه           وي«

   .» خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست
نمودي از توحيد افعالي پروردگـار      در جايگاه   آيه اشاره به اصل تسخير      نخست   قسمت  

چرا كه ايـن     درباره زمين ممكن است،      ترين تعبيرى است كه      جامع ،به معنى رام   ذلول   .دارد
رسد كـه    مىنظر     به چنان آرام  هاي متعدد و بسيار سريعى كه دارد آن         حركتمركب راهوار با    

، 19 : 1417ى،  يبـا طباط(ى شانه است    ابه معن  مناكب، جمع منكب  .   ساكن است  طور مطلق   به
گذارد و چنـان زمـين آرام         گويى انسان پا بر شانه زمين مى       ،)22،  23: 1419،   اهللا  فضل؛  357

 بدين معنا   »وكُلُوا«و  » فَامشُوا« هشدن دو واژ   قرين. واند تعادل خود را حفظ كند     ت است كه مى  
 خواهيـد داشـت   هـاى زمـين ن     اى از روزي   نكنيد، بهره كوششي  كه تا گامى برنداريد و      است  

  بنابراين، اين قسمت از آيـه اشـاره بـه اصـل همـاهنگي              ).338،  24 : 1374شيرازي،   مكارم(
و  كوشـش    هـاي رزاقيـت پروردگـار و همـاهنگي          بينيم كه آموزه    مي. و پاداش دارد  كوشش  
بر افزون  . كه با يكديگر سازگاري منطقي داشته باشند      د  وشاي مطرح     گونه تواند به    مي پاداش



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

لي
ع

 
وي

هاد
غر 

اص
  نيا 

104  

ماننـد  هـاي ديگـر       توان جايگاه مناسبي براي برخي آموزه       ميها    آيهگونه     توجه به اين   اين، با 
 ،حيلـى ز( طوري كه با توسعه اقتصادي منافاتي نداشـته باشـد      در نظر گرفت، به     هيتوكل اال 

  ).22، 29 : 1418، ؛ همو2701، 3 : 1422

   و توكل در رزق مقسومتقوا نقش 
 ما را در تبيين ديدگاه قرآن كـريم دربـاره سـنت رزق و دو                تواند  يكي ديگر از مجاري كه مي      

عنصر اصلي آن يعني رازقيت پروردگار و كار و كوشش انسان، ياري رساند و پرده ابهام از آمـوزه                   
هـي در انعقـاد     با توجه به نقـش توكـل اال       . رزق مقسوم بردارد، بررسي جايگاه توكل االهي است       

آوردن   توانـد در پديـد      رويم كه چگونه اين آموزه مـي        نكته مي گيري اقتصادي، به دنبال اين        تصميم
  :كند سنت رزق را فراهم تحققآفريني كرده و زمينه  گفته، نقش پيوند بين دو عنصر پيش

هِ فَهو حسبه  يجعلْ لَه مخْرَجا ويرْزقْه مِنْ حيثُ لَا يحتَسِب ومنْ يتَوكَّلْ علَى اللَّ      اللَّـه ومنْ يتَّقِ   ...  «
  ).3، )65(طالق (» إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيٍ قَدرا

كنـد؛ و وي را از       و هر كس تقواى االهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى وي فراهم مى             ... « 
كنـد،   ايـت امـرش را مـى    دهد، و هر كس بر خدا توكّل كند، كف         جايى كه گمان ندارد روزى مى     

  .»اى قرار داده است رساند، و خدا براى هر چيزى اندازه خداوند فرمان خود را به انجام مى
، اشاره بـه مرتبـه خاصـي از سـنت رزق دارد كـه در          »ويرْزقْه مِنْ حيثُ لَا يحتَسِب    «عبارت  

وا و توكـل    دو عنـصر تقـ    . شـود   بحث بعد، تحت عنوان سنت بركـات بـه آن پرداختـه مـي             
هـاي    اگرچـه عبـارت   . دهنده نقش انسان در دستيابي به اين مرتبـه از سـنت رزق دارد               نشان

