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بخش اقتصاد قوام؛یقرآنییگراآخرت
متوازن

10/2/1392تاریخ تأیید:20/7/1391تاریخ دریافت:
*یدوانییرضادیمج_______________________________________________________________

چکیده
یچه نوع زنـدگ ن،یاجهینت؛دهدیاعراض مایو مردم را در موارد متعدد از دنکندیمهیبه آخرت توصنید

،یقرآنـ یـی گراامر است کـه آخـرت  نیدارد؟ مقاله در صدد اثبات ایچه نسبتافتهیاست و با جوامع توسعه
و عدالت است و با استناد به متن قـرآن تیهمراه با معنويبخش جامعه متوازن و سازنده توسعه اقتصادقوام

و یو آثـار آن را در رفتـار مصـرف   انیـ را بیـی گراآخرتحیصحيعنامنیديایاولرهیو سهاروایتکریم،
انورهشـ یعقـال و اند لمعمـو طور بهکه يدر امورنیددهدیو نشان مکندیفرد و دولت استنباط ميدیتول

از يریـ گبـا بهـره  ییاز تجمل گرايو دورنفایضعوقحفظ حق،عدالتمانندبه آن توجه ندارند ياقتصاد
.کندینامناسب را فراهم مياز رفتارهايدورنهیبه آخرت زممانیا

.دیو آخرت، زهد، مصرف، تولایدن،یقتصاد اسالماواژگان کلیدي:
,JEL:Z12بنديطبقه A13, B41.

:Email.دیدانشگاه مفیعلمتئیعضو ه. * rezai@mofidu.ac.ir.



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
یی

ضا
د ر

مجی
انی

دو

30

مقدمه
ـ ايباز کـرده و مـاورا  بیها را به عالم غانساندیافق دپیامبران نشـان  آنهـا عـالم را بـه   نی

دارد کـه در آن جـزاء و   یعنوان آخرت در کالم آنان آمـده نشـان از عـالم   . آنچه بهدهندیم
پـس از  نیـ و دپیامبرانرسالت نیتر. مهمابدییباطن آن ظهور مایجهان نیپاداش اعمال ا

و ارتبـاط آن بـا اعمـال و رفتـار     هـا ویژگـی آخرت، یدادن زندگنشانکتایقبا خالییآشنا
و زنـد یمـوج مـ  ینـ یدهايتوجه به آن سرا در تمام دسـتور رو نیاز ا؛ستایها در دنانسان

گـر یدينکته نهفتـه اسـت. از سـو   نیدر هميبشرهايبا مکتبانیادیاصوالً تفاوت اصل
کننـد، یمـ یزنـدگ يمـاد يایشوند و به ضرورت در دنیها انتخاب مانسانانیاز مپیامبران

بشـر بـا کـار و    اریـ در اختعـت یکنند. طبنیخود را تأمنیازهايدیدارند و بايماديازهاین
نیتـأم ازمنـد ینایـ در دناتیـ و حسـازد یانسـان را برطـرف مـ   ازیـ نيواندیشهش و کوش

خانواده شده و لیتشکثمثل باعدیو تولینوع انسانياست. بقایانسانیزندگاتیضرور
تعمـق و  اندیشـه، بـه  یزندگیآن و راحتنیتأميو براابدییمشیافزايانسان به روزازین

از يدر طول قرون متمـاد يبشریهست. زندگازینيکشف روابط نهفته در درون عالم ماد
و دشویکشف ميدیروز اسرار جده شکل داده و روز برییتغنیساده به وضع امروزوهیش

یه و زنـدگ دآن افزون شـ ریو تسخعتیطبيروهایانسان در تسلط بر نییبا کشف آن توانا
و مظاهر آن در وجود هـر فـرد   ی. عالقه به زندگشودیتر مروز راحته روز بیانانسيماد
ـ به حیذاتلیها تماوجود دارد. انسانيزیصورت غربه ـ ،بقـا ،اتی از يمنـد و بهـره یراحت

اسـت در  یش انسـان کوشـ دارند. عالقه به مال کـه حاصـل دسـترنج و    يمادانواع تمتعات 
و تحبـون المـال   «) و 8:اتیـ (عاد»دیلشدریو انه لحب الخ«شدت هست ها باوجود همه انسان

ـ «اسـت  يویـ قـدرت و امکانـات دن  ،دار کثرت مـال دوستيو.)20:(فجر» حباً جماً کمیاله
البالغـه،  نهجمالمت کرد (يزیعالقه غرنیرا بر ايوتوانیرو نمنیاز ا؛)1:(تکاثر» التکاثر

يو اثر رفتارهاگریدادن عالم دنشانيبراپیامبران تیجهت فعالنیبه هم.)529، ص303ح
انسـان  رایـ ز؛شـد یرو مـ هروبـ یانسـان يهاآخرت با مخالفت خواستهیدهانسان در شکل

و کنـد یمـ یرا طـ یگوناگونيهاخود راهيهاخواستهياارضيبرايعالقمند به امور ماد
کوشـد میریمند از قوه تسخمثبت و مطلوب ندارد. انسان بهرهجهیدر عالم آخرت نتیهمگ
گـر یو انـواع د يداربرده،غصب،تجاوز،ظلم؛ردیبگاریها و منابع را در اختانسانگریکه د

رهیاسـت. روش و سـ  ناشـی ...قـدرت و ،به مـال عالقهاز خیانسان در طول تاريرفتارها
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بارهدریروش خاصپیامبراناست. ییرفتارهانیچنمتفاوت با کاملطور بهپیامبرانیزندگ
که آنـان گـاه   شودیمعلوم میالهيایقرآن و اولياند. از توجه به گفتارهاداشتهایدنیزندگ

بـه  دنیرساوریخوانند و گاه آن را یاز آن فرا ميکرده و گاه انسان را به دورریرا تحقایدن
ـ . رفتـار آنـان ن  کننـد یمهیاز آن توصيریگو در بهرهدانندیآخرت م در ؛متفـاوت اسـت  زی

و تیـ ق جامعه سرشار از رفاه، امنخواستار تحقّامابوده رانهیگسختاریبسیمصرف شخص
چگـونگی  . شـود یمـ مطرحبارهنیدر اییهارو پرسشنیاند. از اها بودهانسانيبراتیمعنو
و آخـرت  ایـ دارد؟ رابطه دنییچه معنایچقدر است؟ زهد در زندگایانسان از دنيمندبهره

تـا چـه   ینیجامعه ددارد؟یانسان را از توجه به آخرت باز مایتوجه به دنایچگونه است؟ آ
بـا  یچـه تفـاوت  دارنیفرد ديدیو تولیمصرفي؟ رفتارهادداريحد رشد و توسعه اقتصاد

الزم هـاي پیشـین   پرسشپاسخ به يبرا؟ه استگرا چگوندارد؟ رفتار دولت آخرتگرانید
يتوسعه اقتصـاد کهکشف کرد تا بتوان نشان دادنیو آخرت را در متون دایاست رابطه دن

جامعـه  يبـرا يو توسـعه اقتصـاد  يرفاه مادایاستوار است؟ و آياهیبر چه پاینیجامعه د
ـ را باییارهـا یبـه آنچـه اصـول و مع   دنیرسـ ياست و برایو با ارزشلوبامر مطینید دی

ـ یدییگراآن است که آخرتروپیشمقاله یمسئله اصلنیمراعات کرد؟ بنابرا چـه نـوع   ین
ـ یدیـی گرامقاله آن است که آخرتهیفرضبخشد؟یق مرا تحقّيتوسعه اقتصاد يرفتـار ین

را یز نظـر مکـان  اریـ و فراگداریپاینظر زمانزايو توسعه اقتصاددهدیسازنده را شکل م
صورت متوازن و متعادل است. بهیتمام جامعه انسانیو اساس آن رشد و تعالدهدیمدینو

مقالـه را  هـاي متوازن است. بحـث يبخش توسعه اقتصادقوامیاسالمییگراآخرتنیبنابرا
و آخـرت  ایـ دنيهایژگیو،یلاصمیو مفاهاتیکلانیپس از ب؛میکنیدر چند بخش ارائه م

