95

قرائت

سور ه احزا ب؛ آيات  32تا 36
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ترجمه

اى همسران پيامبر ،شما مانند هيچ يک از زنان [ديگر] نيستيد ،البته اگر تقوى پيشه

سازيد پس به ناز [و به گونه ای هوس انگیز ] سخن نگوييد ،تا آن كه در دلش بيمارى

است ،طمع ورزد و گفتارى شايسته بگوييد.

32

جاهلي ِت قديم ،زينت هاى خود را آشكار
و در خانههايتان قرار گيريد و مانند روزگار
ّ

نكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستادهاش را فرمان ببريد .خدا
فقط مىخواهد آلودگى را از شما اهل بیت بزدايد و شما را کامال ً پاک و پاكيزه

گرداند.

33

ِ
[سخنان] حكمت [آميز] در خانههاى شما خوانده
و آنچه را كه از آيات خدا و

مىشود ،ياد كنيد .در حقيقت ،خدا همواره دقيق و آگاه است.

34

به یقین مردان و زنان مسلمان ،و مردان و زنان با ايمان ،و مردان و زنان مطیع

پروردگار ،و مردان و زنان راستگو ،و مردان و زنان شكيبا ،و مردان و زنان فروتن،
و مردان و زنان انفاق کننده ،و مردان و زنان روزهدار ،و مردان و زنان پاكدامن ،و

مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مىكنند ،خدا براى [همه] آنان آمرزش و پاداشى

بزرگ فراهم ساخته است.

35

و هيچ مرد و زن مؤمنى را سزاوار نيست كه چون خدا و فرستادهاش به كارى فرمان

دهند ،در امور خود ،خود را صاحب اختيار بدانند ،و هر كس خدا و فرستادهاش
ِ
گمراهى آشكارى گرديده است.
را نافرمانى كند ،قطعاً دچار

36
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احکام الهی در زندگی امروز
تزکیه نفس دانسته و می فرماید:
قرآن کریم ،رمز سعادت و رستگاری ما را ٔ
1

َقد َافلَ َح َمن َزکّاها
به یقین هر کس خود را تزکیه کرد ،رستگار شد.
توبه از گناهان
تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاک شود .این کار با ٔ
ٔ
آغاز می شود؛ اما برای تداوم پاک ماندن جان و دل انسان ،می بایست عالوه بر توبه به دستوراتی
که خداوند فرمان داده است عمل نمود .دستورات اخالقی ،عبادی و…   .در این درس به یکی از
مهم ترین این دستورات ،یعنی احکام می پردازیم.

آیه .٩
1ــ
سوره شمسٔ ،
ٔ
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احکام و قوانین دین اسالم ،عالوه بر اینکه زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند ،سعادت و
نیک بختی اخروی و ابدی را نیز تأمین می نماید .بنابراین ،نمی توان بایدها و نبایدهای دینی و الهی را با
قوانین بشری که اهداف محدود و کوچکی دارند ،مقایسه کرد و مثال ً گفت که چرا خداوند برای فالن
گناه چنین مجازاتی قرار داده است؛ چراکه خداوند می داند آن گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و
نعمت های ابدی است؛ نعمت هایی که خداوند بخشی از آن را در قرآن کریم به ما معرفی کرده و مراتبی
از آن هم که اخروی است؛ در این دنیا قابل توصیف نیست.
مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده؛ این پاداش
«هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که ٔ
1
کارهایی است که انجام می دادند».
در همین مورد ،خداوند به پیامبر می فرماید:
«برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده ،نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی
2
خطور کرده است».
برنامه غیردینی است که بتواند این
شما «عمر جاودان همراه با خوشبختی» را درنظر بگیرید؛ کدام ٔ
هدف بزرگ را تضمین کند و ما را به آن برساند؟
شیوه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و
بنابراین ،زندگی دینی تنها ٔ
عاقبت اندیش قرار دارد .هرکس که نگران عاقبت کار خود است به روشنی درمی یابد که تکیه بر خداوند
و اعتماد به دستورات او ،هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد .در غیر این صورت ،آیندهای
سوره توبه با هشدار دادن به این مطلب میفرماید:
غیرقابل اعتماد در انتظار اوست .خداوند ،در
ٔ