در نگاه نخـست، نقـش پروردگـار را بـسيار جلـوه             » مِنْ حيثُ لَا يحتَسِب   «و  » يجعلْ لَه مخْرَجا  «
 از نقش انـسان      علت تأمل نورزيدن در پيام اصلي آيه،        اي كه حتي برخي به      گونه  دهند، به   مي

 امـا عبـارت     *،اند كه پيام آيه رهبانيت و پرهيز از كار و كوشش اسـت              غافل شده و پنداشته   
                                                      

مدتى خدمتش نيامد، حـضرت جويـاى حـال         » عمر بن مسلم   «خوانيم كه يكى از ياران امام صادق       در حديثى مى  . *
دانـد كـسى كـه       واى بر وي، آيا نمى    : وي تجارت را ترك گفته، و رو به عبادت آورده، فرمود          : وي شد، عرض كردند   

 وقتـى   جمعى از ياران رسول خدا    : سپس افزود . شود ا ترك گويد دعايش مستجاب نمى     كوشش و طلب روزى ر    
نازل شد درها را به روى خود بـستند، و رو بـه             » و منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً و يرْزقْه مِنْ حيثُ ال يحتَسِب            «آيه  

 رسيد، كـسى را نـزد آنهـا         اين جريان به گوش پيامبر    ! ر شده دا خداوند روزى ما را عهده    : عبادت آوردند و گفتند   
چون خداوند روزى ما را تكفل كرده و ما مشغول عبـادت           ! اى رسول خدا  : ايد؟ گفتند  فرستاد كه چرا چنين كرده    

يعني هر كس چنين كند دعايش مستجاب       ! انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب        «:  فرمود شديم، پيامبر 
  ).355، 5 :  1415،  هويزى عروسى(» د، بر شما باد كه كوشش و طلب كنيدشو نمى



 

ي 
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
زق

ت ر
 سن

دي
صا

 اقت
گاه

جاي
  

105  

كه اشاره بر عموميت قضا و قـدر      هاي االهي     آيهبسياري از   مانند  ،  »قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيٍ قَدرا     «
، بـر ايـن     )8 ،)13 ( رعـد  ؛21،  )15 (حجر(يكي از اركان نظام احسن دارد       االهي در جايگاه    

.  اسـت  گيـري   ورزد كه اين مرتبه از سنت رزق نيز مطابق بـا تقـدير و انـدازه                 نكته تأكيد مي  
گيري با تكيه بر       اين تقدير و اندازه    .)117: 1372مطهري،   ؛138،  10 : 1374شيرازي،   مكارم(

  تمام كه اثرسبب آن است، بدين معناواپسين ق يافته است كه خداى تعالى     تحق سلسله علل 
شود، كـسى كـه بـر خـدا توكـل كنـد، از نفـس و هواهـاى آن، و                 منتهى مى به وي   ها   سبب
دهد، خود را كنار بكشد و اراده خـداى سـبحان را بـر اراده خـود مقـدم                    هايى كه مى   فرمان

خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجيح بدهد،          مىوي  بدارد، و عملى را كه خدا از        
عمل كند، چنين كسى خدا كافى      وي  گر به دين خدا متدين شود و به احكام          و به عبارتى دي   

آرزو كنـد، خـداى تعـالى       وي  ، و آن وقت آنچه را كه        »فَهو حسبه «خواهد بود،   وي  و كفيل   
به مقتضاى فطرتش مايه خوشى زندگى      وي  خواهد، البته آنچه را كه       هم همان را برايش مى    

 كاذبش آن را سعادت و خوشى        آنچه را كه تصورهاي    دهد، نه  خيص مى و سعادت خود تش   
  .)314، 19 : 1417ى، يطباطبا(پندارد  وي مي

  سنت بركات
برجـستگي و اهميتـي كـه دارد،        علـت   كه به   است  اي از سنت رزق        مرتبه ،سنت بركات 

 جمع بركت از ريشه برك به معناي        ،بركات. اند  طور جداگانه به آن پرداخته      قرآني به هاي    آيه
 دربـاره  از سـوي ديگـر برخـي         ).258،  5: 1375،   طريحى(است  پايداري هر چيزي      و ثبات