زهـد را روشـن سـاخته    یواقعـ يو معنـا میکنیمانیدو را بآنانیو نسبت مینیدر متون د
.میکنیمنییتبيرا بر رفتار اقتصادییگراسپس اثر آخرت

میمفاه

و آخرتایدن.1
ایـ در آن اسـت  یزنـدگ ياسم براایو دنانددهینامایبه انسان دناشیکیرا به جهت نزدایدن
آمدهيمتعددیبه معانینیدر زبان متون دایکلمه دن.نشئه اول و آخرت نشئه دوم استایدن
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جهان يدارد. آخرت به معنایآنچه انسان را از آخرت باز م،يعالم مادعت،یطباست مانند:
.شودینشئه جزا و ثواب اطالق م،يعالم ماديبقا، عالم ورادارگر،ید

ینیو آخرت در متون دایدنيهایژگی. و2
در هایژگیونی. اباشدمیمثبت یو برخیانسان است منفبارهکه درایدنيهایژگیویبرخ

ند از:هستعبارتینیمتون د
دنیا روان است. گریعالم ديشده و به سودهیآفرقیمخلوق خداست که منظم و دقایدن.1

یاز زندگیدر آن است. بخشمتعالوند خدافهیو انسان خلبودهموجودات یمحل زندگ
شده است.بایزهانتیو با آن انواع زشودیميانسان در آن سپر

مکـان  وابدیینجات میو از شر و سخترسدیمریمرکب مؤمن است و با آن به خایدن.2
ونـد  داران خداو محل سکونت دوستفرشتگانيمصال،یوحنزولمحل پیامبران،عبادت 

يو صـدق و بـرا  یسر برد منـزل راسـت  هدر آن بیآن کس که به راستيبرااست.متعال
يو بـرا يازیـ نیاز آن منزل برانیگتوشهيابرنیزاست. تیمنزل سالمت و عافاشناسانیدن

محل تجارت است که در آن رحمـت  یالهيایاوليمنزل پند و موعظه است. برارانیپندگ
که یکسمؤمنانریامرو نایبرند. از بیبهشت را نصدست آورند و را بهوند متعالخدا

.)493ـ492، ص131حالبالغه، نهج(کندیمخیتوبکندیرا مذمت مایدن
احسن همیلها لنبلوهم انهیاالرض زیانا جعلنا ما عل«و فتنـه  بتیمص،ابتالء، امتحان، محنتدار.3

اعمال است.جهیپاداش و نت،آن آخرت که محل جزابرابرو در است)7:(کهف»عمالً
در بـوده و و عمـر آن کوتـاه   عیخانه کوچ و سفر، خانه عبور نه قـرار، زوال آن سـر  دنیا .4

، 132خو493، ص133؛ ح310، ص196خهمـان،  (اسـت یو دائمـ یآخرت که بـاق برابر
محل قـرار و آخـرت   يکردن زاد و توشه برامکان جمع،محل عبورعنوانبهایدن.)190ص
و 85، ص45(همـان، خ باشدمیانسان يفراق و فنا برانهو چون محل عبور است خابوده

آخرت که خانه بقـا و اسـتقرار اسـت و عقـل و خـرد حکـم بـه        برابر،در .)459، ص69ن
، 1362،ینـ یکل/37و 35ص، صـ 1384،يشهريرمحمديدارد (یباقيبرایاستفاده از فان

عمـر  نکـه یبـر ا افـزون .اسـت ینسبت به آخرت زمان اندکایدر دنیزندگ.)459ص، 2ج
که چه اندازه است.ستیمعلوم نایانسان در دن

و هـا یآخـرت کـه سـخت   برابـر شـده در  احاطـه هايو شهوتینفسانهايلیبا تماایدن.5
و هــالیـ تما.)164، ص111، خالبالغــهنهـج (مشـکالت گرداگـرد آن را فــرا گرفتـه اســت   

سـلطه، تجـاوز بـه مـال     گـران، یتکبر بـه د ،یانسان را به سمت راحتینفسانيهاخواهش
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آن کسب آخرت بـه مطابقـت   برابردر اماکشاند یبه امکانات از هر راه مدنیو رسگرانید
دارد.ازیننیعقل و د،اعمال با درك خرد

پـس  ؛)446، ص55شـده اسـت (همـان، ن   دهیآخرت آفريانسان و انسان برايبراای. دن6
در آخرت و پل عبور بـه آن اسـت   یمقدمه زندگایدر دنیآخرت است و زندگایهدف دن

و فرمودهیرا به مزرعه آخرت تشبایدناکرمامبریپ.)41ص،1384،يشهريرمحمدي(
و سـباق  يریـ گجـه یمسابقه و آخـرت را زمـان نت  يبرایمضمار و آمادگامیرا اایدنیندگز

.)67ـ66(همان، صخواند
و قـت یاز حقيپرتـو هیمحـل هالکـت مردمـان و همچـون سـا     قیهمچون بحر عمای. دن7

است کـه  هیهمچون ساومؤثر یقیحقيداریاز بپیشو تا نیریشایزودگذر و همچون رؤ
و مردمـان در آن  دیـ آیماتیدر پیپشت کنيو اگر به وزدیگریمیاگر در طلب آن باش

ـ   سـپس از آن  کننـد یدر آنجـا توقـف مـ   یدك زمـان همچون مسافر و مهمان هستند کـه ان
کنـد یندارد و رفع عطش طالب آب را نمـ قتیهمچون سراب است که حقدنیا . گذرندیم

مردار، آب شور و دام است کـه مضـرّ بـه    ،ی، مار افعهمچون سم. دنیا)51ـ42(همان، ص
دو هوو ایغربمشرق و مایآخرت همچون تقابل دو کفه ترازو برابراست. در انسانحال 

.)169ـ162(همان، صداردیرا در پيگریاز ديدورکیکه تقرب به هر 
اسـت. امـام   رنگیخدعه و ن،بیفر،دار غرورایمزرعه شر و بازار خسران است. دنای.. دن8
قـرآن .)149ــ  148(همـان، ص » سـوق الخسـران  ایالشر و الدنۀمزرعایالدن«فرمود: یعل

.)1:(عصر»خسریاالنسان لفانّوالعصر: «دیفرمایمکریم
:اسـت (عنکبـوت  یو زنـدگ اتیآن آخرت که دار حبرابراست و در عبولهودار لای. دن9

وظالمان و فاسقان استگاهیجادنیا .افتدیاتفاق متیاست که در آن معصییجاایدن.)64
.)156-154، ص1384،يشهريرمحمدي(کافر بهشت استيمؤمن زندان و برايبرا
ـ وارزدیبه انـدازه بـال مگـس نمـ    متعالنزد خداوندایارزش دن.10 مخلـوق  نیتـر ارزشیب

يآن را بـرا افکند،یبه آن نظر نممتعالخداوند.تر از مردار استارزشو کموند متعالخدا
و آب یدار و استخوان خوك در دسـت جـذام  از کفش وصلهترارزشیخود قرار نداده، بيایاول

.)193ـ177شده در دهان ملخ و مانند آن است (همان، صدهیبز و برگ درخت جوینیب
گاه در نسبت با انسـان معنـا شـده و    ایدنشودیشده معلوم مانیبيهایژگیاز مجموع و

عنـوان امـر   انسـان گـاه بـه   بارهو درمتعالگاه بدون آن و فقط به عنوان مخلوق خداوند
عالم قیدرك حقايبه انسان برایبخشیآگاهنی. هدف دتلقی شده استیمثبت و گاه منف
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متأثر از يرفتار و منش و،و آخرت داشته باشد اعمالایدنزاحیاست. اگر انسان درك صح
يهـا یژگـ یاسـتفاده را خواهـد بـرد. بـا توجـه بـه و      نیبهترایخواهد بود و از دنيدرك و

