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چکیده
در نظام سرمایهداری تولیدکننده بر مبنای اخالقی سودگرایی ) ،(Utilitarianismحداکثرکردن سود را
مالک کار خود قرار میدهد؛ اما در نظام اقتصادی اسالمی و بر اساس مبانی هستیشناختی و اخالقی خاص
خود ،نیاز ) (Needبه عنوان مهمترین معیار اخالقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است.
بحث از مقوله نیاز به عنوان مالک ارزشی ،از دو جهت اساسی حائز اهمیت است ،یکی از حیث مسئولیت
زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخالق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به
عنوان تقاضاکننده و مصرفکننده محصوالت دارد .بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت.
از نظر این مقاله مهمترین ویژگیهای ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسالم ،تأکید بر واقعیبودن نیاز و تأکید بر
رفع نیازهای کالن جامعه از قبیل امنیت ،عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و
جهتگیری تولید کاال و خدمات ،اخالقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.
واژگان کلیدی :مالک اخالق تولید ،نیاز واقعی ،امنیت ،عدالت ،توسعه اقتصادی.
طبقهبندی .Z12 ،E23:JEL

* .استادیار گروه اخالق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اسالمی.

Email: mj.aali5@gmail.com.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سال نوزدهم /شماره  /74تابستان 1398

اخالقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانوادهاش به امکانات
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مقدمه
خواست ها و نیازهای انسان نامحدود و منابع تولید محدود است و اقتصاددانان اجماالً
پذیرفتهاند که این منابع کمیاب نباید برای برآوردهکردن هر نیازی استفاده شوند (گودوین و

همکاران ،7332 ،ص .)7از سویی در اقتصاد آزاد و یا به قول آدام اسمیت «سیستم آزادی
طبیعی» یک قدرت مرکزی جهت تحمیل رتبهبندی نیازها و نحوه تخصیص وسایل تولید به
آنها وجود ندارد و به جای آن یک مکانیزم نامرئی ـ از طریق عملکرد آزاد عرضه و تقاضا
در بازار ـ مهمترین نیازها را انتخاب میکند و منابع کمیاب تولید را در جهت برآوردن آنها
تخصیص میدهد (تفضلی ،7927 ،ص )3این امر سبب شده در اقتصاد ارتدکس بازارمحور
به خواستهها و تمایالت و لذتهای اقشاری از مردم بهای بیشتری داده شود (نمازی و

دادگر ،7921 ،ص)733؛ لذا این ایراد به اقتصاددانان رویکرد مسلط وارد است که آنها
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نیازهای واقعی را از خواستها و امیال ذوقی و سلیقهای صِرف تفکیک نمیکنند؛ ولی در
اقتصاد هنجاری و اقتصاد ارسطو ،بیشتر به نیازهای واقعی و مصالح مردم پاسخ داده میشود
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پردازش نویسندگان به این موضوع ارزشمند میباشد؛ زیرا یک محور اساسی اخالق و
اقتصاد به همین برمیگردد (همان).
البته تفاوت یادشده در چارچوب قانون و ارزشهایی است که غرب و اسالم دارد نه در
مدل اقتصادی .چنانکه اشاره شد ،هر دو بر نیازهای قانونی تأکید دارند ولی کمیت و
کیفیت آنها فرق دارند و به عبارتی تفاوت در مفهوم و مصداق نیاز میباشد و این خارج از
الگوی اقتصادی بوده و ریشه آن به مباحث اخالقی و فقهی برمیگردد.
از سوی دیگر یکی از مسائل مهم اخالق تولید ،مالک اخالقی آن است .این مقاله بر آن
است که با استفاده از منابع اسالمی اعم از عقل و کتاب و سنت ،مالک اخالقی تولید را در
نظام اقتصادی اسالم استکشاف و تبیین نماید .بر اساس مبنای اخالقی مختار و با مطالعه
متون اسالمی روشن میشود که مهمترین معیار اخالقی برای فعالیت تولیدی ،نیاز واقعی
است.
در این مجال پس از بررسی مفهوم نیاز تالش شده ابتدا مبحث نیاز را در امر فعالیت
تولیدی از جانب عرضهکننده کار تولیدی و نیازهای تقاضاکنندگان محصوالت تولیدی
مورد مداقه قرار داده و با مستنداتی ،جایگاه آن در نظام اقتصادی اسالم بیان شود و در ادامه

ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسالم و نتایج آن در بخش تولید مورد بحث و
بررسی قرار گیرد.