بركـت،  كـه   : انـد   و گفته كرده  معناي اين واژه عنصر ديگري، غير از دوام و پايداري، مطرح            
). 259 ،1: 1402مـصطفوي،   ( تواند مادي و معنوي باشد      اي است كه مي      خير و زياده   ،فضل

ــوت خ   ــت ثب ــي برك ــگ قرآن ــت در فرهن ــدى اس ــر خداون ــا( ي ؛ 280، 7: 1417ى، يطباطب
تـوان گفـت كـه از جهـت           شناسـي مـي      با تكيه بر اين واژه     ).266،  6: 1374شيرازي،   مكارم

. كه از پايداري و ثبـات نيـز برخـوردار باشـد           است  اقتصادي، بركت به دنبال فزوني نعمت       
ه اقتـصادي و عامـل   سنت بركات در حقيقت به دنبال تبيين رابطه علت و معلولي بين توسع          
يافتني و در صـورت       ديگري است كه در صورت وجود آن، پايداري توسعه اقتصادي دست          

  امـا ايـن عامـل چـه چيـزي        بيني اسـت،    پيش    اقتصادي قابل   فقدان آن، محروميت از توسعه    
اقتـصادي را بـه     وران    انديـشه باشد؟ اين پرسشي است كه از دهه هفتاد قرن بيستم ذهن              مي

  .استكرده  خود مشغول
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چه، توسعه به معناي رشدِ ثروت موضوع جديدي نبوده و مورد بحث اقتـصادداناني              اگر
اما به معنـاي كوشـش آگاهانـه، نهـادي و            ،است و ديگران    چون اسميت، مالتوس، ريكاردو   

از دهـه   پـيش   در واقـع تـا       .ريزي شده، از اوايل قرن بيستم، مورد توجه قرار گرفـت            برنامه
دادنـد و نقـش آنهـا          نشان مـي   هايي  ربي عالقه كمتري به چنين موضوع     ، كشورهاي غ  1940

طـوري كـه در آن دوره،    ل آنان بود، بهارتباط با كشورهاي مستعمره و مساي     عموم در   طور    به
برداري از منابع طبيعي كشورهاي مـستعمره و گـشودن بازارهـا بـراي                توسعه به مفهوم بهره   

  .منافع كشورهاي مادر بود
، توسعه معادل با رشد فيزيكي و به معناي انباشت سرمايه           1970 تا اوايل دهه     از سوي ديگر  

مطرح بود؛ به عبارت ديگر، رشد اقتصادي در جايگاه هدف نهايي و توسعه اجتماعي، فرهنگي               
اما اين برداشـت ناصـحيح، دسـتاوردي جـز تـوده      . شد  و محيطي تابعي از آن در نظر گرفته مي        

به همين علت از اين پس، در .  كشورهاي رو به رشد به ارمغان نياوردوسيع و فزاينده فقيران در  
اقتـصادي بـه صـورت        رويكردهاي علمي به توسعه، تجديد نظر اساسـي پديـد آمـد و توسـعه              

هـا و     هـاي غيركمـي، ماننـد نهادهـا، سـازمان            در عامل  يشد كه تغييرهاي    فرايندي در نظر گرفته     
زش و بهداشت، و توجه به سـرمايه انـساني در كنـار سـرمايه               بهبود آمو . گيرد  فرهنگ را هم در برمي    

) Sustainable Development (توسعه پايدار بدين ترتيب، مفهوم . ها بود فيزيكي حاصل اين تحول
مفهومي كه در آن افزون بر پيشرفت و كارايي اقتصادي، توزيـع عادالنـه درآمـد،                . شكل گرفت 

: 1373رادكليفـت،   (يط زيست، مدنظر قرار گرفت      هاي هدفمند و حفاظت از مح       اشتغال، كمك 
  ).11 ـ 1: 1376كهن، ؛ 121 ـ 93: 1379گلدين و وينترز، ؛ 80 ـ 15

بينيد اقتصاد متعارف، جهـت دسترسـي بـه يـك برداشـت               چنانكه در اين گزارش كوتاه مي     
 به افت و است كه مبتال صحيح از هدفي كه در اقتصاد بايد به آن پايبند بود، دچار فرايندي شده 

