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تامين بهداشت رواني اقتصاد و تقويت آن از منظر آموزه های ديني
مصطفی احمدی فر *:دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم قرآن وحدیث ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،گروه علوم قرآن وحديث
محم�د عل�ی رضایی اصفهانی :دانش��یار ،عضو هيئت علمي جامع��ه المصطفی(ص) العالمیه ،دانش��كده الهيات و معارف
اسالمي ،گروه علوم قرآن و حديث
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص27-17
تاریخ پذیرش مقاله1390/6/21 :

چکیده
در حاليکه جهان با شتاب توصيف ناپذيري به سوي صنعتي شدن و جهاني عاري از دشواري و سختي و تحوالت عميق فن
آوري در حال حرکت است ،همچنان موضوع بيماري ها و مشکالت رواني ،موضوعي در خور توجه و نه چندان خشنود کننده
به حس��اب مي آيد .ازجمله بیماری روانی که دامنگیر جوامع گش��ته ،بیماری دهش��تناک اقتصادی است .این بیماری روح و
روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی ،اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشت.
قرآن کریم و روایات ،در خصوص اين موضوعات به لحاظ مبنايي و محتوايي از غناي وااليي برخوردار اس��ت و نقش بس��زايي
در کاهش و از بين بردن فشارهاي رواني و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع ،دارد .اسالم(قرآن وحدیث) ،راهکارها
و سفارش��هايي در اين بين دارد که زمينه س��از تقويت روحي و رواني افراد در اجتماع می باشد؛ آن سان که فشارهاي رواني
اقتصادی مردم را از بين مي برد و بهداشت رواني اقتصادی آنان را در اين زمينه تقويت و يا تامين می کند .از جمله مطالب
ی��اد ش��ده در این باره می ت��وان ازعمده ترين بيماريهاي رواني اقتصادي ،پيامد هاي آن��ان در اجتماع و راهکارهاي قرآن و
حدیث جهت درمان اين بيماري نام برد.
کليد واژه ها :بهداشت روانی اقتصادی ،فقر ،اتراف ،سرقت ،قرآن ،حديث

نویسنده پاسخگو :مشهد ،حرم مطهر،دانشگاه علوم اسالمی رضوی
تلفن09153584738:
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مقدمه
کس��ب آرامش و اطمينان و دوري ازپريش��ان حالي يکي از
اساس��ي ترين نيازهاي فطري بش��ر اس��ت و از دير باز جزء
مسائل اساسي بشر بوده است .جوامع بشري همچنان شاهد
وج��ود هزاران بيمار رواني و گس��ترش پدي��ده هايي نظير
فقر ،جنگ ،اعتياد ،خودکش��ي ،و بزهکاري و ديگر بيماري
هاس��ت،که چون خوره اي روح وجان انس��ان ه��ا را در بر
گرفته و آنها را به تدريج به هالکت مي رساند .و از آنجا که
مس��ائل اقتصادی نقش شگرفی در روان افراد دارد از اين رو
يکي از اهداف و برنامه هاي نظام هاي اجتماعي ،تالش براي
باال بردن رفاه ،بهزيس��تي و بهداش��ت روانی اقتصادی افراد
اس��ت؛ چرا که بهداش��ت رواني  -اقتصادی يکي از نيازهاي
ضروري افراد در جامع��ه تلقي مي گردد و عملکرد مطلوب
جامعه مس��تلزم برخورداري از افرادي در شرایط مطلوب از
حيث سالمت و بهداشت رواني( )Mental Healthاست.
ا ّما هزاره سوم ميالدي در شرايطي آغاز مي گردد که جهان
همچنان درگير مشکالت عديده اي در ابعاد رواني اقتصادي
است .و انس��ان مضطرب ،افسرده و بحران زده عصر حاضر،
بيش ازهر زماني ديگر ،خود را در آس��تانه سؤاالتي اساسي
در مقوله ارزش ها و سالمت رواني مي يابد و عامل پيدايش
بسياري از ناس��ازگاريها و نابهنجاريها را تضادهاي ارزشي و
عدم اس��تقرار يک نظام ارزشي اقتصادي سازمان يافته شده
در ف��رد و جامع��ه مي داند و اينک با توج��ه به اهميت اين
موضوع ،هزينه اي که کش��ورها ي جهان بابت پيش��گيري
و درم��ان بيماريه��اي رواني اقتصادی و يا مب��ارزه با برخي
ناهنجاريهاي رواني اقتصادی پرداخت مي کنند ،سهم قابل
توجهي از بودجه کش��ورها را به خ��ود اختصاص مي دهد،
گرچه اين پژوهش��ها عموماً در کش��ورهاي توس��عه يافته
صورت گرفته ،ا ّما با تمام تالش��هاي ص��ورت گرفته در اين
زمينه ،وضعيت بهداشت رواني اقتصادي در اين کشورها رو
به وخامت گزارش شده است.
عدم وجود سالمت و بهداش��ت رواني اقتصادي در اکثريت
جوامع بشري و فشارهاي ناش��ي از برخي عوامل بازدارنده،
يکي از عواملي اس��ت که ضرورت اين موضوع را بر همگان
گوشزد مي نمايد.
اين مس��ئله مورد پذيرش تمام عقالس��ت که حل مس��ائل
مل��ي و بين المللي تا حد زيادي به روش��ن بيني در زمينه
روح و روان بش��ر و جل��وه هاي گوناگ��ون آن بخصوص در
زمين��ه اقتصادي ،بس��تگي دارد؛ چراکه وج��ود يک جامعه
س��الم اقتصادي و جامعه اي عاري ازهر گونه پريشان حالي
اقتصادي ،مش��کالت و مصيبتها ،منوط به داش��تن افرادي
اس��ت كه سالمت اقتصادي داشته باشند .بدين ترتيب ،اين

موضوع ،از موضوعاتي است که پيش روي محققان است.
بهداش��ت رواني اقتصادي يکي از نيازهاي اجتماع اس��ت و
بديهي اس��ت هر گونه تالش در زمينه دس��تيابي به آرامش
روان��ي اقتصادي ،مس��تلزم پژوهش��ها و تحقيقات وس��يع
پژوهش��گران و محققان و به کار بس��تن نتایج پژوهش��ها
توسط دستگاههاي اجرايي است .بدين سان تأمين بهداشت
رواني اقتصادي افراد به عن��وان يک اقدام مثبت اقتصادي،
براي تمام کشورها و ملتها جنبه الزامي دارد[]1
دين مبين اس�لام ،از دير باز اين معضل را پيش بيني کرده
و ضمن تش��ريح علل آرامش روحي و روان��ي ،راهکارهايي
براي پاسخ به اين نياز اساسي بشر ارائه داده است تا جوامع
بش��ري در برابر فش��ارهاي رواني اقتصادي دچار آ شفتگي
نگشته و افراد انسجام ش��خصيتي و بهداشت رواني خود را
حفظ کنند.
اس�لام ،به روابط اقتصادي س��الم انس��انها توجه داشته و
خواس��تار اين مهم است که روابط اقتصادي بايد به گونه اي
باشد که سالمت و بهداشت روان افراد به خطر نيفتد.