مفهوم نیاز
از نظر آبراهام هَرولد مَزلو نیاز ،بر محرومیت و کمبودی جسمانی یا روانی داللت دارد که
فرد را مجبور میکند برای رفع آن تالش کند (مزلو ،7932 ،ص .)933برخی قائل هستند نیاز
هنگامی ایجاد میشود که یک عدم تعادل فیزیولوژیکی یا روانشناختی موجود باشد؛ برای
مثال ،هنگامی که یک سلول بدن از مواد غذایی یا آب محروم شود ،نیاز به وجود میآید
(ر.ک به :لوتانز ،7921 ،ص .)933جان مارشال ریو بر آن است که نیاز هرگونه حالت درونی
فرد است که برای زندگی ،رشد و سالمت ،واجب و ضروری است (ریو ،7921 ،ص.)21
محققان اقتصاد نیز تعریفهای متعددی برای نیاز ذکر کردهاند که همه آنها با وجود
اختالف در عبارات و روش ها بر یک امر واحد تأکید دارند و آن عبارت است از «میل و
نیاز اقتصادی عبارت است از هر نوع رغبت و میلی که بر نفس چیره میشود ،فرقی
نمیکند چه با اصول اخالقی و قانونی و سالمت سازگار باشد چه نباشد (الجلیلی] ،بیتا[،
ص 43و .)13

برخی دیگر در تعریف نیاز اقتصادی قائلند نیاز عبارت است از هر نوع خواستههایی که
بر نفس انسان غالب [چیره] میشود و انسان تالش میکند آن را برآورده کند و در این راه
از بذل سعی و مال دریغ نمیکند .حال این خواستهاش خالف قانون و سالمتی و اخالق و
دین باشد یا نه (العتر7323 ،م ،ص)79؛ پس نیاز آن میل و رغبتی است که نسبت به چیزی
در نفس انسان ایجاد میشود (عجینه7334 ،م ،ج ،7ص 92و .)92

بر اساس این تعریفها تولیدکننده مجاز است هر نوع کاال و خدماتی را که به هر
نحوی مورد میل و رغبت بخشی از جامعه باشد و برای آن تقاضا وجود داشته باشد ،تولید
و عرضه کند هر چند خالف سالمتی و اخالق و دین جامعه و افراد آن باشد .روشن است
* .البته این معنا از مبانی فلسفی اقتصاد سرمایهداری مثل اومانیسم و لیبرالیسم که بر آزادی کامل انسانها در
رفتارهای اقتصادی تأکید میشود ،بهراحتی قابل اصطیاد است که طرح آن مجال وسیعتری را میطلبد.
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رغبت مطلق»*؛ برای مثال برخی از تعریفها عبارتاند از:
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اگر چنین تعریفی مورد توجه بوده و در صحنه اجتماع عملی شود چه فجایع زیانباری را
به دنبال خواهد داشت؛ چنانکه در بسیاری از جوامع اتفاق افتاده است و تولید انواع و
اقسام کاالهای نامعقول و نامشروع مثل انواع مختلف مواد مخدر ،مشروبات الکلی ،آالت
سکس و قمار و  ...همچنین تولید انواع خدمات اجتماعی و فرهنگی مهلک از قبیل انواع
تولیدات سینمایی غیر اخالقی مروج خشونت و بیبندوباری جنسی و برنامههای ضد
خانواده و  ...پیامد چنین تعریفهایی است.
بر این تعریفها دو نوع ایراد وارد است؛ اول اینکه همانطورکه گفته شد ،مفهوم اصلی
نیاز همان محرومیت و کمبود است و میل و رغبت ناشی از آن است؛ به این معنا که وقتی
کسی فاقد چیزی باشد و یا احساس کمبود آن را بکند ،در وی نسبت به آن ،میل و رغبت
پیدا می شود تا به آن برسد به این ترتیب میل و رغبت به انگیزه نزدیکتر است تا تعریف
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نیاز؛ بنابراین به نظر میرسد در تعریفهای یادشده بین مفهوم نیاز و انگیزه حاصل از آن
خلطی صورت گرفته است.
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دوم ،بر فرض اینکه نیاز عبارت از میل و رغبت باشد ،رغبت با این اطالق قابل پذیرش
نیست و ایراد مبنایی دارد؛ زیرا در مکتب اقتصادی سرمایهداری با توجه به مبانی فکری
انسانمحور ـ اومانیسم ـ از یک طرف و ارائه تصویر کامالً مادی از انسان از سوی دیگر و
تفکر فردگرایی از سوی سوم ،سبب شده تعریفهایی از نیاز انسان ارائه شود که به او حق
میدهد هر نوع خواستهای که داشته باشد بدون هیچگونه محدودیت اخالقی و دینی و  ...و
صرفاً در چارچوب محدودیتهای اقتصادی مانند قدرت خرید و غیره برآورده کند؛
درحالیکه در مکتب اقتصادی اسالم ،ارضای مطلق میل و خواهش نفسانی ،بر خالف مبانی
فکری و اهداف عالی دانسته شده و مورد نهی واقع شده است (نازعات 43 :و  )47و عامل
فساد (مؤمنون )27 :و هالکت* معرفی شده است؛ زیرا اوالً ،از نظر اسالم انسان افزون بر
جسم دارای روح مجردی است که در کنار هم و مکمل هم هستند؛ بنابراین الزم است
* .پیامبر اکرم  6فرمود« :ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَررِِْ ََِِِِْْر » (حرر عرامل