هاي وحياني چگونه انسان را درباره پاسخ به اين پرسـش             حال بايد ديد آيه   . خيز شديدي است  
  :ق است؟، هدايت كند؟ تحقيكه مهمترين هدف در اقتصاد چه چيزي است و چگونه قابل

سماءِ والْأَرضِ ولَكِنْ كَذَّبوا فَأَخَـذْنَاهم  ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم برَكَاتٍ مِنْ ال  «
  ).96، )7 (اعراف(» بِما كَانُوا يكْسِبونَ

هايي از آسمان و زمين  طور قطع بركت  ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، بهشهرهاو اگر مردم «
  .»را گرفتيم  آنان ] گريبان [  دستاوردشان  ] كيفر [ گشوديم، ولى تكذيب كردند؛ پس به  برايشان مى
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را به مجرائى تشبيه كرده كـه       ها    بركت،  »لَفَتَحنَا علَيهِم برَكَاتٍ مِنْ السماءِ والْأَرضِ     «در عبارت   
يابـد، بـاران و بـرف هـر كـدام در موقـع               هى از آن مجرا بر آدميان جريان مى       هاى اال  نعمت

وقعش گرم و در موقعش سـرد شـده، و در نتيجـه    بارد، هوا در م مناسب و به مقدار نافع مى   
مـان  شود، البته اين در موقعى است كه مـردم بـه خـداى خـود اي               ها فراوان مى   و ميوه ها    غله

ى، يطباطبـا ( دشـو   مجرا بسته شده و جريـانش قطـع مـى          نه اين آورده و تقوا پيشه كنند وگر     
تـوان گفـت       گرفـت، مـي     بركات صورت  دربارهشناسي كه      با توجه به واژه    ).201،  8: 1417

هـاي    رسد، مطلوبيت فزاينـدگي و پايـداري نعمـت          مينظر     به اي است كه    گونه سياق كالم به  
اي كه سنت بركات فقط       گونه به فرض اتخاذ شده است،     يك پيش صورت   مادي و معنوي، به   

  . استدسترسي به اين هدف و مطلوب،هاي  عاملبه دنبال تبيين 
دهد در سـنت بركـات،        ، نشان مي  »... أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا    ولَو  «از سوي ديگر عبارت     

توسعه پايدار برخاسته از يك رفتار اجتماعي يعني ايمان و تقواى اجتماعي، و نه ايمان يك                
به عبارت ديگر زماني توسعه پايـدار        ،)201،  8: 1417ى،  يطباطبا(است  نفر و دو نفر از آنها       

  : شود با صبر و استقامت، نهادينهتقواه در جامعه، عنصر آيد ك دست مي هب
  ).16 ،)72 (جن(» و أَنْ لَوِ استَقاموا علَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً«
  .»آب گوارايى بديشان نوشانيمطور قطع،  به در راه درست، پايدارى ورزند،  ] مردم [ و اگر «

 چيست و چه تفاوتي بين بعد فـردي         تقواكه    خ داده شود    به اين پرسش پاس   بايد   اكنون  
ديگر قرآني و هاي  آيهدر بررسي  بايد  است كه   هايي    بحثاين از    و اجتماعي آن وجود دارد،    

يي چـون   هـا   ، مؤلفـه  تقـوا يقين در عنصر    طور     به البته .نيز فرهنگ روايي به آن پرداخته شود      
 يكـي پـس از ديگـري، بـا برخـورد بـه              كـه اقتـصاد متعـارف     عدالت، برابري، فقرسـتيزي،     

هايي براي اقتـصاد پايـدار          شاخصهصورت  خيز شديد، به     هاي بزرگ و تجربه افت و       بحران
و ). 8،  )5(؛ مائـده    17ــ   15،  )51(؛ ذاريات   177،  )2(بقره   (در نظر گرفته است، وجود دارد     

  : اند ها پرداخته هايي كه به تفسير اين آيه برخي از روايت
؛؛ 90،  )16(نحـل   ) (إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحـسانِ      ( :جِماع التَّقْوى فِي قَولِه   : سول اهللا ر

  ).964: 1416، شهري ري محمدي
كه اختصاص به اهـل حـق       ها است     سنتمطابق اين بررسي، سنت بركات، از گروه دوم         