ـس بُـنـىانَـه
َافَ َ
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ـلى َشـفا ُج ُـر ٍف ٍ
هار
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ـانـهار ِبـه فى ِنار َج َـهـ َّن َـم
فَ
َ
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ِ
ِ
ـمىـن
ـوم الـظّـال َ
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و

آیه .١٧
1ــ
سوره سجدهٔ ،
ٔ
2ـ الجامع الصغیر ،سیوطی ،ج ،٢ص .٢٣٧
آیه .109
3ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ

آىا آن کس که بنىاد [کار] خود را
پاىه تقوای الهی
بر ٔ

و خشنودى خدا نهاده ،بهتر است؛

ىا کسى که بناى خود را

لبه پرتگاهى در حال سقوط ساخته
بر ٔ

و با آن در آتش دوزخ فرو مى افتد؟

و خداوند گروه ستمکاران را هداىت نمى کند.
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تدبر در قرآن
ّ

صفحه قبل به سؤال های زیر پاسخ دهید:
شریفه
آیه
ٔ
ٔ
با تدبر در ٔ
1ــ زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟
......................................................................
لبه پرتگاه چیست؟
2ــ مقصود از بنای زندگی بر ٔ
......................................................................
لبه پرتگاه بنا کرده اند ،ظالم نامیده است؟ اینان
3ــ چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر ٔ
در حقیقت به چه کسانی ظلم کرده اند؟
......................................................................
جدی داشته باشیم:
زمینه احکام دین به نکات زیر توجه ّ
شایسته است در ٔ
١ــ میان نعمت های الهی در آخرت و بایدها و نبایدهای دین (احکام) ارتباط و هماهنگی برقرار
است ،گرچه ممکن است درک آن برای ما ،در حال حاضر ملموس نباشد 1.لذا از هر راهی نمی توان به
معینی به دست
نعمت های اخروی رسید؛ درست ،مانند رشد بدن در همین دنیا که فقط با ٔ
تغذیه صحیح و ّ
ِ
زندگی غیرمسئوالنه و بدون برنامه سازگار نیست .بلکه یک
می آید .از این رو ،آن هدف بزرگ با یک
جدی و یک عزم قوی و استوار را طلب می کند .البته کسی که به دنبال سعادت اخروی نیست
زندگی ّ
و به دنبال خواسته ها و تمایالت نفس خود است نمی تواند انتظار سعادتمندی در دنیا و بهره مندی از
نعمات بهشتی را داشته باشد.
٢ــ درست است که اسالم در هر دوره و زمانه ای قابل اجراست و هرقدر زندگی بشر پیچیده تر
شود و نیازهای جدیدی پدید آید ،فقها و مجتهدین می توانند احکام اسالمی متناسب با آن شرایط
را استخراج کنند ،اما این بدین معنا نیست که اگر جوامع بشری دچار انحراف شدند و خواسته ها و
تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند ،اسالم آن خواسته ها را بپذیرد و مطابق با آنها حکم کند.
در طول تاریخ جوامعی بوده اند که منحرف شده اندّ ،اما پیامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان
مبارزه کرده است؛ مثال ً با اینکه اکثریت قوم لوط خواسته های نامشروع داشتند ،حضرت لوط در
در معراج ،وارد بهشت شد و مشاهده کرد که فرشتگان درحال بنای قصری باشکوه هستند .گاهی دست از کار می کشند
1ــ پیامبر اکرم
و گاهی به ساختن ادامه می دهند .پیامبر سؤال کرد چرا برخی لحظات دست از کار می کشید؟ گفتند مصالح این قصر از ذکر ال اله ّالاللّه است.
مؤمنی که این قصر برای اوست ،وقتی به این ذکر می پردازد ،ما به ساختن این قصر ادامه می دهیم« .بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،8ص »177
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برابر تمایالت انحرافی آنان ایستاد و هیچگاه در برابر قوم خود کوتاه نیامد.
زمانه ما هم انحرافاتی هست که دامنگیر گروه زیادی از مردم دنیا شده ،مثال ً در برخی
در
ٔ
کشورها قمار و شراب رایج شده است .این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود
و آنان که قماربازان ماهری بودند ،بسیار سود می کردند و آنان که شراب می فروختند منفعت
خوبی به چنگ می آوردند و اقتصادشان رونق داشت .وقتی تازه  مسلمانان شنیدند که پیامبر  
این دو عمل را حرام کرده نزد پیامبر آمدند و در این باره از او سؤال کردند .خداوند نیز این آیه را نازل
کرد:
ـن ال َخمـ ِر و الـم ِ
ك َع ِ
درباره شراب و قمار می پرسند
یـسـ ِر از تو
َیس َٴـلو َن َ
َ
ٔ
ِ ِ
بگو در آن دو گناهی بزرگ
َـبیـر
ُقل فیهما ا ٌ
ثم ک ٌ
ِ
ـع لِل ّنـا ِ
و منفعت هایی برای مردم است
س
َو َمـناف ُ
2
و ِاثـمهما اَکبـر ِمن نَ ِ
فـعـ ِهـما
اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.
َ ُُ
َ ُ
مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب و کار را داشتند ،از منفعتی که برایشان
داشت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نشوندّ .اما با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس ،بار دیگر شراب
و قمار در دربار آنها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل شدند .با این
حال عموم مسلمانان ،هیچگاه زشتی این عمل را فراموش نکردند.
قمار عالوه بر اینکه یک کار بیهوده است ،پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده ای برای
جامعه ندارد به کار می گیرد .از طرف دیگر ،این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود
می آورد .امروزه متأسفانه در برخی از کشورها ،از جمله آمریکا قمارخانه های بزرگ و مجلل ساخته
دارنده قمارخانه های بزرگ است و از این راه
شده و گاه رئیس جمهور یک کشور بزرگ ،خودش
ٔ
کسب ثروت می کند .اما این فراگیری دلیل نمی شود که اسالم در برابر آن کوتاه بیاید و آن را گناه
محسوب نکند.
یکی دیگر از انحرافات قبل از اسالم که امروزه هم در برخی جوامع رایج شده ،ارتباط جنسی خارج
از چارچوب شرع است 3.رایج شدن این ارتباط بازگشتی به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را
متزلزل می کند .همان طور که در کشورهایی که این قبیل رابطه  ها وجود دارد ،خانواده استحکام خود را
1