نشان داد.لیصورت ذرا بهیکليبندجمعتوانیو آخرت مایدنبارهشده درانیب

انسان و آخرتا،یدنانیانواع نسبت م
آن تـوان یو مـ ستیصورت منفرد و بدون توجه به ارتباط آن با انسان نگربهتوانیرا مایدن

ـ بـر ا .ارتباط انسان با آن در نظر گرفـت تیفیرا با توجه به ک اول آن بـه  ياسـاس معنـا  نی
دوم بـه انـواع   يانسان نسبت بـه آن اشـاره دارد و معنـا   کردیبدون توجه به رويجهان ماد

اشاره دارد.يجهان مادهانسان بکردیرو
اسـت و انسـان در   متعـال که مخلوق خداوندیهانیو کيجهان ماديبه معناایدن.1

شـده و فعـل خداونـد   دهیآفرقیمنظم و دقصورتجهان بهنی. ابردیسر مهآن بیکره خاک
آن نشان از قـدرت  يهاییبایو معاد است و زدیاست. تدبر آن راه وصول به توحمتعال

در قـرآن رنـد، یگیآن بهـره مـ  هاياز نعمتوها است مسکن انسان،ایو علم خالق دارد. دن
ن،یآسمان، زمـ مانندآن ياجزاایشده ریگاه از آن به خلق و مخلوق تعبهايتیو رواکریم

بـاطن  برابـر و در یظاهر هسـت ،معنانیبه اایمطرح شده است. دن...و اهانیهوا، ابر، باد، گ
آن اسـت.  ریو مصـ نتهـا مامـت یاسـت و معـاد و ق  یاز نظام هسـت يامرحله. نیزعالم است

مند است.ارزشایدننیدر ااندیشه
با آن مطرح کرد:یسه نوع ارتباط کلتوانیانسان که مبارهدرایدن.2

ریپـذ زواليهانعمت،امکانات،يبه مظاهر مادیو دلبستگیوابستگيبه معناایدنالف)
بـه آن  یاز آخرت و نگاه استقاللایجدا کردن دنبوده وها در راه آنو فدا کردن تمام ارزش

و یانسـان يهـا ارزشيکسب و حفظ آن و عـدم صـرف آن بـرا   يدن و صرف عمر براکر
یهمان اموال و قدرت در محدوده زندگاشهیسرمافقطمعنانیدوست به اای. دناستینید
. تمـام آنچـه در   شـود یميبه ورنگیو نبیمعنا باعث غرور فرد و فرنیبه اایست. دنایدن

و جـز شـر  یو حاصـل باشـد مـی یآخرت متاع انـدک برابراست در ییایدنیمحدوده زندگ
ـ . ادشویعالم مقیاز حقايچرا که باعث غفلت و دور؛نداردیانسان در پيخسران برا نی

داده شـده اسـت.   زیـ گونـاگون از آن پره هـاي تصورو بهبوده مذموم عتیدر شراینوع دن
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ـ و اآلخرة خایالدنةویبل توثرون الح: «دیفرمایمکریمآخرت قرآنيبه جاایدناریدرباره اخت ری
و هایاعمالهم فهمینوف النتهایو زایدنالوهیالحدیریمن کان : «دیفرمایمنیز .)17ـ16:ی(اعل»یو ابق
و باطـل مـا کـانوا    هایاالّ النار و حبط ما صنعوا فةاالخریلهم فسیلنیاولئک الذبخسونیال هایهم ف

آخـرت را  ند و به آن اعتماد دارنـد و  هستخوشدلایداران به دنایدن.)16ـ15:(هود»علمونی
اتکـا  یمیمثابه خانه و وطن داه بایبه دن«: دیفرمایمسجادامام.)8ـ7:ونسیباور ندارند (

دوست را در برابـر  ایدنا،یو امکانات دنیزندگ.)136، ص1384،يشهريرمحمدي(»دینکن
ـ الناس ان وعداهللا حق فال تغـرنکم الح هایاای. «کشاندیبه غرور ممتعالخداوند و ال ایالـدن وةی

»انـد مغـرور شـده  ایرا مغرور نساخته بلکه آنان به دننانیاایدن. «)5:(فاطر»باهللا الغرورغرنکمی
.)345، ص223خالبالغه،نهج(

خـوش اسـت و آن،   و بـه آن دل کنـد یاعتماد مایاست که به دننیاایغرور به دنيمعنا
سـت و درك  ي امعرفـت و تیـ همـت و غا نیتربزرگایست. دنکوشش وي ایهدف اصل

.و سوم ماه رمضان)ستیشب بيدعا،الجنانمفاتیحندارد (دیجاوينسبت به سرايباالتر
دیشـد اضـت یو رتیروش رهباندنیترك آن و برگزيبه معناایارتباط انسان با دنب)
در طـول  انیو صـوف يمرتاضـان هنـد  ،یحیراهبـان مسـ  وسیله بهوهیشنی: اییگرایو صوف

ـ تقويانتخاب شده بود. در صدر اسالم گاه مسلمانان بـرا هاقرن و تقـرب بـه   تیـ معنوتی
. کردنـد یو خانواده را رهـا مـ  جستندیميدوريویحالل دنهايتاز لذوند متعالخدا

متعـال که خداوندییهایمؤمنان خوبيا: «رفتار آنان نازل شدسوره مائده در رد87هیآ

ـ اکـرم امبریپ».دیبر خود حرام نسازرادهفرموشما حالل يبرا را از روزه دائـم،  ارانی
-79ص،1384،يشـهر يرمحمـدي (کردنـد یمـ یاز همسر نهيکامل شب و دوريداریب

نکـه یو عزلـت عتـاب کـرد و از ا   ایرا به جهت ترك دنادیزبنعاصمهم مؤمنانریام.)83
بپرهیـزد و لباس نرم ذیلذيبرخود سخت گرفت و از غذانیالموحدیمولمانندبخواهد 

.)324، ص209البالغـه، خ نهـج (دارديگـر یدفهیوظناناکرد چرا که امام مسلمیرا نهيو
یرا مخالف اسالم دانست و اثبات کرد که آنان معرفت کاملانیهم رفتار صوفصادقامام 

).  65، ص5ج،1362،ینیاز اسالم ندارند (کل
بـه  نگـاه : و کسب آخرتیمتعاليهاو مقدمه وصول به ارزشلهیوسيبه معناایدنج)

یاز فرصـت زنـدگ  ه وشدکمال توجه راهبلکه به آن در ؛ستینیمورد استقاللنیدر اایدن
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يرا بـرا هیـ و بقشـود یکفـاف اسـتفاده مـ   مصرف در حدي. براشودیبهره گرفته مایدر دن
ـ ازیناز حدشتریاگر بوسازدیمرهیکسب آخرت و توشه سفر ذخ یاز آن استفاده کند (حت

ـ . پبـرد یحسرت کسب مدارج باالتر را مامتی) در روز قلاز حال فرمـود:  اکـرم امبری
مـن جنتـه و ال   أخـذ یفانه هیکفیفوق ما ایفانه من اخذ من الدن(سه بار فرمود) الهلهاایاترکوا الدن«
ـ  یکسـ «یعنـی  ؛ )142، ص1384،يشهريرمحمدي(» شعری ـ از آن ذخشیکـه ب کنـد در  رهی

از آن يااسـت بـدون آنکـه بهـره    گـران یديو فقط خازن براکندیخود استفاده نمحقیقت
ـ  سـت یننیقطعاً اهاهجملنیالبته مراد از ا؛)503، ص192حالبالغه، نهج(»ببرد از شیکـه ب

ـ  ازیقوت خود درآمد کسب نکن چرا که حضرت خود هزارها برابر ن دسـت  هخود درآمـد ب
دارآخـرت توشـه بـر   ياز قوت نگه نـدار و از آن بـرا  شیبلکه مراد آن است که ب؛آوردیم
ایـ در دن«به فرزند خود فرمود: تیدر وصلقمان). 144-143، ص1384،يشهريرمحمدي(
ازمنـد یوارد سـازد و آن را چنـان تـرك نکـن کـه ن     انیوارد نشو که به آخرتت زياگونهبه
).145(همان، ص»يشوگرانید