ي دوگونه بودن برخوردارند؛    از ويژگ ها    سنتكه در گذشته مطرح شد، گروه دوم          چنان .دارد
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گونه مقابل اين سـنت،      ، به »ولَكِنْ كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْسِبونَ     «گفته    پيشقسمت نهايي آيه    
بر ايـن بـاور     ورزد و     همچنين، قرآن كريم بر عموميت سنت بركات تأكيد مي        . كند  اشاره مي 

  ).66، )5(مائده ( جاري بوده است ديگر اديان ابراهيمي، نيزباره است كه در 
تقـوا كـه     ايمـان و  راه  شناسي قرآن كريم، اگر انسان در         رسد در جهان    مينظر     به بنابراين

تى همان مسير هماهنگى با نظام خلقت است، حركت كند مثل اين است كه يـك نـوع آشـ                  
ه بر عنـصر    آشتي كه با تكي    *،)201 ،1: 1370طهري،  م (شود ميان انسان و طبيعت برقرار مى     

فزايندگي و پايداري نعمـت   تحققراه  منابع موجود در  ، به همگامي تمام   شعور باطني جهان  
پـس از توجـه،     امـا   صحيح را نپيمـوده     راه  حتي اگر انسان در ابتدا،       ،انجامد  ميبراي انسان،   

مقدمات الزم براي تقواي اجتماعي باشد، اين رابطه نيز قابـل        تحقق و درصدد كرده  استغفار  
  ).12 ـ  10، )71(؛ نوح 25، )11(هود ( ستجراا

اين است كه سنت  توان دريافت،  ميگفته  پيشدر هر صورت آنچه كه از مجموع مطالب       
 اقتـصادي و پايـداري و   عـدالت اجتمـاعي ـ   بركات از وجود يك رابطه علي و معلولي بين 

ـ ثبات اجتماعي در فراينـد خاصـي   اي،  چنـين رابطـه   تحقق البته. دكن  حكايت مي اقتصادي 
به آنهـا اشـاره نـشده       گفته    هاي پيش   آيهكه در   دارد  اي    هاي واسطه   گيرد كه حلقه    صورت مي 

بـا  گفتـه     پـيش بـر اشـاره بـه سـنت         افـزون   است؛ اين در حالي است كه در فرهنگ روايي          
   ***.استشده نيز بيان گفته  پيشهاي  برخي از واسطه **،هاي متفاوت عبارت

  بركات نگاهي ديگر به سنت 

ديگري كه قرآن كريم، راه . توان مورد بررسي قرار داد گونه ديگري مي  را بهسنت بركات
سنت بركات پيموده است، از طريق بيان رابطه بين ظلم و ستم اجتماعي و رشد               براي تبيين   

  :  استو توسعه اقتصادي ناپايدار
                                                      

كند؛  سنت بركات، پيوند بين دو گونه رابطه، رابطه بين انسان و طبيعت و رابطه انسان با انسان، را بيان مي                  . *
 نيـز   هـا بـا طبيعـت       هـاي انـسان     ها با يكديگر، عدالت بيشتري بدرخشد، رابطه        هاي انسان   هر چه در رابطه   

پـرور     سـتم   گستر، با طبيعت روابطـي كارآمـد خواهـد داشـت، و جامعـه               جامعه عدالت . شود  شكوفاتر مي 
  ).264: 1369صدر، (ثمر  روابطي بي

من عمل بالعدل حـصن اهللا  «، »لن تحصن الدول بمثل العدل فيها«، »عجل اهللا هلكه من عمل بالجور«. **
 .»ثبات الدول بالعدل«، »ملكه

  .»عدل تمكن من«، »من عدل عظم قدره«، »من عدل نفذ حكمه«، »دم لك القدرةاعدل ت «.***
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تِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَنْ مِنْ بعدِهِم إِلَّا قَلِيلًـا وكُنَّـا نَحـنُ             وكَم أَهلَكْنَا مِنْ قَرْيةٍ بطِرَت معِيشَتَها فَ      «
  ).58، )28(قصص ( »الْوارِثِينَ