ادبیات تحقیق
الف) مفهوم شناسي:
-1مفهوم شناسی بهداشت روان:
تعريف بهداش��ت و س�لامت روان ،چندان س��اده نيست و
برخي بر اين باورند که اصوالً تعريف س�لامت رواني ممکن
نيست و مش��کل بحث بهداشت رواني هم ازآنجا سرچشمه
مي گيرد که هنوز تعريف صحيح و قابل قبولي براي هنجار،
بيماري و سالمتي در دست نيست .اصطالح بهداشت رواني
از آن دس��ته از مفاهيم��ي اس��ت که در روانشناس��ي مورد
مناقشه فراواني بوده و هست و اين جدال از آنجا سرچشمه
م��ي گيرد که هنوز تعريفي صحيح ب��راي بهنجاري نداريم.
از س��وي ديگر تعاريفي از بهداش��ت روان ،ارائه گرديده که
برخي از آنان را بررسي مي نماييم.
سازمان جهانی بهداشت(،)World Health Organization
بهداشت روانی را چنین تعریف می نماید:
«بهداش��ت روانی در درون مفهوم کلی بهداش��ت جای می
گیرد و بهداش��ت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های
اجتماعی ،روانی و جس��می ،بهداش��ت تنها نبود بیماری یا
عقب ماندگی نیست ]2[».در تعریف دیگر چنین آمده است:
بهداش��ت روانی به معنای سالمت فکر است و منظور نشان
دادن وضع مثبت و س�لامت روانی اس��ت ک��ه می تواند به
ایجاد تحرک ،پیش��رفت و تکامل فردی ،ملی و بین المللی
کمک نماید؛ زیرا وقتی س�لامت روانی ش��ناخته شد ،برای
دس��تیابی به آن اقدام می ش��ود و بدین رو راه برای تکامل
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فردی و اجتماعی باز می گردد]3[.
فرهنگ روانشناسی الروس ،بهداشت روانی را چنین تعریف
می کند:
«اس��تعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کارکردن،
برای موقعیت های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی
تعادل خود ،توانایی داشتن]2[».
ا ّما در گستره وسیع تر ،بهداشت روانی عبارت است از آگاهی
به عوامل معنوی و مادی و انگیزه هایی که س�لامت فکر و
وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را س��بب می ش��ود ،که
بدان وسیله ساز و کار با ارزشی در مورد تحرک و پیشرفت
معنوی و مادی انسان درهمه زمینه ها فراهم آید]4[.
بهداش��ت روان��ى در تعريف ديگر عبارت اس��ت از مجموعه
عوامل��ى كه در پيشگيرى يا جلوگيرى از پيش��رفت رونده
وخام��ت اختالالت ش��ناختى ،عاطفى و رفتارى در انس��ان
نقش مؤثر دارند]5[.
انجمن كانادايى بهداش��ت روانى ،بهداش��ت روانى را در سه
قسمت تعريف كرده است:
قس��مت اول :نگرشه��اى مربوط ب��ه خود ،قس��مت دوم:
نگرشهاى مرب��وط به ديگران (با ديگ��ران راحت بودن) و
قس��مت س��وم :نگرشهاى مربوط ب��ه زندگ��ى (رويايى با
الزامهاى زندگى).
ب��ر اي��ن اس��اس ،نش��انههايى پيدا مىش��وند كه م��ا را از
دشوارىهاى روانى ،به ويژه در خود فرو رفتن ،پرخاشگرى،
خودم��دارى ،بىاعتم��ادى ش��ديد ،بىخواب��ى ،اضط��راب،
خيالباف��ى ،ضعف در كنترل هيجان ،نوس��انهاى خلقى و
احساس ناتوانى و وابستگى آگاه مىسازند.
به عالوه ،براى داش��تن بهداش��ت روانى مناس��ب ،بايد اين
شرايط فراهم شود :روبهرو شدن با واقعيت ،سازگار شدن با
تغييرات ،ظرفيت تحمل اضطرابها ،كم توقعى ،احترام قائل
شدن براى ديگران ،دشمنى نكردن با آنان و كمك رساندن
به مردم]2[.
 -2مفهوم شناسي بهداشت روانی اقتصادي:
تعریفی از بهداشت روانی اقتصادی در دست نیست ،وشاید
ای��ن عنوان برای اولین بار مطرح می ش��ود ولی با توجه به
بررس��ی ها و پژوهشها ،بهداشت روانی اقتصادی را می توان
چنین تعریف نمود:
بهداشت روانی اقتصادی دراجتماع ،به معنای سالمت فکری
اقتص��ادی جامعه اس��ت و منظور نش��ان دادن وضع مثبت
اقتصادی جامعه وس�لامت روانی اقتصادی جامعه است که
می تواند به ایجاد تحرک ،پیش��رفت و تکامل فردی ،ملی و
بین المللی کمک نماید.
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ب -تاريخچه
بررسي تاريخچه و پيشينه بهداشت روان ،اهميت و ضرورت
توجه بيشتر به موضوع بهداشت روان را در پژوهشها روشن
نموده و عالوه بر تبيين پيش��رفتها ،مش��کالت و اولويتهاي
فعلي بهداش��ت رواني جوامع را مشخص مي نمايد .در اين
موضوع ،محققان در حوزه علوم اسالمى تحقيقاتى به صورت
پراكنده يا در برخى عناوين و مفاهيم بهداش��ت روانى ارائه
و مطالب��ى را تأليف كردهاند .در کت��ب و پاياننامههايى كه
نگارنده به آن ها دس��ت پيدا كرده به برخى مسائل مربوط
به بهداش��ت روانى از ديدگاه قرآن و روايات پرداخته ش��ده
اس��ت .ا ّما اثر مستقلی با عنوان بهداش��ت روانی اقتصادی،
نگاش��ته نشده است؛ و در برخی از منابع ،به بهداشت روانی
اقتصادی ،به صورت غیر مس��تقیم اشاره شده است .در اين
تحقيق تالش نموديم موضوع بهداشت روانی اقتصادی را از
ديدگاه قرآن و روایات بررس��ى كنيم و گامى در جهت ارائه
ديدگاهی كامل از بهداش��ت روانى با توجه به منابع اس�لام
برداريم.
بيماريهاي روانی اقتصادي در اجتماع
مواردی که در این بخش بدان پرداخته ش��ده است ،ازجمله
مواردی اس��ت که دربهداشت روان جامعه ،خلل ایجاد می
کن��د و ظهور این امر ،منوط به تفکرو تعمق بیش��تری می
باشد.
الف) فقر:
فق��ر يکي از پدي��ده هاي نامطلوب اقتصادي اس��ت که آثار
زي��ان بار بي ش��ماري در تکوين ش��خصيت ،روان و اخالق
انس��اني و نيز در فرهنگ عمومي جامعه بر جاي مي نهد و
س��قوط و تباهي مادي و معنوي جامع��ه و به ويژه تزلزل و
تخريب بنيانهاي اقتصادي و فروپاش��ي اخالقي را باعث مي
گردد.