يزمـان مناسـب بـرا   ی. فرصـت زنـدگ  دیـ آیدست مهبایدنلهیوسهمعنا آخرت بنیادر
وقف اموال و ... است. در گران،یعبادت و خدمت به مردم و سخاوت و برآوردن حاجت د

بلکـه  سـت یمذموم نيایطلب آن طلب دن،کسب آخرت استراهدر ایچون دنکردیرونیا
.)52ـ51است (همان، صطلب آخرت 

انسان الزم و ضرور است يبراایبر آن استفاده از دنافزون. ابدییمتیاهمایدنرونیااز
ـ یاسـت؛  ایدنانیاز مآنان و راه آخرت اندبرحذر داشته شدهتیو مسلمانان از رهبان بـا  یعن

گان،یاستفاده کند و خانواده، همسـا ازیو به مقدار نهدروکار، درآمد کسب کو کسبتیفعال
عمـوم  يکسب آخـرت اسـت و مـازاد را هـم بـرا     زیننیکه ارندیبهره گشدرآمدازاقوام 

و یاحسنوا الحسـن نیللذ«ونسی26هیآریدر تفسباقرها صرف کند. امام انسانایمسلمانان 
از آنچه در متعالو خداونداستیدنادهیبهشت و از زیمقصود از حسندیفرمایم»ادةیز
يآنهـا جمـع کـرده و جـزا    يو آخرت را براایو ثواب دنکشدیبه آنها داده حساب نمایدن
و ایـ زمـان بـه دن  مسـلمان هـم  .)63(همان، صفرمایدعطا میها و آخرت به آنایدر دنکوین

يرا بـرا ایـ من دنؤاند که مـ فرمودهامامان معصومو اکرمامبریپ.آخرت توجه دارد
فرمـود:  کـاظم . امـام  ردیگیمرهو از هر دو بهکندیترك نمایدنيآخرت و آخرت را برا
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و بـه حـد   سـت یمـروت ن یدارد و منـاف لیو آنچه که نفس به آن تماایاز حالل دنيابهره«
ـ ایـ دنيرا بـرا نی. هر کس ددیکنياریخود را نیو با ددیرا استفاده کنرسدیاسراف نم ای

.)410صق،1404،ی(حران»ستیترك کند از ما ننیديرا براایدن
منـان حـالل اسـت و آنچـه     ؤميبـرا نـت یکه رزق پاك و زدیفرمایممتعالخداوند

غلـط اسـت   يحرام کرده، گناهـان، کـار زشـت، ظلـم، شـرك و باورهـا      متعالخداوند
و بهـره  کسـب آخـرت اسـتفاده کـن     يبرایاز نعمت اله«: دیفرمایمنیز.)33ـ32:(اعراف

.)77: (قصص»خود را فراموش نکنییایدن
ـ باایـ مرتبط بوده و ضمن توجه به دنگریو آخرت به همدایدر نگاه اسالم دننیبنابرا دی
و آخـرت در نظـر گرفتـه و    ایدنيبرايبرنامه واحدنیآخرت توشه برگرفت. دياز آن برا

هـا به عبادتدیو توجه شدییگراده است. در اسالم از آخرتکرنیسعادت هر دو را تضم
ضـمن نفـی   شـده و اسـالم   یشـود نهـ  يدوريویـ دنهايتلذانواعتمام که از ياگونهبه

نمـاز و روزه  ،عمـره ،حج،جهاد،امت مسلمان را در هجرتتیرهبانغیراسالمی،تیرهبان
ــ ــدیم ــدان ــوجهیو ب ــه  یت ــانواده و گوش ــوق خ ــه حق ــب ــحینینش ــحیرا ص ــدینم دان
دانـد یمـ يرا ضـرور ایو امور دنشتی) و اصالح مع91-75، ص1384،يشهريرمحمدي(

يبلکـه کسـب مـال بـرا    شودینمیتلقایحب دنایاصالح دن،نی). در نگاه د91(همان، ص
ی) و فـرد در آخـرت نـوران   92ص،طلب آخرت است (همـان از،یاستفاده خانواده و رفع ن

بر خانواده و کمک يو توسعه روزيآبرومنديهر کس برا«فرمود: باقرامام .خواهد بود
مالقـات  ینـوران اریرا با چهره بسمتعالخداوندامتیکند در قيکسب روزهیبه همسا

.)102(همان، ص»خواهد کرد
هـا و  گـروه خی. در طـول تـار  شـود یمعلوم میزهد مثبت اسالميمعناجهتنیهمدر

و ایـ صـورت تـرك کامـل دن   گـاه بـه  ؛کردندهیاز زهد ارايمتعددیمعانگوناگونيهافرقه
دوم رابطه انسـان و  ي(معناتیو رهباناضتیروهیحالل و انتخاب شهايتلذتمام میتحر

آنان را طرد و بـر زهـد   یالهيایاولنکهیبا اکردندیمنیديای) و خود را منتسب به اولایدن
صـورت  اسـت کـه فـرد بـه    يزیبه چیرغبتیبي. زهد به معناکردندیمدیکأمثبت و فعال ت

مافاتکم و التفرحـوا  یتأسوا علالیلک«هیزهد را با آمؤمنانریامدارد. یبستگبه آن دلیعیطب
رفتـه تأسـف   چرا که زاهـد بـر گذشـته و از دسـت    دهندیمحی) توض23:دی(حد»کمیبما ات
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.)553، ص439ح، البالغـه نهج(شودیخوش نمدلشودیميوبیو به آنچه نصخوردینم
که اساس تقواست.باشدمیاز حرام پرهیزآنمرحلهنخستین؛داردیمراتبیزهد قرآن

نسـبت بـه محرمـات اسـت. زاهـد از      یرغبتـ یمرحله بـ نیو دومنیترزهد مثبت مهمدر
بـا  ورا شـاکر اسـت  ینعمت الهبوده،یالهيبه قضایو راضکندیميدورییایدنيآرزوها

ــینفســانيهــوا ــاز حــرام پرهورزد،یمخالفــت م ــزی ــدیم ــکن ــر آن صــبر روا م داردیو ب
از پرهیـز  مرتبه از زهـد مقـام بـاالتر از مرتبـه     نیا. )281-279، ص1384،يشهريرمحمدي(

ها در برابر نعمتيارذگکوتاه، سپاسيامور (آرزونیاگر ا«فرمود: مؤمنـان ریامحرام است. 
دیـ کم شکر نعمت و صبر بر حرام را رهـا نکن دست،از حرام) بر شما سخت استییو پارسا
.)106، ص81خالبالغه،نهج(ستینرفتهیپذيحجت تمام است و عذربارهنیکه در ا

نـدارد و  یفانيایبه دنیبستگاتکا دارد و شخص دلیو روحيگرچه به امر فکرزهد
دهـد ینشان مـ کویرغبت ن،استمتعالفقط به آنچه نزد خداوندمنـان ؤمریامریبه تعب

دایـ در ظاهر رفتار و عمل انسـان نمـود پ  دیباهیروحنیا؛ اما)415، ص2ج، 1373،يآمد(
دو را در کنـار  نیايمتعددهاي روایتبا رغبت به آخرت همراه بوده و در ایکند. زهد در دن

هـر آنچـه کـه در آخـرت     نی). بنابرااالخرهیو ارغبکم فا،یالدنیازهدکم فارکمیخاند (هم آورده
گرچـه بـا تمـام    سـت یزهد نی. کسب حالل منافستیزهد نیتوجه به آن مناف،استدیمف

راسـت یپذ،شودیعظه مؤبه آنچه مدزاه«فرمود: مؤمنـان ریامدرجات زهد سازگار نباشد. 
دهدیخود نسبت به آخرت واکنش نشان منیقیو به کندیعمل مابدییمیو به آنچه آگاه

.)284، ص1384،يشهريرمحمدي(»کندیو از عاقبت سوء حذر م
. اصـل مهـم   شـود یاطالق نمیو روحيفکرقیبدون پشتوانه عميبه رفتار ظاهرزهد