9041ق ج9

ص :)941مهلکات سه چیز است :هواى نفسى که پیروى شود؛ بُخل و تنگ نظـرى کـه فرمـانبرى گـردد؛
خودبینى و به خود بالیدن.

نیازهای آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ پس میل های انسان در صورتی قابل ارضا هستند که
به جنبه روحی وی آسیب نرساند؛ ثانیاً ،از دیدگاه اسالم اصالت صرفاً با فرد نیست تا به
تمام خواستههای هر فردی پاسخ مثبت داده شود ،بلکه نیازها و مصالح جامعه نیز به نوبه
خود قابل توجه و حائز اهمیت است؛ بنابراین در ارضای میل افراد باید مصالح جامعه نیز
مدنظر قرار گیرد؛ ثالثاً ،افزون بر انسان و جامعه حق طبیعت و مهمتر از همه حق خالق
هستی باید رعایت شود و همه اینها محدودیتهایی است که در مقابل یکهتازی امیال نفس
انسان صفآرایی کرده و باعث مقید و محدودشدن مفهوم نیاز شدهاند .حاصل جمعبندی
همه مجوزها و محدودیتهای یادشده این است که «نیاز به آن دسته از کمبودهایی اطالق
میشود که رفع آنها در راستای رسیدن به اهداف بهویژه هدف عالی و نهایی انسان و
جامعه ،ضرورت دارد و با وجود آن کمبودها ،نیل به هدف میسور نیست و یا بسیار سخت
است».

مبنای اخالقی
است که بسیاری از نظریههای آنها مبتنی بر آن است .در واقع مبنای اخالق ،برای تعیین
معیار و مالکی کلی است که بتواند خوب و بد رفتارهای اختیاری انسان و چرایی آن را
توجیه کند به این منظور که افراد را به چگونگی تصمیمگیری در افعال اختیاری خود
راهنمایی نماید؛ به عبارت دیگر  ،چه کاری درست است و باید آن را انجام داد و چه کاری
نادرست است و نباید انجام داد؟ همچنین در هنگام تعارضهای اخالقی در انتخاب یکی
از دو یا چند رفتار چه باید کرد؟ این مسئله بخش مهمی از پژوهشهای فلسفه اخالق را به
خود اختصاص داده که تحت عنوان «نظریه هنجاری» ) (Normative theoryو در قالب
«نظریات و مکاتب اخالقی» مورد بحث واقع میشود .رفتارهای اقتصادی نیز بینیاز از
چنین مبنایی نیست.
در نظام اقتصادی سرمایهداری ـ رویکرد مسلط ـ ،بر اساسی مبنای اخالقی سودگرایی
) ،(Utilitarianismحداکثرکردن سود مالک اخالق تولید قرار گرفته است که با انتقادات
نظری فراوانی به اصل این مبنا و نتایج حاصل از آن وارد است که تفصیل آن فرصت
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وسیعتری می طلبد .آنچه الزم است در این مجال روشن شود ،مبنای اخالقی در نظام
اقتصادی اسالم است برای اینکه مبنای تعیین و تحلیل معیار اخالقی تولید قرار گیرد .برای
این منظور ،نگارنده طی مقاله پژوهشی نظریهای را با عنوان خوددوستی ارائه و منتشر
نموده است (عالی جداری )7933 ،و در این مجال ،تنها به تقریر خالصه این نظریه اکتفا شده
و چگونگی ابتنای فرضیه مقاله حاضر بر آن نظریه به اختصار تبیین میشود.