 -1فقر ،پديده اي ممدوح يا مذموم؟
درميان متون اسالمي و نصوص و روايات ،گاه دريکموضوع،
احادي��ث با محتواي مختلف و گاه متفاوت وجود دارد .فهم
اي��ن گونه احاديث ،جز در پرتو نگرش جامع به احاديث آن
موضوع ممکن نيس��ت .اکنون به روايات فقر ُجس��تاري مي
نماييم:
الموت األکب��ر؛ فقر ،م��رگ بزرگتر
قال عل��ي(ع)« :الفق��ر
ُ
است]6[».
أش��د من القت��ل؛ فق��ر ،از قتل
«الفق��ر
النب��ي(ص):
ق��ال
ّ
شديدتراست]7[».
قال النبي(ص)« :الفقر س��واد الوجه ف��ي الدارين؛ فقر ،مايه
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سيه روزي هر دوجهان است]8[».
قال عل��ي(ع) إلبنه محمد بن الحنفي��ه« :يا بني إني أخاف
للدين؛ امام
عليک الفقر ،فاس��تعذ باهلل منه فإن الفقر منقصة ّ
عل��ي(ع) به پس��رش محمد بن حنفيه فرمودند :اي پس��رم
همانا من برتو برفقر مي ترس��م ،پ��س از آن به خدا پناه بر.
همانا فقر موجبات نقصان دين را فراهم مي کند»[]9[،]6
در براب��ر اين روايات نکوهنده ،تعداد نس��بتاً زيادي روايات
ستايش��گر ه��م داري��م ]10[.که فه��م این روای��ات بظاهر
متع��ارض ،يک جا و با توجه به مطالب جنبي ديگر ميس��ر
است .بنگريد:
ق��ال الص��ادق(ع) « :کلّم��ا زاد العب��د ايمان��اً ازداد ضيق��اً
ف��ي معيش��ته؛ همانا ايمان عبد به وس��يله تنگدس��تي در
زندگي(فقر) زياد مي گردد]7[».
س��ئل عن النبي(ص)« :ما الفقر؟ فقال(ص) :خزانة من اهلل.
قيل ثانياً  :يارس��ول اهلل ماالفق��ر؟ فقال(ص) :کرامة من اهلل.
قيل ثالثاً :يارس��ول اهلل ماالفقر؟ فقال(ص)  :ش��يء اليعطيه
اهلل إلاّ نبياً
ً
مرس�لا أو مؤمناً کريماً علي اهلل تعالي؛ از پيامبر
اکرم(ص) س��وال شد :فقر چيس��ت؟ پس گفت :خزائني از
سوي خداست .شخص دومي سوال کرد :اي رسول خدافقر
چيست؟پس گفت :کرامتي از سوي خداست .شخص سومي
س��وال کرد:اي رسول خدا فقرچيس��ت؟ پس گفت :چيزي
اس��ت که خدا آن را نمي دهد مگر به نبي مرس��لش يا به
مؤمن کريمي بر خداي تعالي»[]11[،]7
ودر جاي ديگر چنين آمده است:
قال النبي(ص)« :اطلعت في الجنه فرايت اکثر اهلها الفقرا ؛ به
بهشت نگاهي انداختم ،ديدم اکثر مردم آن فقيرانند]12[».
البت��ه برخي ازحديث پژوهان آش��كارا اين گونه احاديث را
رد نم��وده اند افزون براينکه مي توان با توجه به اصول کلّي
اجتماع��ي و اقتص��ادي برگرفته از مباني دين��ي ،اين گونه
احادي��ث را فهميد و در ي��ک جمعبندي دقيق ،به نتيجهي
مطلوبي دست يافت .بي گمان ،تامين معاش و امكانات مادي
براي دستيابي به مقام قرب الهي ضرورت دارد]14[،]13[.
لذا برخي از روايات ديگ�� ِر همين موضوع ،نيز بهخوبي مي
تواند بيانگر مراد اين روايت باشد و شبهه را برطرف نمايد:
أحبنا أهل
ابناثي��ر از علي(ع) نقل مي کند که فرمود« :من ّ
فليعد للفقر جِ لباباً؛ کس��ي که ما اهل بيت را دوس��ت
البيت
َّ
بدارد بايد فقر را پوش��ش خود قرار دهد(.خود را آماده فقر
کند)[]15
اين بيان ،بهخوبي روش��نگر آن اس��ت که درفضاي سياس��ي
آن روزگار ،آنک��ه حق ميگف��ت و بر محور حق يعني علي(ع)
ميچرخيد ،از بسياري موقعيتهاي اجتماعي و سياسي محروم
ميشد و مآالً فقر ،بر زندگياش حاکم ميگشت .البته اين بحث
نياز به كنكاش بيشتري دارد ،لكن به دليل پرداختن به مسائل

مهم ديگر ،از اين مهم چشم پوشي مي نماييم.
-2آثار و پيامدهاي پديده فقر در جامعه:
پدی��ده فقر ،به عن��وان یکی از مهمتری��ن بیماریهای روانی
اقتص��ادی ،آثار و پیامدهایی در اجتماع از خود بر جای می
گذارد که مهمترین آنها به قرار ذیل است ،بنگرید:
-1-2ضد ارزش انگاري ارزشهاي فقير:
فق��ر مادي نه تنه��ا موجب بي اعتنايي ب��ه توانمندي هاي
انسان و ناديده انگاشتن اعتبار اجتماعي وي مي گردد ،بلکه
ارزشهاي واقعي او را نيز ضد ارزش جلوه مي دهد ،در حاليکه
گاه کارهاي خ�لاف اخالق و انس��انيت ثروتمندان ،به ديد
ارزش و اعتبار نگريسته مي شود ،امام علي(ع) مي فرمايند:
« يا بني  ...لو کان الفقير صادقاً يسمونه کاذباً و لو کان زاهدا ً
يس��مونه جاه ً
ال»  -فرزندم! ...اگر فقير راستگو باشد ،وي را
دروغگو نامند و اگر زاهد باشد نادانش خوانند[]7
-2-2انزوا :
نداشتن امکانات مادي ،و آثار زيان بار فقر بر شخصيت افراد
از يک س��و ،و حاکميت ارزشهاي تکاثري در جامعه از سوي
ديگر ،مجالي براي حضور تهيدستان در عرصه ي اجتماعي
نمي نهد ،گو اينکه آنان در ش��هر و ديار خود نيز غريبند و
تنها.
امام عل��ي(ع) مي فرمايند« :الغني ف��ي الغربه و كالفقر في
الوطن غربته؛ توانگري در غربت ،چون در ميهن خود ماندن
است .و فقر و نداري در آن ،چون در غربت به سر بردن»
از دي��دگاه اجتماعي ،تهيدس��تان جايگاه و اعتبار ش��ايان
توجه��ي ندارن��د .چنانکه ام��ام علي(ع) در وص��ف آنان به
اين نکته اش��اره فرموده اس��ت « :تقتحمه العيون و تحقره
الرجال؛( آنان که) در ديده ها خوارند و مردم حقيرشان مي
شمارند؟»[]6
-3-2کينه و دشمني:
نتيجه طبيعي فشارهاي اقتصادي و آثار روحي و اخالقي آن
خشم و دشمني نس��بت به زر اندوزان و نظام تکاثري است
که خود به اهمي��ت اجتماعي ،صدمات جدي مي زند ،امير
مؤمنان(ع) در تشريح پيامدهاي فقر مي فرمايند:
« ف��ان الفق��ر  ...داعيه للمقت؛ به راس��تي ک��ه فقر ،باعث
دشمني است»[]6
-4-2خود کمتربيني:
فقر مادي احس��اس حقارت و خ��ود کمتر بيني را به دنبال
دارد ،گونه اي که حتي فقير ،در ميان خانواده خود نيز نمي
تواند شخصيت حقيقي و عزت نفس خويش را بازيابد.