؛اسـت ییایـ زودگـذر دن هـاي بـه نعمـت  یبستگو عدم دلتیمعنو،قتیتوجه کامل به حق
فرمـود:  اکـرم امبریاست. پيمرحله باالترنیدست آمده باشد و اهگرچه از راه حالل ب

در ییکبایو شـ یالهيبه قضاتیرضابلکه؛ستیاموال نيامور حالل و نابودمیزهد تحر«
ـ پیـز ن.)44، ص12جق،1407،ي(نـور »از مردم اسـت يدیو ناامهایسختها،تبیمص امبری

يداربلکه به آنچـه در دسـت  ؛ستیاموال نيحالل و نابودمیزهد تحر«فرمود: اکرم
بـه ثـواب   يدچـار شـد  یبتیو اگر بـه مصـ  ینداشته باشنانیاز آنچه نزد خداست اطمشیب

؛)288، ص1384،يشـهر يرمحمدي(»باشدیکه آن دائمیبت چنان رغبت داشته باشیمص
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از يبـردار در بهرهيمهم، داشتن پشتوانه اعتقاد؛ستیامور حالل جزء زهد نمیتحرنیبنابرا
است.اشکالیحالل بها در حداستفاده از نعمترونیاز ا؛هاستنعمت

درجه باالتر زهـد آن اسـت   ،شودیمپرسیدهاز آنجا که در آخرت از حالل و حرام البته
از حالل هم بگذرد و بـه قـدر   يو فداکارثاریو با ابپرهیزدکه از حالل هم به مقدار ممکن 

کسب آخرت صرف کرده تا در هنگام محاسبه آخرت راحت يرا براهیکند و بققناعت ازین
بـه حـالل   کـردن بسـنده . 1: کننـد یچند گونه عمل مایمردم دن«: فرمودصـادق باشد. امام 

. 3از حــرام؛ زیــبــه حــالل و شــبهات و پرهکــردنبســنده.2از شــبهات؛ زیــمحــض و پره
»کنـد یمانند مضطرّ استفاده مای. عدم اراده حالل محض. مؤمن در دن4به حرام؛ کردنبسنده

کرده و از حـرام و حـالل   بسندهحداقلبه ایاگر انسان در دن.)125، ص5ج، 1362،ینی(کل
و اکرمامبری. از پشودیمبیاز زهد را نصيدرجه باالتربپرهیزدمحاسبه آخرت يبرا
خوشا به حال زاهدان در «کردند که تیوصینوف بکالو ابوذرنقل شده که به مؤمنانریام
آب را عطـر، قـرآن  گاه،منیرا سفره، خاك را نشنیکه زمیو مشتاقان به آخرت، گروهایدن

»از خـود دور سـاختند  حیرا بر روش مسایرا شعار و دعا را ظاهر خود قرار داده و دنکریم
.)486، ص104حالبالغه،نهج/370، ص2جق، 1401، ی(طبرس
است و ایدر دنشتریروز بکییبه مقدار عالقه به ادامه زندگیحتایبه دنیبستگدلگاه

ـ از زهد را نوياز آن درجه باالترپرهیزاست و ییایدنيدر نگاه امام از انواع آرزوهانیا دی
.)348، ص1384،يشهريرمحمدي(دهدیم

احمـد اگـر   يا«فرمـود:  اکرمامبریبه پمتعالخداوندمعراج آمده که روایت در
ایکـن. فرمـود: خـدا   دایـ زهد بورز و به آخـرت رغبـت پ  ایدر دنیکه اورع مردم باشیلیما

يو بـرا ریو لباس برگیدنیاز غذا و آشامیبه اندکایفرمود: از دن.زاهد باشمایچگونه در دن
.)336(همان، ص»باشمن ادیدائم در طور بهنکن و رهیفردا ذخ
که ياگونهداشته باشد بهیو مکانیزمانطیتناسب با شرادیظواهر افراد باتیوضعالبته

. در کندیشخص لباس شهرت به تن نمحقیقتنسازد. در ریو تزوایفرد را متهم به ریکس
انیسـف مانندعصر خودش همانیاز صوفیبا برخصادقآمده که امام يمتعددهايروایت

اگـر مـن لبـاس    «اسـت: داده و فرمـوده زیـ پرهییرا از ظـاهرگرا نهابرخورد کرده و آيثور
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ایآنکه به دنيبرااما متهم سازند ایتا مبادا من را به رپوشمیمردم ميبه تن دارم براییبایز
).66ـ65، ص5ج، 1362،ینی(کل»پوشمیمیلباس نرم، لباس خشنریبسته نگردم در زدل

ـ قـرار گ دیمورد تأکدیبانجایکه در ايانکته رفتـار انسـان   يظـاهر وضـیعت نکـه یاردی
نداشته یبستگاگر دلیحتیزندگيهامتفاوت است. انسان در استفاده از امکانات و نعمت

جنبـه  وضعیتیانسان در يتوجه کند. گاه استفاده از نعمت براگوناگونطیبه شرادیباشد با
اسـت. نـوع اسـتفاده حاکمـان     زیجاياستفاده آن در حالت عادنکهیبا اکندیمدایحرمت پ

ادیزبنعاصمدر جواب مؤمنانریاممتفاوت است. گرانیحالل با ديویعدل از امکانات دن
جامعـه  ریـ من در مقام ام«فرمود: ،غذا و لباس حضرت اعتراض کردچگونگیکه به یحارث

خـود را در  یکـه زنـدگ  رمـوده بر حاکمان عدل مقـرر ف متعالدارم و خداوندیتیمسئول
ـ ایبر آنهـا سـخت و گـران ن   رانیجامعه قرار دهند تا فقر فقفانیسطح ضع ،الالغـه نهـج (»دی

یالهـ يایاست که اوليافهیو محرومان وظازمندانیبا نيدردهمنیبنابرا؛)324، ص209خ
.دهندیساده آن را انجام میاز زندگيبا برخوردار

و یدرونـ یبسـتگ انـواع دل یکـه نفـ  دشوینفس فرد باعث ميروح و غنایآزادگاهگ
اکـرم امبریپهايق بخشد. از صفتمرتبه زهد را تحقّنیسازد و باالترشهیرا پيظاهر

بـاره نیـ رها سـازد. در ا دیاستفاده از حداقل امکانات است تا روح آزاد خود را از هرگونه ق
از مؤمنـان ریـ ام. گـاه  خـورد یکردن به کم گره مـ قناعت و بسندههیرفتار زاهدانه به روح

ـ تا نفسش به آن عادت نکنـد  کردیامکانات حالل استفاده نم امبریـ در آخـرت از مقـام پ  ای
از دهان خـود  شودیباعث ميو فداکارثاریاهیو گاه روحردیفاصله نگيوگاهیجاو اکرم

کنـد  گـران یفرد امکانات خود را صرف دهکشودیبخوراند. زهد باعث مگرانیدور سازد و به د
بـه  یبستگدر عمل عدم دليواجب نبود. ويبخشش بر ونکهیو آنان را بر خود مقدم دارد با ا

را بیـ حـالل پـاك و ط  يویدنيهاآخرت، نعمتگاهیکسب جابرابرو در دهدیرا نشان مایدن
وقـف  ران،یـ و فقازمنـدان یبه نکرنج خود، کماز دستاریبسيهابردهي. آزادکندیفدا و رها م
.)184-179ص،1380،ییآن است (رضاهايقاها از مصداموال و باغ

برابـر در یـی گراآخـرت هیـ روحنکـه یدسـت آمـد ا  هبنیشیپهاياز مجموع بحثآنچه
ییایـ دنيهاو در استفاده از نعمتکندیجدا مایرا از دنیو باطنیروحیبستگدلیاطلبیدن

ایـ يبرتـر معنـو  يهابه قلهدنیرسيو برازدیپرهیو از محرمات مکندیمبسندهبه حالل 
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و زهـد در فرهنـگ   بـرد یمـ يتراز حالل هم بهره کمیاجتماعتیو موقعوضعیتعلت به
:داردیمراتبینید