سوره شعراء ،آیات  ١٦٠تا .١٦6
1ــ
ٔ
آیه .٢١٩
 2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
سید محمد حسینی بهشتی و «سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم» از محمدعلی  امانی
3ــ به کتابهای «جهان در عصر بعثت» از شهید ّ
مراجعه کنید.
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از دست داده و فرزندان تک سرپرست فراوان شده اند.
قرآن کریم در همان زمان نزول ،که این عمل فراوان بود ،در مقابل آن ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد
و راه های آسان و بدون گناه برای ارتباط جنسی پیشنهاد داد .این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای
امروز و فردای انسان ها باقی است تا هیچ گاه موقعیت خانواده متزلزل نشود و سالمت جسمی و روحی
انسان ها به خطر نیفتد.
به زنا نزدیک نشوید
نی
قر ُبوا ال ّ ِز ٰ
َوال تَ َ
ِا َّنهو کا َن ِ
ـشـ ًة
قطعاً آن عملی بسیار زشت
فاح َ
1
ـبیـل
َو ساءَ َس ً
و راهی ناپسند است
٣ــ از آنجا که خداوند نصیحتگر حقیقی مردم است ،به منظور پیشگیری از خطرات ،تابلوهای
خطر را باال برده است تا مردم ،قبل از گرفتار شدن ،آن خطرات را بشناسند و از آن دوری کنند .اما
کسانی که از گسترش این خطرات نفع می برند به ما می گویند چرا در اسالم این قدر منع کردن و حرام
کردن رایج است؟! درحالی که می دانیم چنین نیست؛ مثال ً اسالم هزاران نوع ورزش و بازی را که در
دنیا رواج دارد ،حالل می شمارد و مردم را نه تنها به ورزش کردن تشویق می کند بلکه اگر ورزش به
قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد ،آن را مستحب و دارای پاداش اخروی می داند 2.اسالم
فقط ورزشی را که همراه با قمار باشد ،بد می شمارد و منع می کند؛ این یک منع ،با آزادی اجرای
هزاران ورزش و بازی دیگر ،قابل مقایسه نیستّ .اما تشویق کنندگان به قمار ،این یک منع را چنان
بزرگ می کنند که گویی دین مانع ورزش و بازی شده است .ممکن است همین منع را هم برخی دوست
نداشته باشند ،اما خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می کند ،نه دوست داشتن یا نداشتن مردم .قرآن
کریم می فرماید:
… و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و
3
آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.
ِ
«حکمت» آن حکم و دستور نامیده
4ــ هر دستور خداوند ،علت ها و دالیل خاص خود را دارد که
می شود .گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می دانیم و گاه از آنها مطلع نیستیم .گاهی هم
از علوم مختلف کمک می گیریم تا حکمت آن را به دست بیاوریم .این یک تالش خوب و ارزشمند
آیه .32
١ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
2ــ امیرالمؤمنین در دعای کمیل از خداوند درخواست می کند که اعضا و جوارح او را قوی کند تا بهتر بتواند وظایف خود را انجام دهد
وارحی و اشدد علَی العزیم ِة ج ِ
( َق ِو علی ِخ ِ
ک َج ِ
وانحی)...
ّ َ
دمت َ
َ ُ َ َ َ َ
َ
آیه .216
بقره،
سوره
ــ
3
ٔ
ٔ
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کننده
استّ .اما باید توجه داشته باشیم که آنچه ما کشف می کنیم ،در برابر علم بی نهایت الهی که وضع ٔ
این احکام است بسیار ناچیز است؛ بنابراین نباید چنین بپنداریم که با فهمیدن یکی از حکمت های یک
همه حکمت های آن پی برده ایم و این فهم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم.
حکم الهی به ٔ