تامين بهداشت رواني اقتصاد وتقويت آن از منظر آموزه های ديني
آموزه هاي اس�لام به اين نکته اش��اره نم��وده و فقر را مايه
خواري و از دس��ت دادن جايگاه اجتماعي بر شمرده است.
[]15[،]7
نتيجه چنين احساسي ،آثار نامطلوبي است که بر شخصيت
و روان و اراده آدمي گذاشته مي شود و افزون بر ايجاد عقده
حقارت ،مانعي در شکوفايي استعدادها و توانمندي هاي وي
به شمار مي رود.
-5-2تشويش و اضطراب:
فقر مادي و فشارهاي اقتصادي ،آدمي را مي آزارد و پيوسته
ج��ان و دل او را ب��ه خود مش��غول مي دارد و تش��ويش و
اندوه ،آرامش روحي وي را بر هم مي زند و روشن است كه
انس��ان مضطرب و نگران كمتر م��ي تواند كار مفيدي انجام
دهد ]16[.از اين رو عناصري مانند قناعت ،و خش��نودي از
خواس��ت الهي ،نقش مؤثري در حف��ظ آرامش روان آدمي
خواهد داش��ت .امام صادق(ع) مي فرمايد « :خمس خصال
من فقد واحده منهن لم ي��زل ناقص العيش ،خزائل العقل،
مش��غول القلب؛  ...الثالثه :الس��عه في الرزق  ،...پنج خصلت
است که هر کس يکي از آنها را نداشته باشد ،پيوسته زندگي
اش ناقص ،خردش تباه و دلش مش��غول خواهد بود  ...سوم:
وس��عت در روزي[ ]17و نيز امام علي(ع) مي فرمايد « :ان
الفقر  ...جالب للهموم .به راستي فقر اندوه آور است[]18
ب) اتراف (مصرف گرايي و رفاه زدگي):
رف��اه زدگي و مصرف گرايي مفرط در تامين لذت هاي مادي
که در قرآن با تعبير«اتراف» ياد شده ،ممنوع و مورد نکوهش
قرار گرفته اس��ت و آموزه هاي اس�لامي در آي��ات و روايات
متعدد به نکوهش اتراف و بيان ويژگيهاي مترفان پرداخته و
عواقبي سوء براي آنان برشمرده و آن را عامل نابودي جوامع
دانسته است (.نک :اسراء 16 /؛ انعام)45 -44 /
 -1مفهوم شناسي اتراف:
ات��راف از واژه (ترف) به معناي نعم��ت و برخورداري از آن
به کار رفته اس��ت و مترف به کسي گويند که نعمت فراوان
و غرق ش��دن در شهوات و خوش��گذراني ها ،او را به غرور و
سرکش��ي ،واداشته اس��ت ]19[ .و در ازاي شکر و ستايش
خداوند متعال ،سرکش��ي و کفران نعم��ت مي کند ]20[.و
گفتني است که اين واژه ،ويژه ثروتمندان است]21[.
ثروت زياد ،مصرف گرايي ،رفاه زدگي و تجمل گرايي همراه
با غرور و طغيان ناش��ي از آن ،و اختالف فاحش طبقاتي ،از
معيارهاي تش��خيص اتراف اس��ت .در اين فرهنگ ،مصرف
عالوه بر ارزش مادي ،ارزش نمادين نيز دارد]22[.
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 -2آث�ار و پيامده�اي اتراف(مص�رف گراي�ي و رفاه
زدگي) در اجتماع:
بیماری اتراف،آثار و پیامدهای مختلفی در اجتماع به دنبال
دارد .مهمترین آنان به قرار زیر می باشد ،بنگرید:
-1-2ضرر و زيان اقتصادي در جامعه:
پديده اتراف از نظر اقتصادي ،عامل رکود و از جهت اجتماعي
عامل فساد و از لحاظ معنوي پرتگاه سقوط و تباهي است.
زي��ان اقتصادي مصرف گرايي و رفاه زدگي ،بيش از همه به
افراد کم درآمد و جوامع عقب مانده و در حال توس��عه مي
رس��د ،چه گسترش اين پديده ،موجب مي گردد تا امکانات
و ثروتهايي که بايس��تي در سرمايه گذاري در بخشهايي زير
بنايي و توليدي هزينه گردد ،به سوي مصرف گرايي و خريد
کاالهاي تجمالتي و غير مصرفي خارجي کشانده شود.
-2-2اتراف ،مهمترين عامل فساد اخالقي و رفتارهاي جامعه:
غرق ش��دن در ش��هوتها و هوس��ها و زي��اده روي در لذات
جسماني و عش��ق به آنان ،مجالي براي انديشه در کماالت
معن��وي و انس��اني و توجه به بعد روحي باق��ي نمي گذارد
وسنگدلي و مرگ عواطف را به دنبال دارد ]24[،]23[.و راه
را ب��راي تهذيب اخالقي مي بندد .به وي��ژه آنکه افتادن در
دام هوس ها و لذت جويي ها ،نور و نيروي خرد را س��خت
ناتوان مي کند و پذيرش دعوت اديان و مصلحان را دش��وار
مي سازد .از سوي ديگر ،حفظ دين موقعيت و ادامه آن بيشتر
مستلزم يا همراه رذيلت هاي اخالقي همچون آزمندي ،طمع
و بخل است(.نک :قلم14-12 /؛ مدثر)15-12 /
از جنبه اي ديگ��ر ،پرداختن به تجمالت و کامجويي ها ،نيز
غالباً همراه با ناشايستي هاي اخالقي و رفتاري همچون فخر
فروشي ،خود برتريني(نک؛ سباء ) 35-34 /و بي بند و باري
خواهد بود و از اين رو قرآن کريم ،مترفان را مفيد معرفي مي
کند( .نک :شعراء )152-147 /و فاسق(.نک :اسراء)16 /
 3-2اتراف فرهنگها و جوامع:
از ديگر آثار و پيامدهاي اتراف در اجتماع ،س��قوط و نابودي
فرهنگها و جوامع مي باش��د .قرآن کري��م با تصريح به اين
نکت��ه مي فرمايدَ « :و إِذا أَ َر ْدن��ا أَ ْن ن ُ ْهل َ
ِك َق ْريَ ًة أَ َم ْرنا ُم ْت َرفيها
َف َف َس ُقوا فيها َف َحقَّ َعلَ ْي َها ال ْ َق ْو ُل َف َد َّم ْرناها ت َْدميرا؛چون بخواهيم
قريهاى را هالك كنيم ،خداوندان نعمتش را بيفزاييم ،تا در
آنجا تبهكارى كنند ،آن گاه عذاب بر آنها واجب گردد و آن
را درهم فرو كوبيم(».اسرا)16 /
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نتیجه
فقر ،به عنوان اولین و مهمترین بیماری اقتصادی اس��ت که
اثرات مخربی چون :انزوا ،خود کمتربینی ،کینه و دش��منی،
تش��ویش و اضطراب ،کفر و ...را در پ��ی دارد .اتراف ،نیز از
دیگر بیماریهای روانی اقتصادی در اجتماع می باشد که آن
نیز عامل مهمی در بیماری روانی اقتصادی دراجتماع است
.