؛از حرامپرهیزفقط .1
؛به حرامیرغبتیفقط ب.2
؛ایبه حالل دنیبستگعدم دل.3
؛استفاده در حد کفاف.4
.ایکامل به دنیتوجهیو بفانیبا ضعیهمراهيبرارانهیگو سختیمصرف حداقل.5

عـد  همـه در ب نیا اام؛شودیمدیتشدیهست و از نظر درونپیشینراتبم،در هر مرتبه
کاال و ثروت.دیاست نه در کسب درآمد و تولیشخصيمندبهره

ياقتصاديو رفتارهاییگراآخرت
متعـال که خداوندسازدیروشن مینیمتون دگریو دکریمقرآنهايهیگذارا به آینگاه

تـام، یمحافظت از حقوق و امـوال ا ماننديمثبت اقتصاديهاتیمنان به فعالؤمبیترغيبرا
، وند متعـال انفاق و قرض به خدا،از بخل، پرداخت زکاتيدور،به محرومانیدگیرس

ـ ر،از ربـا يدورو نیـز و اسـتغنا انیـ طغزاپرهیزاز تکاثر و انباشت ثروت و کنز، پرهیز ،ای
از بخـس و  پرهیـز فسـاد و  ،فتنـه ،تفـاخر ،اسراف،اتراف،ولهولعب،یو سرکشیفروشکم

از انـواع مفاسـد   يآزادسـاختن بردگـان، دور  زان،یـ مراعات مگران،یدن اموال دکرارزشیب
از توجـه بـه آخـرت    یاز رفتـار قـارون  يو حـالل، دور بیبه رزق طکردنبسنده،یاخالق

ایـ بیـ ترغ،قیو مردمان را تشوبردیاز آغاز و انجام بهره مکریم استفاده کرده است. قرآن 
هسـت. در تمـام   يآخـرت و امـور اقتصـاد   وندیدرباره پهی. صدها آدهدیهشدار و انذار م

و غفلـت از آخـرت اسـت. غفلـت باعـث      ایدناتیشدن نسبت به حفتهیهشدار از فرهاهیآ
کـردن حقـوق   حرص و فرامـوش وطمعدیودگذر و تشدزهايتها و لذتوجه به خواسته

انباشت ثروت و کنـز امـوال و داشـتن    يباطل برايهاانواع راهمودنیدر جامعه و پگرانید
و يروانـه یانسان را بـه تعـادل و م  کوشدها میهی. آشودیاتراف و اسراف و تجمل مهیروح

انسـان از  ،هـا هیاز آکیچیدور سازد. در هطیبکشاند و از افراط و تفرگرانیحفظ حقوق د
ـ تولوهیه است بلکه هشدارها نسبت به شـ شدنیثروت نهدیکسب مال، تول صیو تخصـ دی

:بلـد /183: شـعراء /18و11ــ 10و7:دیـ حد/25ــ 24:درآمد و مصرف آن اسـت (معـارج  
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/9ــ 1:همزه/4ـ1:ونماع/83ـ76:قصص/131و 81:طه/5:فاطر/32ـ31:اعراف/20ـ13
/10: نسـاء /275و245،254،262، 215:بقـره / 7ــ 6:علـق /33ــ 14:قلـم /26ـ11:مدثر

.و...)56، 51:منونؤم/26ـ15:فجر/8ـ1:تکاثر/34:توبه/36:محمد

فردیرفتار مصرف)الف
مصـرف مـردم در محـدوده حـالل باشـد و از هرگونـه       شودیباعث مییگراآخرتهیروح

یو ... در رفتـار مصـرف  یـی گراتجمـل ،اسـراف ،ریتبـذ .)81:شود (طهپرهیزمصرف حرام 
و يضـرور يرو درآمد صـرف کـاال  نیاز ا؛)83ـ76:قصص/32ـ31:(اعرافوجود ندارد

انهیفرد در مصرف به شکل صـوف تیوضعیزن. استردکه در شأن فشودیمیزندگیاساس
نیبنـابرا ؛)32ـ31:اعراف/5:را ترك کند (مائدهیمعمولیزندگیکه حتستینتیو رهبان

باعث مصرف مشخص و وجود ییگراتجملهیاست. عدم روحریحد اسراف و تقتانهیدر م
شـتر یبدیخود آن را صرف تولاریبه اختایمدهآشیانداز پپسباره. افراد درشودیانداز مپس

بـه  ایـ شـود یصرف مازمندانیو نگرانیدر جهت مصرف دایکنندیکرده و درآمد کسب م
:(لقمانسازدیرا فراهم مگرانیاستفاده دنهیو با وقف و ... زمشودیمنتقل میبخش عموم

.)25ـ24:معارج/18و 11ـ7،10:دیحد/29:فاطر/4
اقبـالى بـه دنیـا    کردن معناى اصلى زهد دینى نیست و معنـاى واقعـى آن بـى   مصرفکم 

د مصـرف  کوشمىدکه درآمد کافى دارهاى الهى، زاهد در حالیعلت انگیزهگاه به؛ امااست
دردى بـا آنهـا گـاه زمینـه     کمـک بـه دیگـران و هـم    ماننـد هایى خود را کاهش دهد. انگیزه

مصرفى براى آزادگى و نفـى هرگونـه وابسـتگى اسـت.     گاه کم. آوردپدید میمصرفى را کم
آورد که براى عارفان و برگزیدگان الهـى  وابستگى درونى پدید مىیمندى از حالل نوعبهره

گزیدند سادگى را بر مى،و پیامبران همیشه در زندگىاخوشایند است. به همین جهت اولیان
.)189-188ص،(هماندر مصرف اندك داشتندکوششو 

دسـت نیامـدنى   هبودن به آنچه هست و طمع نورزیدن به آنچه بقناعت به معناى راضى
قناعت بسیار ستوده شده است. قناعـت باعـث مصـرف صـحیح و دورى از     ،است. در دین

پس به معنـاى  ؛شود نه در تولیدگر مى. قناعت در مصرف جلوهشوداسراف و تبذیر مال مى
عد تولید، قناعت به ایـن اسـت کـه از منـابع     ید کم نیست. در بتولید نکردن و قناعت به تول
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تـرین  با دورى از اسراف مواد اولیه به کمکوشیده شودتولید به بهترین وجه استفاده شود و 
د مسـتلزم  البته گاه تولید بـیش از حـ  کرد؛دست آوردن محصول بیشتر قناعت همقدار براى ب

در اینجـا قناعـت بـه معنـاى     .خریب آن را در پى داردو تشودجا از طبیعت مىهاستفاده ناب
داشتن به تولید در حد نیاز است زیرا ضرر بزرگ نابودى طبیعت قابل و رضایتکردنبسنده

مقایسه با امور دیگر نیست.
کار است. حرص و طمع از مظـاهر حـب دنیـا    انسان حریص و طمعبرابرانسان قانع در 
را از آخـرت بـاز دارد   يوکه اید بر نیاز را جمع کند شود شخص اموال زاست و باعث مى

د الزم ش خود را به حکوشکار یا بیکار نیست. انسان قانع کم.)32:نساء/39-37:(نازعات
بـه آنچـه   ).81:(طـه کنـد در مصرف به مقدار کفاف خرج مى؛ اما)39:دهد (نجمانجام مى
خود کوشش ست قناعت دارد و در پى سهم و نصیب دیگران نیست. فردى که ي انصیب و

شود به آن راضى است نه آنکه براى کسـب مـال بیشـتر    يده و مقدار اندکى نصیب وکررا 
:حجـر /26-11:مـدثر /7ــ 6:(علـق اى را در نظر نگیردهر راه خطایى را برود و هیچ ضابطه

هـا اسـیر عقـل اسـت و در     رسـیدن بـه خواسـته   النفس است که درقانع عفیفوي )؛ 88-93
بـاکى از  سازد و مراقب اسـت کـه نـه در دام بـى    روى را پیشه مىمندى از دنیا جانب میانهبهره
قرار گیـرد و نـه در دام تفـریط مصـرف کمتـر از مـورد نیـاز. ثمـره چنـین          هاتمندى لذبهره