زندگی در شرایط ویژه

آری ،این سخن درست است که فرهنگ و تمدن امروزی بشر براساس دستورات الهی شکل نگرفته
و بسیاری از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است و این تعارض ،رعایت قوانین الهی
را تاحدودی سخت کرده استّ ،اما از آنجا که ایمان داریم این قوانین ،فرمان های خداست ،با اعتماد
به نفس باال و توکل بر او وارد عمل می شویم .در این صورت ،هم زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت
صحنه عمل و زندگی دفاع می کنیم؛ همان طور که در
به اسالم فراهم می نماییم و هم از اسالممان در
ٔ
سال های قبل از سرزمین و آیینمان با تمام وجود دفاع کردیم و موفق شدیم.
بیشتر بدانیم

کتاب «خاطرات سفیر» سرگذشت یک دانشجو است که
تصمیم گرفته در معتبرترین دانشگاه های اروپا تحصیل کند
همه احکام دین را رعایت نماید .این کتاب
و در عین حال ٔ
خاطرات او از بخشی از اتفاقاتی است که در مدت تحصیل
١
برای وی رخ داده است.

عرصه فرهنگ و ارتباطات ،ورزش و
نحوه اجرای احکام اسالمی در سه
ٔ
با توجه به نکات فوقٔ ،
بازی و اقتصاد را بیان می کنیم:
١ــ عرصۀ فرهنگ و ارتباطات
دهنده هویت و شخصیت آن است .نوع اجزا و عناصر
فرهنگ ،روح معنوی حاکم بر جامعه و نشان ٔ
دهنده درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است .اعتقاد به خدا و
فرهنگی هر جامعه نشان ٔ
رشته طراحی صنعتی.
١ــ خاطرات سفیر ،نیلوفر شادمهری ،دانشجوی دکترای ٔ
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یکتاپرستی ،ایمان و اعتقاد به پیامبران الهی و اعتقاد به معاد و پایبندی به آن ،معیارهای اصلی در تشخیص
ارزشمندی فرهنگ جوامع است .توجه به عدالت ،خردورزی ،علم و دانش ،عفاف و پاکدامنی ،دوری از
شهوت و غضب و پایبندی به احکام و دستورات الهی از معیارهای دیگر یک فرهنگ برتر است.
احکام و قوانین اجتماعی اسالم باید به گونه ای تنظیم شود که سبب رشد و تقویت این معیارها شود.
از این رو:
1ــ تولىد فىلم هاى سىنماىى و تلوىزىونى ،مستند علمى ،تارىخى و
اجتماعى که به ّنىت اعتالى فرهنگ اسالمى و تربىت دىنى باشد ،مستحب
است و در شراىط ویژه ،واجب کفاىى 1است.
اشاعه فرهنگ و
2ــ ایجاد پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به منظور
ٔ
معارف اسالمى و مقابله با اندىشه هاى کفرآمىز و ابتذال اخالقى ،مستحب است و در مواردی واجب؛
افرادى که تواناىى علمى ،فنى و مالى آن را دارند باىد به ایجاد آن مبادرت ورزند.
یکی از مهم ترین ابزارهای کشورهای سلطه گر ،وسایل ارتباطی از قبیل پایگاه های اینترنتی،
شبکه های اجتماعی ،ماهواره ها و سایر رسانه های اجتماعی است .مرکز این وسایل ارتباطی در
کشورهایی نظیر آمریکاست و صاحبان آنها سرمایه داران بزرگی هستند که معموال ً در دولت های خود
نفوذ فراوان دارند و برای تسلط بر کشورها اقداماتی از قبیل :به دست آوردن اطالعات محرمانه
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی کشورها و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری های دقیق علیه
کشورهای مورد هدف را انجام می دهند.
سلطه رسانه ای و ارتباطی بیگانگان بر کشور شویم و این یکی از مهم  ترین
از همین رو ،الزم است مانع ٔ
قاعده «نفی سبیل» است .بنابراین بر دولت اسالمی واجب است که زیرساخت های الزم
مصداق های
ٔ
برای پایگاه های ارتباطی بومی و داخلی را فراهم کند .بر ما نیز واجب است که حتی المقدور از وسایل
سلطه رسانه ای بیگانگان شویم.
ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و ٔ
3ــ تولىد ،توزىع و تبلىغ فىلم ها ،لوح هاى فشرده ،مجالت ،روزنامه ها ،کتاب ها و انواع آثار هنرى به
منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال اخالقى ،از مصادىق مهم
عمل صالح و از واجبات کفاىى و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
4ــ استفاده از موسیقی ،خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیر  سنتی و مدرن جایز و
درحد کفایت به آن اقدام کنند ،از دوش دیگران برداشته می شود.
1ــ واجب کفایی ،عملی است که برهمه واجب استّ ،اما اگر کسانی
ّ
واجب عینی عملی است که انجام آن بر تک تک مسلمانان واجب است.