*راهکاره�اي ق�رآن و تعالیم اسلامی ب�رای درمان
بيماريهاي اقتصادي:
ق��رآن کریم و روایات ،از دیرب��از بیماریهای روانی اقتصادی
را پی��ش بینی نموده و راهکارهایی را ب��رای آنان ارائه داده
ان��د .فقر ،اتراف(مص��رف گرایی و رفاه زدگی) و س��رقت از
بیماریهایی اس��ت که م��ا در این مجموعه ب��ه آن پرداخته
ای��م .اینک به راهکارهای قرآن و روایات در این موضوع می
پردازیم.
الف) در مقابله با فقر:
قرآن کریم و روایات ،راهکاره��ای متعددی جهت درمان و
ریشه کن کردن فقر در عرصه اجتماع دارد ،که اصلی ترین
آنها عبارتند از:
 -1دعوت به کار و تالش و تقواي فردي:
ب��ي گمان يکي از عوامل فقر ،بي��کاري و کم کاري جامعه
اس��ت .از اين رو آم��وزه هاي ديني ،با ه��دف فقر زدايي از
جامعه ،به عنصر کار و تقوي��ت وجدان کاري ،تاکيد فراوان
مي ش��ود .و استفاده از منابع تخصيص يافته براي رفع فقر،
و تأمي��ن نيازهاي محرومان همچ��ون زکات ،تنها براي آن
دس��ته از محرومان است که بر اثر بيماري ،پيري و حوادث
و مانند آن گرفتار ناداني و فقر ش��ده اند .بنابراين اس��تفاده
از آن ،براي کس��اني ک��ه فرصت و توان اش��تغال به کار را
دارند .مجاز نيس��ت .چنان که امام باقر(ع) مي فرمايند« :ان
الصدق��ه ال تح��ل لمحترف و ال لذي مره س��وي قوي فقنز
هوا عنها ،صدقه براي پيش��ه ور و نيزکس��ي که تندرست و
توانمند اس��ت ،حالل نيس��ت ،پس ،از گرفتن آن خودداري
کنيد ]18[».بدين سان رعايت دقيق دستورات ديني ،زمينه
ي هر گونه اس��تفاده نادرست از فرهنگ انفاق را ،که خالف
ه��دف نهايي آن يعن��ي فقر زدايي اس��ت ،از ميان مي برد.
اف��زون بر اين ،تقوي فردي وتوکل به خدا به معناي واقعي
کلمه[ ]33[،]32در كنار كار و تالش ،روزي را افزايش داده
و فقر را ريش��ه كن مي كند[ ]34و بي تقوايي توانمندي ها
را در راههاي زيانبار و غير مفيد تباه مي س��ازد[ ]35و هيچ
گاه جوامع با كفر و بي ايماني ،به پيشرفت اقتصادي نرسيده
اند]37[،]36[.

-2حذف ثروت از معيارهاي ارزيابي:
ماديگران و متکاثران ،ارزش را تنها منحصر در قدرت مالي و
گاه نفرات و فرزندان خود مي دانند و حتي آن را معيار قرب
الهي مي ش��مرند ،و در طول تاريخ ،پيوس��ته در برابر جبهه
حق و پيامبران ،اين معيار را علم مي کرده اند.
در مقابل��ه ب��ا اين انديش��ه ،در جاي جاي ق��رآن کريم ،بر
اين نکته تاکيد ش��ده اس��ت که دارا بودن ثروت ،نه مالک
قرب و محبوبيت در درگاه الهي اس��ت و ن��ه معيار ارزيابي
اف��راد و احراز صالحيت آنان براي تصدي مس��ئوليتها(نک؛
سبا37/؛زخرف.)34-33/
ازس��وي ديگر ،قرآن کريم گاه ثروت فراوان را نوعي عذاب،
کيفر گناهان و نش��انه استدراج متکاثران بر مي شمرد(.نک:
توبه 585/و 85؛ فجر)20-15 /
در رواي��ات نيز ثروت ،معيار ارزش گذاري نيس��ت ،چنانکه
امام صادق(ع) مي فرمايند:
«أتري اهلل أعطي من أعطي من کرامته عليه و منع من منع
من هوان به عليه؟ ال ولکن المال ماله اهلل لفيعه عند الرجل
ودائ��ع ...؛ آيا چنين پنداري که خداوند به آنکس که (مالي)
عطا کرده ،از آن روس��ت که وي را گرامي و از آن کس که
منع کرده خوارش نموده است؟ بلکه مال ،ازان خداست که
آن را نزد آدمي به وديعت نهاده است]38[».
بنابراين ثروت از ديدگاه اس�لام ،ن��ه مالک ارزش و برتري،
که وس��يله تأمين زندگي اس��ت و قوام و س��ا ّمان بخش آن
اس��ت ،از اين رو ،گنجينه ساختن و تفاخر به آن ،بازداشته
شده اس��ت[ ]39تاکيد بر همنش��يني با محرومان و دوري
از متکاث��ران واژه «تكاثر» در پ��اره اي از روايات به معناي
«ثروت اندوزي نا به حق» بكار رفته است]40[.
همنشيني با محرومان ،افزون بر آنکه آدمي را از احوال آنان
و وضع معيش��تي شان آگاه مي س��ازد و روحيه ي فروتني
و ن��وع دوس��تي را در وي تقويت مي کن��د ،گاهي مؤثر در
بازگرداندن شخصيت حقيقي ،کرامت و اعتبار اجتماعي آنها
به شمار مي رود و آنان را از انزواي اجتماعي به در مي آورد.
در س��يره ائمه اطهار(ع) نيز اين مس��اله به روشني نمايان
است .براي نمونه بنگريد:
امام حس��ين(ع) به تعدادي مسکين گذشت که تکه هايي(
ن��ان) بر روي عبايي گذارده بودند و مي خوردند .حضرت به
آنان سالم کرد .آنان ،امام(ع) را به خوردن غذا دعوت کردند
و امام(ع) کنارشان نشست]41[.