تقریر نظریه اخالقی خوددوستی
با توجه به اینکه اوالً ،انسان دارای غریزه اصیلی به نام حبّ ذات است؛ ثانیاً ،دارای دو
مرتبه از واقعیت با عنوان من سفلی و علوی بوده و مراد از ذات« ،من علوی و ملکوتی»
است؛ ثالثاً ،مقصود از خوددوستی ،حبّ بقا ،حبّ کمال و حبّ لذت یا سعادتِ همان «من
علوی» است؛ بنابراین توجیه اصول اخالقى بر مبنای نظریه خوددوستی چنین مىشود:
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انسان برحسب «من ملکوتى» خود کماالت و سعادتی دارد؛ کماالت و سعادت واقعى نه
قراردادى .کارى که متناسب با کمال معنوى و روحى و در راستای سعادت انسان باشد،
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مىشود کار علوى و ارزشمند و خوب و کارى که با جنبه علوى روح ما سر و کارى
نداشته باشد و ناسازگار بوده ،مانع نیل به سعادت حقیقی باشد ،مىشود یک کار بد؛
بنابراین وقتی گفته میشود رفتار بر مبنای خوددوستی خوب است؛ یعنی رفتار بر اساس
کماالت معنوی و روحی و سعادتمندانه انسان خوب است.
به بیان دیگر با توجه به مقدمات پیشین ،وقتی «خود» را «من علوی و ملکوتی» بدانیم
که واجد کماالت معنوی و ارزشمند است و از سوی دیگر ،آرمانهای خود را همان
آرمانهای آن «من» بدانیم که عبارت از کمال و سعادت اوست ،نتیجه عمل به مقتضای
خوددوستی ،این می شود که انسان در صورت معرفت به مقتضای من ملکوتی خود و
اهداف و آرمان های آن ،عمالً کاری را خواهد کرد که ارزشمند و سعادتآفرین است.
ازآنجاکه سعادت مطلوب بالذات انسان است ،در نتیجه عملی که منتهی به سعادت میشود
نیز مطلوب انسان خواهد بود .وقتی عقل چنین رابطهای را درک کند ،حکم به ضرورت
انجام آن میدهد؛ به عبارت دیگر حکم میکند آن کار باید انجام شود؛ بر این اساس وقتی
عقل از سویی درک کرد که عمل به مقتضای خوددوستی موجب سعادت است و سعادت

مطلوب من است منطقاً حکم خواهد کرد که عمل به مقتضای خوددوستی مطلوب من
است؛ به عبارت دیگر «رفتار به مقتضای خوددوستی ،خوب است» ،در نتیجه «باید به
مقتضای خوددوستی عمل کرد» و این ،همان گزاره اخالقی و ارزشی مطلوب ما در نظریه
هنجاری است.
تقریر دیگر این است که میدانیم انسان فطرتمند است و فطرت بمعنی االخص،
عبارت است از« :سرشت ازلی آدمی و چگونگی هستگانی او که منشأ پارهای ادراکها و
احساسها ،شناختها و گرایشهای متعالی است» (رشاد ،7924 ،ص .)3نباید از یاد برد که
غریزه حب ذات که مختص انسان و منحاز و ممتاز از غرایز حیوانی اوست ،برخاسته از
همان گرایشهای متعالی فطرت انسانی است که برگرفته از فطرتاهلل است که رفتار بر
اساس آن ،مورد نظر خداوند نیز قرار گرفته است آنجا که میفرماید:
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حََِیًْا فِطْرَتَ اللَّ ِ الَّتىِ فَطَرَ الََّاسَ عَلَیهَْا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ ِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ وَ