104

حالل است ،فقط آن نوع موسیقی که بی بندوباری و شهوت را تقویت و تحریک می کند و مناسب
مجالس لهو و لعب است حرام است .استفاده از ابزارها و آالت موسیقی برای اجرای سرودها و
ِ
فرهنگی مفید نیز حالل و جایز است.
برنامه های
دربردارنده
  5ــ تولىد ،توزىع و تبلىغ فىلم ها ،لوح هاى فشرده و ساىر رسانه هایی که
ٔ
دربردارنده
تصاوىر ىا متونی هستند که موجب انحراف و فساد مى شوند و ىا
ٔ
موسىقى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند ،از گناهان بزرگ
شمرده مى شود و خرىد و فروش آنها حرام است .همچنىن ،تماشا کردن
و گوش دادن به آنها نىز حرام است.
  ٦ــ شرکت در مجالس شادی ،مانند جشن عروسی ،جشن های مذهبی و ملی جایز است و حتی اگر
صله رحم یا تبلیغ دین شود مستحب است؛ به شرط آن که در این مجالس ،احکام دین
موجب تقویت ٔ
مانند پوشش مناسب خانم ها رعایت شود.
٢ــ عرصۀ ورزش و بازی:1
١ــ دین اسالم از مسلمانان می خواهد برای سالمت و تندرستی خود بکوشند و از هرکاری که
تندرستی را به خطر می اندازد ،دوری کنند .عالوه بر این ،خوب است هر مسلمانی بکوشد که بدنی قوی
و نیرومند داشته باشد تا در زندگی از سالمت برخوردار باشد و بتواند بهتر فعالیت کند و در هنگام خطر
و
مبارزه با دشمنان دین پیروزمندانه عمل نماید .پیامبر اکرم    و امام علی از دالوران زمان خود
ٔ
بودند و در تمام جنگ ها شجاعانه می جنگیدند .البته قوی شدن بدن وقتی ارزشمند است که ّقوت بازو
سبب تواضع و فروتنی انسان شود ،نه فخرفروشی بر دیگران.
رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان
٢ــ کسانی که برای تقویت ٔ
و سالمت اخالقی افراد خانواده در برگزاری بازی ها و ورزش های
دسته جمعی پیش قدم می شوند ،از پاداش اخروی بهره مند خواهند شد.
٣ــ شرط بندی ،از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن ،حتی در بازی ها و ورزش های
معمولی نیز حرام می باشد.
مجموعه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى و
1ــ بازى مجموعه فعالىت هاىى است که براى نشاط و تفرىح انجام مى شود .ورزش
ٔ
تقوىت اندام هاست .بازى هاى ورزشى ،آن دسته از بازى هاىى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شود و هم به تقوىت اندام ها کمک مى کند،
مانند فوتبال ،والىبال ،دو و مىدانى و بسىارى از بازى هاى محلى.
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٤ــ اگر ورزش و بازی های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباری های دنیای
کنونی ضرورت یابد ،فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.
٥ــ دادن جایزه توسط سازمان ها ،نهادها و افراد به ورزشکاران جایز است و اگر کسانی این جوایز
را به این ّنیت بدهند که افرادجامعه به ورزش و بازی های مفید روآورند و سالمتی جسم و جان خود را
افزایش دهند ،کار نیکی کرده اند و از پاداش اخروی برخوردار خواهند بود.
عرصه اقتصاد
٣ــ
ٔ
در عصر حاضر سبکی از زندگی اقتصادی که مبتنی بر تولید انبوه کاال و مصرف فراوان و نیز توجه
به رفاه بیش از حد و لذت های مادی است ،در غرب رایج شده که سایر ملت ها را نیز تحت تأثیر قرار