از ديگر سو ،آموزه هاي ديني به دوري از متکاثران و به ويژه
چشم نداشتن به ثروت آنان دستور داده است(نک:طه131/؛
کهف28/؛ شعراء152-151/؛ قلم )14-10/امام باقر(ع) مي
فرمايند:
«ال تجال��س االغنيا ،فان العبد مجالس��هم و هويري ان اهلل

تامين بهداشت رواني اقتصاد وتقويت آن از منظر آموزه های ديني
علي��ه نعمه فما يقوم حتي ي��ري ان ليس اهلل عليه نعمه؛ با
ثروتمندان همنش��يني مکن .چرا ک��ه بنده در حاليکه خود
را مش��مول نعمت الهي م��ي داند ،با آنان همنش��يني مي
کند ولي پس از برخاس��تن از مجلس چنين مي پندارد که
خداوند به او نعمتي نداده است»[]17
 -3رسيدگي اغنياء به محرومان:
از مهمتري��ن وظايف ثروتمندان جامعه ،رس��يدگي به حال
فقيران و نيازمندان است هم از بعد عاطفي(عدم تحقير آنها
واحترام به ش��خصيت آنان و ]42[)...و هم از بعد مالي -در
بعد مالي ،انفاق مالي ،جايگاه ممتازي در مکتب اقتصادي و
اخالقي اس�لام دارد به طوريکه در قرآن کريم بيش از 190
آي��ه ( ح��دود  3کل آيات) به اين موض��وع اختصاص يافته
در اي��ن آيات با ش��يوه هاي گوناگون ب��ه اهميت و ترغيب
توانگران به اين امر اش��اره ش��ده اس��ت ،از جمله :انفاق ،از
ارکان و نش��انه هاي راستي ايمان اس��ت(نک :انفال،4-3 /
حج��رات )15 /و هم ردي��ف نماز(نک :بق��ره )3 /و جهاد با
جان(نک :بقره195 -193 /؛ توبه )41 /و تهجد شبانه(نک:
س��جده )16/و نشانه متقين(نک :آل عمران )134 -133 /و
گردنه اي در مس��ير تکامل(نک :بلد )14-11/نيز س��ودايي
اس��ت مقدس که خداوند خريدار است و مؤمن فروشنده و
بهشت بهاي آن(نک :توبه.)111/
اهتمام فراوان آموزه هاي ديني به انفاق نشان از نقش مؤثر
اين عنصر ،در س��ا ّماندهي امور اقتصادي ،اجتماعي و ديني
دارد ]43[.چ��ه نهادينه ش��دن فرهنگ انف��اق از مهمترين
عوام��ل توزي��ع عادالنه ثروت اس��ت و فقر و تکاث��ر ،و آثار
نامطلوب اعتقادي و اجتماعي آن را از جامعه مي زدايد.
ب) در مقابله با اتراف (مصرف گرايي و رفاه زدگي):
ق��رآن کری��م وروایات ،جه��ت درم��ان و مقابله ب��ا اتراف
راهکارهایی را عنوان م��ی دارد که مهترین آنها به قرار زیر
می باشد:
 -1دوري خواص از اتراف:
خواص و شخصيت هاي تاثير گذار جامعه از زندگي اشرافي و
اترافي بايد بر حذرباش��ند چرا که آنان الگو و اسوه هايي براي
توده هاي مردم به ش��مار مي روند و ش��يوه زندگي آنان تاثير
فراواني بر ديگران مي گذارد]6[.
پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به عنوان الگو و اسوه جهانيان،
از مظاهر زندگي اترافي و حتي از مصاديق جزئي آن ،س��خت
پرهيز مي کردند ،هنگامي که براي رسول خدا(ص) نوشيدني
بسيار گوارايي آوردند ،فرمود« :أخروه عني ،هذا اشرب المترفين؛
آن را از من دور سازيد که اين نوشيدني مترفان است]44[».
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-2برقراري عدالت اجتماعي:
در بعد اقتصادي ،انباش��ته ش��دن ثروت در دس��ت عده اي
مح��دود ،از عوامل مهم بروز پديده اتراف اس��ت ،از اين رو
برق��راري عدالت و توزي��ع عادالنه ث��روت ،زمينه ي بروز و
گس��ترش آن را مي کاهد يا نابود مي سازد .امير مؤمنان(ع)
عام��ل اصالح و س��ا ّماندهي امور جامعه را دادگس��تري مي
دان��د« :الرعيه ال يصلحها اال الع��دل؛ توده هاي مردم را جز
عدالت ،اصالح نکند»[]45البته اين مطلب بيانگر آن نيست
ك��ه همه مترفان در جامعه با ب��ي عدالتي اجتماعي به این
وضعیت رس��یده اند بلكه بيانگر اين مهم اس��ت كه برقراری
عدالت اجتماعی با از بین رفتن اتراف ارتباط مستقيمي دارد.
 -3تقويت باورهاي ايماني و ارزشهاي اخالقي:
حاکميت ارزش��هاي اترافي و رفاه زدگ��ي بر يک جامعه در
کنار ضعف بنيانهاي اعتقادي ،بستر مناسبي براي گسترش
روحي��ه اترافي ،ب��ه وجود مي آورد .بنابراين نخس��تين گام
براي مقابله با آن -همچون ديگر مفاس��د اقتصادي -تقويت
باورها و تحکيم ارزشهاي اصيل در جامعه است ]39[.از اين
رو قرآن کريم ،پيوسته مترفان را به فرجام دردناک اخروي
آن بيم مي دهد و به ارزش��هاي اخالقي ،اصالت مي بخشد.
(نک :انبياء)15-12/
ج) در مقابله با سرقت:
ق��رآن کریم و روای��ات راهکارهای متع��ددی جهت مبارزه،
درمان و پیش��گیری از ناهنجاری س��رقت بیان می دارد که
مهمترین آنها عبارتند از:
-1کیفر سارق ،راهی به سوی بهداشت روان اقتصادی
جامعه:
مج��ازات در آراس��تگی زندگ��ی گروهی و س��ا ّماندهی به
پیونده��ای افراد ،بی گمان راه کاری بایس��ته و س��ازکاری
سا ّمانده به شمار می آید .این رویکرد از آن روست که از یک
سو ،آنان را به باید و نبایدهای خود در بستر این هم زیستی
آشنا می س��ازد و از دیگر سوی ،آنها را به گردن ننهادن به
این وظایف ،در برابر آن ،مس��ئول و پاس��خ گ��و می انگارد.
وانگهی ،س��ودجویی ها و خواستنی های پایان ناپذیر انسان
در کش��اکش این زندگی اجتماعی او را به دست اندازی به
حقوق دیگران وسوس��ه می كند .همان که آرامش سیمای
عادی جامعه را به آش��فتگی دچار می سازد ،این جاست که
کیفر به عنوان ابزاری مهارگر در آموزه های دینی و اندیشه
دانش کیفر گذاشته شده است .تا به گمان خود در برابر این
آسیب وسیله ای کارگر را فراهم دیده باشد.
در قرآن و روایات نیز مجازات جایگاهی بس برجس��ته دارد.
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

این برجس��تگی از آن رو می باشد که با ویژگی مختار بودن
انس��ان پیوند خورده است .زیرا هنگامی که پذیرفتیم انسان
موج��ودی مختار می باش��د دس��ت آورد این ح��ق اختیار،
مس��ئول بودن او در برابر هر گزینشی خواهد بود .و مسئول
بودن نیز بدون پاداش و کیفر بی معناست]46[.
یاد کردنی است که این کیفرها ،شرائط خاصی دارند که مجال
بررسی آنها در این مقال نیست ]50[،]49[،]48[،]47[.در
ای��ن بخش بر آنیم ت��ا مجازات و کیفر این ج��رم را از نگاه
مبانی اسالم مورد ارزیابی قرار دهیم.