هايى را كه بر اثر فراوانى نعمت، مست و مغرور شده بودند  و چه بسيار از شهرها و آبادي «
نان جـز انـدكى كـسى در        ، و بعد از آ    )كه ويران شده  (هاى آنهاست    اين خانه ! هالك كرديم 

  .» و ما وارث آنان بوديمآنها سكونت نكرد،
نكـردن  استفاده از نعمت و قيام       مغزى است كه در اثر سوء       ، به معناى غفلت و سبك     بطر

دهـد، و حاصـل آن طغيـان و          كردن آن در غير مورد به آدمى دست مى         به حق آن و مصرف    
: 1417ى،  يطباطبـا ؛  315،    17 : 1419،   اهللا  فضل( . است سركشي، هنگام برخورداري از نعمت    

در واقع اينان، كساني هستند كه در هنگام برخورداري از نعمت تكبر ورزيده و با               ). 61،  16 
ظلـم  زمينـه     ،  اسـت و برقراري عـدالت در جامعـه        فقيران  پرهيز از روشي كه در حمايت از        

ـ  : 1374شيرازي،  مكارم؛ 319، 17 : 1419،  اهللا فضل( آوردند  ا قتصادي را فراهم مياجتماعي 
 ناپايـداري اقتـصادي   باعث   اما پرسش در اينجا است كه چنين رفتاري، چگونه           *.)127،  16 

 از سوره سبأ به يكي      19  و 18نياز به تأمل بيشتري دارد كه در آيه         گفته    پيشفرايند  . شود  مي
  :هاي آن اشاره شده است از جنبه

 و     الْقُرَى الَّتىِ باركْنَا فِيها قُرًى ظَاهِرَةً و قَدرنَا فِيها السيرَْ سِيرُواْ فِيها لَيـالىِ                و جعلْنَا بينهُم و بينْ     «
    كـلُ  أَسفَارِنَا و ظَلَمواْ أَنفُسهم فَجعلْنَـاهم أَحادِيـثَ و مزَّقْنَـاهم               أَياما ءامِنِينَ، فَقَالُواْ ربنَا باعِد بينْ     
  .» صبارٍ شَكُورٍ   ممزَّقٍ إِنَّ فىِ ذَالِك الََياتٍ لِّكلُ

هاى آشكارى قـرار داديـم و سـفر در           و ميان آنها و شهرهايى كه بركت داده بوديم، آبادي          «
هـا و    شـب :) و به آنـان گفتـيم     (مقرّر داشتيم   ) با فاصله نزديك  (طور متناسب    هميان آنها را ب   

: گفتنـد ) ايـن ناسـپاس مـردم     (امـا   ،  !سـفر كنيـد   ) كامـل (ها بـا ايمنـى       يروزها در اين آباد   
ثروتمنـدان  تا بينوايان نتواننـد دوش بـه دوش         (» ميان سفرهاى ما دورى بيفكن    ! پروردگارا«

بـراى  (و مـا آنـان را داسـتانهايى    ! آنها به خويشتن سـتم كردنـد  ) و به اين طريق ! سفر كنند 
هاى عبرتى   ن را متالشى ساختيم در اين ماجرا، نشانه       تشاديم و جمعي  قرار دا ) عبرت ديگران 

  .»براى هر صابر شكرگزار است

                                                      
اين برداشت قرآني با توجه به آيه ذيل درباره، جريان اقتصادي كه درباره قارون مطرح شـده اسـت، نيـز                     . *

  ).76، )28( قصص(قابل طرح است 
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آيه نخست، به سنت بركات بـا همـان         . ها اشاره به، طلوع و غروب قوم سبأ دارد          اين آيه 
ق سـنت   تحقـ البتـه در اينجـا فراينـد   . تبيين نخست كه در گذشته مطرح شد، پرداخته است  

هاي گـسترده و سـالم نـسبت          يالت الزم براي برقراري ارتباط    بركات را، به پديدآوردن تسه    
وسيله ثروتمندان و     ها و پرهيز از پيدايش انحصار به        گستردگي و عموميت ارتباط   . داده است 

مداران جامعه، زمينه الزم براي برقراري عدالت اجتماعي و امكان اسـتفاده فقيـران از                 قدرت
ـ        ارتباطات پيش  هـاي جامعـه محـروم        بـري فـراورده     ان را از سـهم    گفته را فراهم آورده و آن