شـود  ختـه یقناعت با زهـد آم هرگاه.قناعت است،از تبعیت هوا و هوسپرهیزالنفس و عفت
يبـردا که قابل استفاده اسـت بهـره  زمانی و از امکانات تا شودیدر مصرف به حداقل بسنده م

سـازد یوقف، انفاق و ... را فـراهم مـ  مانندگریديکارهايانداز براپسنهی. قناعت زمشودیم
.)277و 177،215: بقره/26-24:معارج/7:دیحد/20:(مزمل

و کسب درآمد فرديدیرفتار تولب) 
دیـ ش در آبـادانى دنیـا و اسـتفاده از طبیعـت و بـا تول     کوشـ با یو زهد اسالمییگراآخرت
علـت  ندارد. انسان زاهد بـه یتنافیرفاهایباشد يجامعه چه کاال ضرورازیمورد نيکاالها

کـم، بـازدهى   د با مصـرف  کوشمیدهد و ش خود را انجام مىکوشایمان به آخرت حداکثر 
کار گیرد. دنیـایى کـه زاهـد آن را    دهد و آن را در خدمت جامعه بهشفعالیت خود را افزای

مؤمنـان امیـر تجمل و دور افتادن از کمال انسانى است. ،شدن به تنعمکند سرگرمترك مى



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
یی

ضا
د ر

مجی
انی

دو

44

اعتنایى کامل به دنیـا را در رفتـار و گفتـارش هویـدا سـاخته      که در قله زهد قرار دارد و بى
ونـد  آنگاه که از جهـاد در راه خدا ؛و فعالیت دست برنداشتکوششاست، در تمام عمر از 

کرد و زمـانى  شد به کارهاى فرهنگى و گسترش مبانى دینى توجه پیدا مىفارغ مىمتعال
را نپذیرفتند به کار اقتصادى رو آورد و با دست مبارك خود اراضى يکه اهل دنیا والیت و

داشـتن خانـه وسـیع را کـه در راه     ويد. فرمـو آنها را وقـف  تماماخت و ى را آباد سفراوان
/324، ص209خالبالغـه،  نهـج دانـد ( خیررسانى به جامعه باشد مطلوب و منافى با زهد نمى

.)217ـ216، ص1354مطهرى، 
کشور از واجبـات نظـام   ازیندیجامعه و توليازهایعبادت و رفع نینیکار در فرهنگ د

است و از آنجا که مردم در انتخاب مصرف حـالل  حیصحزینراهنیاست. کسب درآمد از ا
دیـ و تولراهاست و کسب درآمـد از آن  زیو جاحیمباح، صحيهر کاالدیند تولهستمختار

و نـه یو اسـتفاده به یسسـت ،یاز هرگونـه کـاهل  ياست. دورییگراآخرتجهتثروت در 
اتالف و اسراف کـه  ر،یاز هرگونه تبذپرهیزفن و ... ،زمان،کاريروینه،یاز مواد اولمداکار

بـود.  خواهـد  يورو بهـره دیـ تولشیافـزا نهیزم،کندیملیتحمیمثبت اسالمییگراآخرت
را يو معنـو يمـاد يگـذار هیانداز و سرماپسنهیزم،شأنمصرف متعادل و حداکثر در حد

چـون  ،دانـد یرا مزرعه آخرت مـ ایو دنباور داشتهگرا که به معاد . فرد آخرتکندیفراهم م
يش خـود را بـرا  کوشـ و کندیها استفاده مخواهد بود از فرصتایچه مدت در دنداندینم

در قبـال  یشـرع يهـا تیامکان انجـام مسـئول  يو برادهدیعمر صورت میبازدهشیافزا
) و در قبـال جامعـه   یمـال يو اسـتغنا یرشـد علمـ  يسـاز نهیو زمیخانواده (توسعه زندگ

دست آورد تا هبیدرآمد کافکوشدمیو ...) یرفع مشکل اجتماع،ازمندانیبه نیرسانياری(
ـ اقوام ،خانوادهيبتواند برا امآبرومنـد و انجـ  یمـردم صـرف کنـد. داشـتن زنـدگ     گـر یدای

. دیـ آیبـه چنـگ نمـ   يکار اقتصاداست و آن جز بهیدرآمد کافازمندیگوناگون نهايتعهد
وند متعـال ها و ... را در راه خداها، بردهمتعدد، چاههايتوانست باغیزمانمؤمنانریام

ـ کوشتوانسته بود با کار و . ويوقف و آزاد کند دسـت آورد و ثـروت خـود را    هش درآمد ب
یاسـالم ییگرامحتاج درآمد و ثروت است. آخرتیمالهاينفاقدهد. انجام انواع اشیافزا

نـه آنکـه   کنـد یانسان را به اجتماع وصل مـ ییگراجداست. آخرتيریگگوشهتیاز رهبان
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و وقـف  ازمنـدان ینيریگمال و دستعیدر توزینیدهاياز عبادتیجدا سازد. بخش مهم
).195و189صص،1380،یی(رضاردیگیصورت م
خـود  هاي به تعهدکرده وایمهشتریکار بيرا برایانسانيرویکارگر و نهیروحییگراآخرت

و باعـث  کنـد یامانـت حفـظ مـ   ماننـد . امـوال کارفرمـا را   پرهیزدمیيکارو از کمکندیعمل م
از اسـراف و اتـالف   يریکـه باعـث جلـوگ   يآمـوز . علـم شودیو رشد درآمد مشتریبيوربهره

.بخشدیجامعه را ارتقا مياقتصادتیو وضعگرفتهار قرقیو تشودیمورد تأکدشویم
:بقـره /8-1:نی(مطففـ پرهیـزد مییفروشربا، کممانندباطل يهاکسب درآمد از راهدر

ـ از تکاثر و ز.)86-84:هود/275 ـ ادهی گـران یدراثیـ در جمـع ثـروت و تصـاحب م   یطلب
) 10:و تصـاحب امـوال آنـان (نسـاء    تامیظلم به ااز .)26-15:فجر/34:توبه/8ـ1: (تکاثر

دست هحالل بيو روزردیگیمیست را پي اوبرابرکه در وانفرابیطيها. راهپرهیزدمی
.)3ـ2:مائده/77:قصص/81:طه/15:ملک/61:(هودآوردیم

گرارفتار دولت آخرت)ج
را مقدمـه  ایـ و آخـرت شـکل گرفتـه و دن   ایـ دننیمتعادل بدگاهیبراساس دیرفتار دولت اسالم

. هـدف دولـت   پرهیـزد مـی طیروآوردن به تفرایییگراخرت دانسته و از هر گونه افراطآکسب 
برابـر گـرا خـود را در   است. دولـت آخـرت  يسعادت اخروجهتدر ایاز دنيریگبهرهیاسالم

از يریـ گو بهرهيمردم است. رفاه اقتصاديازهاینيگوو پاسخداندیمسئول ممتعالخداوند
و یاساسـ يازهـا ینیو از طرفـ انجامدینریاسراف و تبذ،که به تجملياگونهبهیالههاينعمت
بـودن  علـت مقدمـه  است. بهیدولت اسالمهايهفیاز جمله وظ،شودنیمتعارف افراد تأمدر حد
پـس  ؛باشـد تیـ گسـترش معنو جهـت در دهـد یافراد انجام مـ يایدنياتمام آنچه بردیرفاه با
صورت متعادل در کنار هم قـرار  هر دو است که بهيویو دنيدولت شامل امور اخروهايهدف
و اصـالح رفتـار   يعمران و آباد،يگسترش رفاه اقتصاد،یاجتماعنیتأمت،یق امناند. تحقّگرفته

دولت است.لیتشکهايفها از هدق ارزشمردم در جهت تحقّ
آن را اقامـه  فهیدانسته و وظیعنوان امانت الهگرا از آنجا که حکومت را بهولت آخرتد