كيفر س��ارق ب��ه جامعه اين نويد را م��ي دهد كه مردم مي
توانند در س��ايه س��ار امنيت مالي در اين حيطه ،به زندگي
روز م��ره خود بپردازند و آرامش خاطر و فراغ بال داش��ته و
آشفتگي رواني را از خود دور نمايند.
-1-1کيفر سرقت در قرآن:
قرآن کریم ،عمل س��رقت را جزو اولین محرمات به ش��مار
آورده اس��ت .ای��ن معنا را م��ی توان به وض��وح در آیه ی
دوازدهم سوره ی ممتحنه مشاهد نمود .در این آیه خداوند
ضمن بر شمردن موادی که می بایست هنگام بیعت با خدا
و پیامب��ر مورد قب��ول و تعهد مؤمنان ق��رار گیرد و پس از
تقبیح ش��رک و نهی از آن ،حکم سرقت را بیان می فرماید:
َ
ك َعلَى أَن لاَّ
��ات يُ َباي ِ ْع َن َ
ِ��ي إ ِ َذا َج َ
اءك ال ْ ُم ْؤ ِم َن ُ
« يَ��ا أي ُّ َها ال َّنب ُّ
ِين...؛ ای پیامبر ،آنگاه
يُشْ �� ِر ْك َن بِاللهَّ ِ شَ ْي ًئا َولاَ يَ ْس ِر ْق َن َولاَ يَ ْزن َ
که زنان با ایم��ان نزد تو آیند تا بیعت بر آن کنند که برای
خدا چیزی را شریک نسازند و دست به دزدی نبرند واز زنا
بپرهیزند(»...ممتحنه)12 /
السارِقُ
ا ّما آیه متعرض کیفر سرقت از قرار ذیل می باشدَ « :و َّ
الس��ا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعوا ْ أَيْ ِديَ ُه َما َج َزا ًء ب َِما َك َس َبا ن َ َكالاً ِّم َن اللِهّ َواللُهّ
َو َّ
َ
للَهّ
وب
َاب مِن ب َ ْع ِد ُظلْ ِم ِه َوأ ْصلَ َح َفإِ َّن ا يَ ُت ُ
ِيم * َف َمن ت َ
َع ِزي ٌز َحك ٌ
يم؛ و مرد و زن دزد را به [سزای] آنچه
ور َّرحِ ٌ
َعلَ ْي ِه إ ِ َّن اللَهّ َغ ُف ٌ
کرده اند دست شان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید،
خداوند فرمانروای توانا و حکیم اس��ت .پس اگر کسی پس
از ارتکاب ظلم ،توبه کند و صالح ش��ود همانا خداوند توبه او
را م��ی پذیرد و خداوند آمرزنده ی مهربان اس��ت (».مائده/
 38و)39
از بکاربسته شدن این مجازات به عنوان قصاص که بگذریم
قرآن کریم آن را به گونه مش��خص در مورد جرم دزدی به
کار برده اس��ت .آیه ی فوق ،حکم سرقت و فلسفه ی آن را
بیان نموده ،و ضمن اش��اره به حکمت و رحمت خداوندی،
برای خروج از این کیفر و عقوبت ،رهنمود می دهد .مطالبی
از این آیه اس��تنتاج می شود که بررسی و بیان آنها تا اندازه
ای از زوایای این مجازات پرده برمی دارد:
 -1حکم س��رقت عبارت از قطع و بریدن دس��ت است البته

حدی پیوسته است و گونه ی
بریدن دس��ت ،تنها به سرقت ّ
تعزیری آن تنها کیفر زندان دارد.
 -2در این حکم فرقی میان مرد و زن نیس��ت .که این خود
اهمیت و قاطعیت حکم حکایت کند.
می تواند از
ّ
 -3حکم مزبور ،کیفر و مجازات بوده ،و نتیجه ای اس��ت که
بزه کاران از کار خود گرفته اند و خود کرده را تدبیر نیست
و جمل��ه ی «جزا ًء بما کس��با» گویای این معنامی باش��د و
بی��ان می دارد که مجازات بریدن دس��ت ،ره آورد کار خود
دزد اس��ت و پیآمدی اس��ت که خود او برای خویش دست
و پا کرده اس��ت ]46[.زیرا وی ب��ا آزادی و اختیار بی آنکه
اضطرار ،تهدید و اجباری در کار باش��د دست رنج و حاصل
ازآن خود کرده اس��ت .بدین سان،
تالش دیگران را ربوده و ِ
جزا و کیفر مزبور کسب خود او می باشد.
برخ��ی آی��ه را به گونه ای دیگر معنا ک��رده اند و آن اینکه،
بریدن دس��ت دزد از آنرو می باشد که با دستان خود مالی
مفسران بر
را از راه دزدی به دس��ت آورده است .ولی بیشتر
ّ
این باورند که دلیل بکار بسته شدن آن ،استحقاق بنده می
باشد .به دیگرسخن ،جزا حق بنده است و نکال ،حق خدا.
-4جمل��ه ی «واهلل عزیز حکیم» که مش��تمل بر دو صفت
اس��ت .روش��ن گر این حقیقت اس��ت که خداوند در عین
ع ّزت دارای حکمت اس��ت نه مانند قدرتمندانی که برخالف
حکمت عم��ل می کنند و نه مانن��د آن حکیمی که دارای
قدرت و قاطعیت نباشد .لذا اگر خداوند به نحو قاطع ،حکم
به قطع دس��ت س��ارق ،یا مجازات دیگر مجرمین و قصاص
متجاوزی��ن می نماید .این حکم ناش��ی از ق��درت و قهر و
غلبه ی او نیس��ت .بلکه ناش��ی از حکمت و واقعیت نگری
و مصلحت خواهی نس��بت به بندگان اس��ت .که با قدرت و
حاکمیت او به اجرا در می آید.
-2-1کیفر سرقت در روایات:
ّ
در قرآن کریم مجازات س��رقت به صورت کلی و بدون وارد
شدن در جزئیات مساله و شرایط آن (همان گونه که مشی
و س��لوک قرآن بیان کلیات اس��ت و همی��ن خصیصه خود
یک��ی از عوامل تطابق آیات قرآن��ی با زمان ها و مکان هاي
مختلف اس��ت گویی همچون خورشیدی تابان که بر عرصه
های زمانی و مکانی ب��دون هیچ محدودیتی می تابد) بیان
شده است .و آگاهی از جزئیات آن تنها با بازگشت به روایات
معصومان ش��دنی اس��ت .فقها نیز بر پایه ی همین روایات
شرایط به کار بسته شدن این مجازات را یاد آور شده اند.