داده است .امروزه کارخانه های عظیم در سراسر جهان و به خصوص در کشورهای صنعتی به تولید
انبوه کاال می پردازند و رسانه ها با تبلیغات مختلف ،مردم را تشویق به مصرف می کنند .همین امر سبب
شده است که بسیاری از منابع زمین در همین قرن اخیر مصرف شود و محیط زیست برای انسان و
سایر جنبندگان و گیاهان نامساعد گردد .کشور ما نیز از این آسیب دور نمانده و میزان مصرف بسیاری
استفاده صحیح از آب و
از کاالها در میان ما باال رفته است .ساختار اداری پرمصرف و کم بازده ،عدم
ٔ
انرژی ،وجود برخی از مشاغل کاذب و غیرضروری مانند واسطه گری و برخی اشکاالت دیگر بر آسیب
مصرف گرایی افزوده است .برای اینکه بتوانیم بر مشکالت اقتصادی ناشی از تمدن جدید و معضالت
داخلی فائق شویم و در مسیر عدالت و رشد اقتصادی حرکت کنیم ،الزم است موارد زیر را به دقت
رعایت کنیم:
١ــ مسئولین باید اقتصاد کشور را به گونه ای مدیریت کنند که سه هدف زیر محقق شود:
اول  ،استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان1؛ دوم ،پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش
فاصله طبقاتی؛ سوم ،حرکت به سوی آبادانی و عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی.
ٔ
همه اموری که سبب ناپاک شدن روزی
٢ــ بکوشیم که رزق و روزی حالل به خانه بیاوریم و از ٔ
ما می شود ،مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاری در معامله خودداری کنیم تا هم آثار مثبت
روزی حالل را در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به اقتصاد کشور کمک نماییم.
٣ــ بکوشیم جامعه و بهخصوص بانکهای کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید
عرصه کار و تجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب
قرار گیرد .همچنین قبل از ورود به
ٔ
لکافرین علَی ِ
1ــ قرآن کریم می فرماید« :و لَن یجع َل اللّٰه ِل ِ
آیه .141
بیل»؛
نین َس ً
سوره نساءٔ ،
َ َ َ ُ
َ َ
ُ
ٔ
المؤم َ
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حرام نگردیم .حضرت علی در  این باره میفرماید:
ای گروه تاجران و بازرگانان!
عش َر التُّ ّجا ِر،
یا َم َ
ِ
اول یادگیری ِ
مسائل ِ
شرعی تجارت،
قه،
اَلف َ
سپس تجارت کردن.
تـج َر1؛
الم َ
ثُ َّم َ
٤ــ بکوشیم که همه از کاالی ایرانی استفاده کنیم و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم .اگر
مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود ،نخریدن آن واجب است.
٥ــ اشرافی گری ،تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی ،یکی از مهم ترین عوامل
فاصله طبقاتی است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی ،باعث بی اعتمادی
عقب ماندگی اقتصادی و
ٔ
عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود .بنابراین ،بر مسئولین و مدیران
شیوه زندگی اجتناب کنند و با اسوه قرار دادن خود ،دیگران را به سوی
کشور واجب است که از این ٔ
یک اقتصاد سالم دعوت کنند.
مجموعه افراد جامعه نیز باید با پیروی از پیامبر اکرم و امر به معروف
ٔ
و نهی از منکر روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.
بررسی