عمـران و  ت،یـ ش خـود را در جهـت امن  کوشتمام .)50، ص3خالبالغه، نهج(داندیعدل م
دهـد یبـه خـرج مـ   یمردم و جمع و ضبط و حفظ اموال عمومیشتیبهبود وضع مع،يآباد
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و مـردم  تینسبت به رعدینفسه امانت است که بایفزیحکومت ن.)427، ص53(همان، ن
چون حکومت .)366، ص5دولت است (همان، نفهیبا مردم وظیعدالت روا دارد و مهربان

دیـ و باشناسـد یمردم ميبرایحقوقداندیگو مپاسخزینمتعالخداوندبرابرخود را در 
مـردم (همـان،   یرخـواه یو خآموزش علـوم و اخـالق  ،یادا کند. پرداخت حقوق مالاآن ر

حاکم نسبت به مردم است.هايهفی) از وظ78، ص34خ
داده ونـد یبـا آخـرت پ  یکه رفتار حاکم و کارگزاران دولتـ يمواردینیمتون دیبررسبا

و یدر کالم الهـ اما –کندیظهور مامتیاعمال انسان در قتمامگرچه -شودیشده معلوم م
تمـام رایـ و عدم غفلت حکام از آخرت بهره گرفته شـده اسـت؛ ز  بیترغيبرانیديایاول

که بـا  ي. موارد اقتصادستندیدرآمد نعیتوزیدر پياریبساماستندهتیامندنبال بهها دولت
ند از:هستداده شده عبارتوندیآخرت پ
رخ مهـدي گونه کـه در دولـت امـام    همان،جمیع جوانباقامۀ عدل و رفع ظلم در.1

، 30ـــ25، ص2: جق1409، حکیمــی/542ص/405صصــ، 1ج، 1362دهــد (کلینــی،مــی
؛)338، ص52ج،1372،مجلسی/58ـ53ص

)؛439ـ438صالبالغه،نهجتأمین فقیران و نیازمندان (.2
،. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سـرمایه (حکیمـی  3

)؛495، ص2جق،1409
، 2جهمـان،  ت نبـوي و اقامـۀ شـعایر دینـی (    ي حدود االهی و شرایع و احیاي سـن اجرا.4
).417و 414، 32صص
رخ ندهد (حشـر:  فراوان طبقاتی هصورتی که فاصلتوزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به.5
؛)289ـ282صو276ـ272، ص5جق،1409،حکیمی.7
.)105-103:آن (توبهحیصحعیو توزالمالتیبيآورجمع.6
انجـام آن ندارنـد.   يبـرا يازهیـ هـا انگ معمـول دولـت  طـور  بهبا آخرت گره خورده که يامور

مراقبت از حقوق گارگران و کشـاورزان  ازمندان،یننیمأتالمال،تیبحیصحعیگسترش عدالت، توز
ات،یـ مالت،یـ هـا بـه فکـر امن   دولتتمام. شودیمیتوجهیامروزه هم به آن بیحدود الهيو اجرا

و آخـرت بهـره   مـان یاز انیـ علت دنیبه همدیعدالت ندارند. شازهیانگاماهستند يعمران و آباد
.کنندیآگر درك کنند آن را عمل نمیو حترندیپذیآن را میگرفته چون عقال به سخت
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گیريبندي و نتیجهجمع
از يمنـد بر بهـره افزوندارد يکه به آخرت توجه جديااز آنچه گذشت معلوم شد جامعه

کاال و خـدمات  دیتول،يعمران و آبادت،یست (امناجوامع گریکه در دياقتصادهايتیمز
و مضـرّ يکاالهـا دیـ کـه مـانع تول  شودیاعمال مییهاتیمحدوددیو ...) در تولازیمورد ن

مازاد درآمـد  ییگراتجمل و مصرفاز يو در بخش مصرف با دورشودینامناسب جامعه م
ـ اشـتغال  ،يگذارهیسرما،اندازپسيبرا ـ ای .ابـد ییمحرومـان اختصـاص مـ   يازهـا یننیمأت
گراست. دولت جامعه آخرتيهایژگیدرآمد از وصیو مصرف و تخصدیدر توليروانهیم

ریشـعا ییعـدالت و برپـا  فان،یحقوق ضع،یمبر محافظت از اموال عموياجامعهنیدر چن
تعـادل و  افزون بر اینست،ینياقتصاديازهایننیمأدارد. توجه به آخرت مانع تهیتکینید

حاکمان جامعه را بـه  انیدر مژهیو. وجود افراد زاهد بهشودیمسببرا يمندتوازن در بهره
مناسب است کـه  یو در حد رفاه در صورتازیاز نشیکه مصرف بسازدیرهنمون میسمت
فقـط  یاجتماعنیمأتکافل و تفهیوظياجامعهنیباشند. در چنرا داشتهها افراد حداقلتمام

».تهیکلکم راع و کلکم مسئول عن رع«:دانندیبلکه همه خود را مسئول مستیبر عهده دولت ن
و ياقتصـاد يهـا بـه دور از بحـران  امـا کنـدتر شـود   يممکن است سرعت رشـد اقتصـاد  

مثبـت، فعـال و   ییگراآخرت،یاسالمییگرانامناسب است. آخرتعیاز توزیناشیاجتماع
آن يآباديبراایدر دنیشده و از فرصت زندگگرفتهيجدایدر دنیساز است. زندگانیجر

یـی گرااز آخـرت یاسـالم یـی گرا. آخرتشودیاستفاده م،آخرت استيآبادجهتکه در 
و ردیـ گیبه دور از اسراف و تجمـل شـکل مـ   یو رفتار مثبت مصرفتبه دور اسانهیصوف

عـدالت و  ،مـردان دولتمناسبق ساخته و رفتارفعال رشد و تو سعه را محقّيدیرفتار تول
دارد و جامعه یرا در پتیهمراه با معنويامور توسعه اقتصادنی. تمام ازندیرفاه را رقم م

علـت  بـه ينامناسـب فـرد  يرفتارهـا . شـود یبرخوردار میمد متعادل و مناسبآدرعیاز توز
انــداز و پــسمنظــا) رخ ندهــد. اخــتالل در انیــ(اتــراف و طغیدوســتو مــاليورزطمــع
و فساد) برطرف شود فیدر مبادله کاال و خدمت (تطفتی(کنز) و عدم شفافيگذارهیسرما

ادل و تعـ ابدی) بهبود فاقواجب و مستحب (زکات و انيهامد با پرداختآدرعیتوزمنظاو 
مطلوب حاصل شود.ياقتصاد
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و مآخذمنابع
، تهـران:  5؛ شرح محمـد خوانسـاري؛ چ  غررالحکم و دررالکلمتمیمی، محمد؛ آمدي.1

.1373مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 
مؤسسـه نشـر   :قم؛العقول عن آل الرسـول تحف؛یعلبنابومحمد حسن،یحرّان.2

.ق1404،یاسالم
، الثقافـۀ االسـالمیه  مکتـب نشـر  :تهـران ؛الحیـاة ؛محمد و علـی ،محمدرضا،حکیمی.3

ق.1408-1410
دانشـنامه امـام   ؛»مؤمنـان امیـر هزهد و قناعت در منظر و سـیر «؛مجیدرضایی،.4

.1380اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:، تهران7ج؛علی
.1384ث،یدارالحد:قم؛الکتاب و السنهیفةو اآلخرایالدن؛ محمد،يشهريرمحمدي.5
ق.1401دارصعب، :بیروت؛االخالقمکارم؛فضلبنحسنطبرسی،.6
دارالکتـب  :تهـران ؛اکبـر غفـاري  تصـحیح علـی  ؛الکـافی ؛یعقـوب محمدبنکلینی،.7

.1362، هاالسالمی
.1375، انتشارات اسالمی:تهران؛بحاراالنوار؛محمدباقرمجلسی،.8
.1354انتشارات صدرا، :قم؛البالغهسیري در نهج؛مرتضیمطهري،.9

البیـت آلهمؤسسـ :قـم ؛الوسایل و مستنبط المسـائل مستدرك؛میرزاحسیننوري،.10

ق.1407التراث، الحیاء