ب��ه عنوان ش��اهد و نمونه ب��ه نقل حدیثی از ام��ام رضا(ع)
بسنده می کنیم:
ام��ام رض��ا(ع) درباره ی علت حکم س��رقت م��ی فرماید«:

تامين بهداشت رواني اقتصاد وتقويت آن از منظر تعالیم ديني
وعلة قطع الیمین من الس��ارق ألن ّه تباش��ر األش��یاء بیمینه
ُ
أفضل أعضائه و أنفعها له فجع��ل قطعها نکاالً و عبر ًة
و ه��و
للخلق لئال یبغوا أخذ االم��وال من غیر حلها ،و ألن ّه اکثر ما
یباش��ر الس��رقة بیمینه ،و حرم غصب األموال و أخذها من
غیر حلها لما فیه من أنواع الفس��اد ،و الفساد محرم لما فیه
م��ن الفناء و غیر ذالک من وجوه الفس��اد ،و حرم الس��رقة
لما فیها من فس��اد األموال و قتل األنفس لو کانت مباح ًة و
لما یأتی فی التغاصب من القتل و التنازع و التحاس��د و ما
یدعوا الی ترک التجارات و الصناعات فی المکاس��ب و اقتناء
األم��وال إذا کان الش��یء المقتنی ال یکون أحدا أحق به من
أحدٍ؛علت اینکه حکم به قطع دس��ت راست سارق شده ،آن
است که دست راست با اشیاء سرکار دارد .و بیشتر اوقات با
آن اقدام به س��رقت می شود .و دست راست یکی از برترین
و س��ودمندترین اعضاء می باش��د .از ای��ن رو قطع آن مقرر
گش��ته تا کیفری بازدارنده و موجب عبرت خلق باش��د که
به اموال مردم از غیر مس��یر حالل چش��م ندوزند .و غصب
اموال و تحصیل آن از غیر حالل تحریم ش��ده بود زیرا این
کار موجب انواع فس��اد بوده و فس��اد حرام است .چه آن که
موجب خرابی و نابودی هاست و سرقت تحریم شده بود زیرا
اگر حرام نمی ش��د .عامل تباهی اموال و کشتار نفوس می
گش��ت .و نیز بدان جهت که انگیزه ای در جهت گس��ترش
تعدی ها از قبیل قتل ،نزاع ،حد و ترک تجارت و کس��ب و
ّ
صنعت و دس��ت اندازی به دست رنج کسانی است که خود
بدان سزاوارترند]50[».
همان طور که می بینیم فلس��فه ی تحریم س��رقت در این
روایت به طور مش��روح بیان گش��ته است .وکوچک ترین و
دقیق ترین نکات نیز از نظر پنهان نمانده اس��ت .این روایت
تاکید بر آن دارد که بازتاب س��رقت ،زی��ان های فراوانی از
قبیل :قتل ،کینه ،عداوت ،فساد اخالقی ،خسارات اقتصادی
و بآلخ��ره زیان های فردی و اجتماع��ی را به دنبال خواهد
داشت .و از این رو باید فردی که با دست خود چنین اقدام
خطرناکی را نموده با بریدن چهار انگشت آن دست تجاوزگر،
کیفر شود .تا جامعه از تبعات آن در امان بماند]26[.
عده ای معتقدند بریدن دست سارق به علت برون رفت وی
از حدود الهی در بدس��ت آوردن دارایی اس��ت .این رویکرد
ب��ا نص صریح قرآن کریم ک��ه کیفر خوار کننده را به زیر پا
گذارندگان حدود الهی وعده داده است(.نس��اء )61 /همسو
«إن هللَ َح ّد
است .امام علی(ع) نیز در این باره می فرمایندّ :
َحدودا ً فال تَعتدوها و َف َر َ
ض فرائضَ ا فال تَن ُقصو ها؛به درس��تی
که خداوند حریم هایی دارد .پس پای را از آن فراتر نگذارید
و نیز اموری را واجب کرده اس��ت .پس در آنها کاس��تی روا
مدارید]50[».
اهمیت به کار بس��ته شدن حدود
همچنین آن حضرت(ع)
ّ
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نظر
اله��ی را این گون��ه بیان داش��ت« :لیس فی الح��دود ُ
س��اعةٍ؛ در اجرای ح��دود الهی ،حتی لحظ��ه ای درنگ روا
نباشد]50[».
بدین س��ان در روایات معصومین(ع) افزون بر همس��ویی با
قرآن در حقانیت مجازات بریدن دست دزد ،بر اجرای فوری
و بی مسامحه ی آن پا فشاری شده است .این رویکرد از آن
رو می باش��د که مجازات مزبور از گونه ی حدود می باشد.
نه تعزیرات تا به کارگیری انعطاف در آن روا باش��د .گفتنی
اهمیت موضوع ،حکم ثابت و دگرگون ناپذیر
اس��ت به دلیل ّ
بریدن دس��ت دزد -وضع ش��ده است .و اسالم برای جرائماهمیت ،مجازات برگشت پذیر تعزیر را وضع کرده است.
کم ّ
غیرحدی یا تعزیری می باشد.
که نمونه ی آن سرقت
ّ
-2آموزش اعتقادات دینی در سطح جامعه:
اهمیت موضوع اعتقادات در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
ّ
و به علت نقش و تأثیر ش��گرف مسائل اعتقادی در درمان
بس��یاری از بیماریه��ای روان��ی از جمله بیماریه��ای روانی
اقتصادی و به طور خاص سرقت ،ضروری است که مسئولین
اهمیت ویژه ای قائل شوند.
جوامع به این مهم،
ّ
در بررس��ى افرادى كه در مراكز ،بازپرورى مىشدند ضعف
ش��ديد پايبندى به اصول اعتقادى و دينى ديده ش��د]28[.
اعتق��ادات دينى به دو علت اساس��ى موج��ب جلوگيرى از
ارتكاب اعمال خالف مىگردد .در دل و انديشه انسان مؤمن
ه��وا و ه��وس راه ندارد .او اس��ير حرص و آز نب��وده و بنده
مظاه��ر دنيوى نيس��ت .هيچ نيرويى او را از مس��ير هدايت
منح��رف نمىكند .با قناع��ت و توكل بر خداون��د نيازهاى
دنياي��ى را در حد ضرورت به طريق مش��روع تهيه و نيازها
را از راه صحي��ح برآورده مىس��ازد ]31[.اعتقاد به حالل و
ح��رام علت دومى براى عدم تصور ارتكاب خالف از س��وى
انسانهاى پرهيزكار است.
نتیجه
فقر ،اتراف(مصرف گرایی و رفاه زدگی) و سرقت ،از مهمترین
بیماریهای روانی اقتصادی هستند.
کار ،تالش و تقوای فردی ،حذف ثروت از معیارهای ارزیابی،
همنش��ینی با محروم��ان و دوری از متکاثران و رس��یدگی
اغنی��اء به محروم��ان ،از جمله راهکارهای ق��رآن و روایات،
جهت درمان بیماری فقر و در نتیجه رس��یدن به بهداش��ت
روانی اقتصادی در عرصه اجتماع می باشد.
ق��رآن و احادی��ث ش��ریفه ب��رای درم��ان بیم��اری اتراف
رهنمودهایی دارد ازجمله آنان می توان به دوری خواص از
اتراف ،برقراری عدال��ت اجتماعی ،تقویت باورهای ایمانی و
ارزشهای اخالقی اشاره نمود.
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

آموزش اعتقادات دینی در س��طح جامعه و مجازات سرقت
از دیگر راهکارهای قرآن و روایات در درمان معضل س��رقت
در جامعه می باشد.
رهنموده��ا و راهکارهای قرآن و روای��ات در این بخش نیز
مانند س��ایر بخش ها مثمر ثمر می باش��د و با عمل به این
دستورات ،بهداشت روانی در جامعه حاکم خواهد گشت.
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