هاى بزرگ    پردازد كه مردم ناسپاس در برابر آن همه نعمت          آيه دوم، به اين نكته مي     . كند  نمي
آنـان  . االهى كه سرتاسر زندگانى آنها را فراگرفته بود، انتخاب صحيحي به عمـل نياوردنـد              

خوابيدنـد و هنگـام       و شب در دهى مي    اي كه از يمن به شام رفته          گونه  كردند، به   تجارت مي 
هـاي    ارتبـاط . آرميدنـد   ظهر در روستاي آباد ديگري كه محتاج به زاد و توشـه نبودنـد، مـي               

گسترده و بسيار آسان سبب شد كه ثروتمندان، بر فقيران حسد ببرند زيرا كـه ديگـر فرقـى                   
  ).286، 10: 1361،  بيگم(بين آنان و فقيران وجود نداشت 

و تـاجران   هـاى مـا را از هـم دور گـردان، شـايد               كه منزل كردند  خدا طلب   بنابراين، از   
از خــدا خواسـتند كــه  شـود  يــاب و گـران   داران آنهـا بــراى اينكـه متـاع آنهــا كـم     سـرمايه 
از جانـب،   فقـط   رسد كه اين دعـا        مينظر     به  بديهي *.دن در اطراف مشكل شود    كر مسافرت

، محبوس در اذهان آنان نشده است؛       شدهح  مطرگفته    پيشمداران جامعه     ثروتمندان و قدرت  
. اثـر گذاشـته اسـت   ها و رفتارهـاي آنـان    بلكه با توجه به جايگاه اجتماعي آنان، در انتخاب 

انـد كـه در آن        هايي يافتـه    هبردهاي كالن جامعه، تمايل به را       گذاري  اي كه در سياست     گونه به
ها، هر لحظه بر تـشديد         اين سياست  شود، بلكه اعمال    ستيزي اثري مشاهده نمي     تنها از فقر   نه

هـاي اجتمـاعي و       سرانجام، چنين فرايندي جز بحران    . فاصله طبقاتي و ظلم اجتماعي افزود     
  .» ممزَّقٍ   و مزَّقْنَاهم كلُ«: مزبور نيستگفته  پيشنابودي 

                                                      
هاى خشكى پيـدا شـود، بـه ايـن           و بيابان اى بيفتد    هاى آباد فاصله    منظورشان اين بود كه در ميان اين قريه        .*

زاد و توشه    خواهند بى  ر كنند، و به هر جا مى      آمد مانند آنها سف   در  ثروتمندان مايل نبودند افراد كم    جهت كه   
اين امتياز و برترى هميشه بايد  ميگويى سفر از افتخار آنها و نشانه قدرت و ثروت بود و           ! و مركب بروند  

 ؛64،  18 : 1374شـيرازي،    مكـارم (نكه راحتى و رفاه آنها را ناراحـت كـرده بـود             يا اي ! براى آنان ثبت شود   
  .)167، 22 : 1418، همو ،2104، 3 : 1422حيلى، ز



 

ي 
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
زق

ت ر
 سن

دي
صا

 اقت
گاه

جاي
  

111  

  وردهاادست
مقاله دنبال  ر   د هاي االهي   سنت و   هاي طبيعي   قانوناي كه بين      نگاه مقايسه توجه به    با   .1

 بـراي جايگـاه    هاي االهـي  سنتتري است كه در  دو در تبيين روشن   شد، تفاوت اساسي اين   
  كند؛ ميارائه ها  سنتاين ق  تحقاختيار بشر در

 و نقش محوري آن در  براي تبيين سنت رزق توجه به آموزه توحيد افعاليراه  بهترين  .2
 دربـاره   شود، نگـرش صـحيح      افعالي مطرح مي   توحيد   دربارهمطابق آنچه كه    . استباره  اين  
، اين است   استاي همچون رزق كه در ارتباط با انسان           پديدهپديدآوردن  مؤثر در   هاي    عامل