برخی می گویند« :ما از کاالی ایرانی استفاده خواهیم کرد به شرطی که بهتر یا هم ردیف کاالی
خارجی باشد ».نظر شما در این باره چیست؟
٦ــ واجب است برای پیشرفت علمی ،صنعتی و افزایش تولید داخلی تالش کنیم و در مصرف منابع
کشور حداکثر قناعت را پیشه سازیم .مصرف آب ،بنزین ،موادغذایی ،پوشاک ،انرژی و اموری از
همه این موارد حرام
این قبیل را به حداقل رسانده و به صورت کامال ً صحیح استفاده کنیم .اسراف در ٔ
است.
٧ــ از تخریب محیط زیست پیرامون خود جلوگیری کنیم .با توصیه به اطرافیان استفاده از سموم
حداقل برسانیم.
شیمیایی ،پالستیک ،کاغذ و مانند آن را به ّ
 ٨ــ ممکن است در محیط زندگی ما ،مانند مدرسه ،محله و محیط کار افرادی بی بضاعت زندگی
تجملی دیگران غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد .از این رو بهتر است از مدگرایی
کنند که زندگی ّ
و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده زیستی پیشه نماییم.
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٩ــ امروزه کشورهای سلطه گر می کوشند تا از طریق برقراری روابط تجاری ،کنترل اقتصادی سایر
کشورها را به دست بگیرند و آنها را به خود وابسته نمایند و استقالل آنان را از بین ببرند .بنابراین ،بر
دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونه ای تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در مواقع
خطر کشور ما را تحت فشار قرار دهند.
١٠ــ از آنجا که رژیم صهیونیستی ،سرزمین مسلمانان را به کمک انگلستان در سال های قبل به
زور تصرف کرده و در آنجا غاصبانه یک کشور تشکیل داده است ،هر نوع تجارتی که به نفع این رژیم
باشد ،همچون وارد کردن و ترویج کاالهایی که سرمایه داران این رژیم در آن شریک هستند حرام است.
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