 ديگـري   اثـر طور مـستقل و        يكي به  اثر؛ البته   اثرگذارندكه پروردگار و انسان در پيدايش آن        
رزق اين است كه با تكيه بر       به همين علت بهترين روش در بررسي سنت         . طور وابسته است    به

  ؛باشيم كه در اين زمينه مطرح شده است هاي گوناگوني  دهي آيه همين دو اثر، درصدد سامان
گيـري     قابل پـي    رزاقيت پروردگار، هاي االهي،     صفتبا توجه به يكي از      نخستين اثر،    .3
سنت رزق را يكي    هي با علم خداوند،     با توجه به پيوند قضا و قدر اال       ها    آيهبرخي از   . تاس
  ؛داند هي ميقضا و قدر االهاي  مصداقاز 

مجـرا سـنت    نخـستين    .توان معرفـي كـرد      مي رزقسنت  اي را براي      گانه  مجاري سه  . 4
هاي اقتصادي   عامل بيروني پديده   تحققدرباره  مربوط به دخالت پروردگار     كه  ،  تسخير است 

هـاي    عامـل  رزق مربـوط بـه        سنت ،مجاري ديگر . استيعني تهيه امكانات و شرايط مادي       
گرايـي و     فطـري لـذت   عنـصرهاي   آفـرينش    .هاي اقتصادي اسـت     دروني يا انگيزشي پديده   

هـاي       اصـل تفـاوت    است، جنبـه فـردي و     شناسي قرآن كريم      ن  گرايي كه از مباني انسا      مطلق
از . كنـد  مـي درونـي را مـشخص   هـاي   عامـل متفاضل و نيازهاي متقابل، جنبه اجتماعي اين  

گفته، در واقع منفذهايي هستند كه پروردگار از راه آنهـا             گانه پيش   قرآن كريم مجاري سه   ديدگاه  
 اما اين مهم فقط يك نيمه از آموزه توحيد افعـالي، در           . ورزد  ق سنت رزق، دخالت مي     تحق براي
  ؛دهد؛ نيمه ديگر مربوط به نقش انسان است ق رفتارهاي اقتصادي را نشان ميتحق

اساسي رشـد و    هاي    عاملاز مصرف بيهوده و انباشت ثروت از        هيز  پرتشويق به كار،    . 5
را يافت كه تشويق به     هايي    آيهتوان    در قرآن كريم مي   . اند  داري برشمرده شده    توسعه سرمايه 

 از  تشويق بـه كـار    . كند كار را نه در سطح تهيه ضرورها بلكه براي تهيه رفاهيات توصيه مي            
  بديهيات فرهنگ اسالمي است؛
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 دسـتاوردهاي   تحقـق كند كه در      ريت توحيد افعالي اين نگرش را القا مي       محو .6
اين نگـرش   . كند  كار و كوشش خود فقط نيست؛ بلكه پروردگار وي را همراهي مي           

صـورت    زيـرا در ايـن    . گانه توسعه اقتصادي باشد     هاي سه   كننده عامل   تواند تأمين   مي
ام تكوين و نيز دستورهاي افزون بر توجه به اهميت كار و كوشش بايد مقتضيات نظ

نظام تشريع مورد مالحظه قرار گيرد، دستورهايي مانند پرهيز از اسراف و تبذير كـه        
  رويه است؛ با مقتضيات نظام تكوين سازگاري داشته و درصدد تنظيم مصرف بي

دهـد    شود، نشان مـي     هاي قرآني درباره سنت بركات آشكار مي        آنچه كه از آيه   . 7
سنت بركات در حقيقت به دنبال تبيين . اي از سنت رزق است هكه سنت بركات مرتب

رابطه علت و معلولي بين توسعه اقتصادي و عامـل ديگـري اسـت كـه در صـورت                   
يافتني و در صورت فقدان آن، محروميـت          وجود آن، پايداري توسعه اقتصادي دست     

خاسـته از   در سنت بركات، توسعه پايدار بر     . بيني است    اقتصادي قابل پيش    از توسعه 
سنت بركات از وجود يـك      . يك رفتار اجتماعي يعني ايمان و تقواى اجتماعي است        

رابطه علي و معلولي بين عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و پايداري و ثبات اجتماعي ـ   
  .كند اقتصادي حكايت مي
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