لَاکِنَّ أَکْثرَ الََّاسِ لَا يَعْلَمُون» (روم :)93 :پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق فطرت
این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمىدانند.
از آیه پیشین ،افزون بر فطرتمندی انسان و اینکه این سرشت و فطرت ،الهی و قدسی
بوده و تبدیلناپذیر است ،استفاده میشود که فضایل اخالقی و تهذیب روح ،ریشه در ذات
آدمی دارد و تحصیل آنها هماهنگ با فطرت است؛ زیرا بر اساس آیه شریفه اوالً ،بینش
توحیدی که مبدأ پیدایش همه فضایل اخالقی است ،در ذات انسان ذخیره شده است؛ ثانیاً،
گرایش به جمال و جالل حق و تخلّق به اخالق الهی در ذات هرکسی تعبیه شده است؛
بنابراین تحصیل فضایل اخالقی و تهذیب روح ،در راستای گرایشهای فطری انسان بوده،
رفتار بر اساس گرایشهای فطری ،عین فضیلت اخالقی است.
نتیجه منطقی نظریه خوددوستی در اخالق ـ با تقریری که گذشت ـ ،انتخاب «نیاز
واقعی»* به عنوان معیار اخالقی تولید است؛ به این ترتیب که از سویی مفاد نظریه اخالقی
خوددوستی این است که «رفتار به مقتضای خوددوستی ،خوب است» و در نتیجه «باید به
* .تعریف نیاز واقعی در ادامه مقاله میآید.
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خداست ،فطرتى که خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگى نیست،
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مقتضای خوددوستی عمل کرد» و از سوی دیگر مراد از خوددوستی دوستداشتن منِ
ملکوتی و علوی انسان معرفی شد و اهداف خود را بر اساس اهداف همان «منِ علوی» و
کمال و سعادت آن قرار داده شد که نتیجه نهایی آنها تقرب به حق تعالی میباشد .بر این
اساس نیاز واقعی به عنوان مالک اخالقی فعالیتهای تولیدی معرفی شد که طبق تعریف به
آن دسته از کمبودها اطالق می شود که رفع آنها در راستای رسیدن به اهداف بهویژه هدف
عالی و نهایی انسان و جامعه -که همان کمال و سعادت و تقرب من علوی به حق تعالی
است -،ضرورت دارد و با وجود آن کمبودها ،نیل به هدف میسور نیست و یا بسیار سخت
است؛ بنابراین جهت نیل به هدف عالی ـ کمال و سعادت و تقرب من علوی به حق تعالی
ـ الزم است موانع آن ،که عبارت از نیازهای واقعی انسان است ،از سر راه برداشته شود.
برای این منظور تولیدکننده ،همواره باید رفع نیازهای واقعی جامعه و افراد را مالک
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رفتارهای خود قرار دهد؛ چنانکه دولت باید در سیاستگذاریهای خود در ارتباط با بخش
تولید جامعه به نیازهای واقعی جامعه و شهروندان اهتمام ورزد.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمد جداری عالی

البته مسئو لیت اخالقی شخص تولیدکننده در ارتباط با بحث نیاز دارای دو حیثیت
است :یکی از حیث مسئولیت اخالقیاش در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا
نیازهای شخصی و خانوادهاش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت
اخالق اجتماعی که هر تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و
مصرفکننده محصوالت دارد .بر این اساس بحث در دو جهت فوق ادامه مییابد.

نیاز از جانب عرضهکننده
فعالیتهای اقتصادی هر فرد مانند سایر فعالیتهای اجتماعی ناظر به اهداف اقتصادی وی،
ابتدا از ضرورت ارضای نیازهای خود سرچشمه میگیرد؛ لذا این مطلب باید مورد توجه
جدی قرار گیرد.
اسالم از سویی اهمیت فراوانی به ارضای همهجانبه نیازها قائل است (ر.ک به :شهید

صدر )7921 ،از سوی دیگر انسان برای برآوردهکردن همهجانبه نیازهای خود به ابزارهای
مادی زیادی احتیاج دارد که در تهیه تمامی آنها با کمبود نسبی مواجه است .از سوی سوم
از متون دینی (قرآن و سنت) استفاده میشود که محیط اطراف انسان دارای منابع مادی

بالقوه فراوانی است( ،ر.ک به :ابراهیم /94 :لقمان /73 :حجر 77 :و برای توضیح بیشتر ر.ک به:

فراهانی فرد ،7923 ،ص)739-737؛ لذا الزم است انسانها آن منابع را شناسایی کرده و در
جهت تولید کاالها و خدمات مورد نیاز واقعی به کار گیرند و بدیهی است که برای هر
شخص میسّر نیست که همه نیازهای خود و خانوادهاش را رأساً تولید کند بلکه حداکثر
می تواند بخشی از آنها را خود تولید کند و برای تأمین سایر نیازهای خود ،الزم است
فعالیت های تولیدی و خدماتی خویش را عرضه کرده و از درآمد حاصل آن بهرهمند شود؛
لذا یکی از انگیزههای کار تولیدی هر فرد ،کسب سود در جهت تأمین نیازهای زندگی خود
و خانودهاش میباشد .از متون دینی اسالم نیز استفاده میشود که برترین انسانها از
حضرت آدم تا خاتم پیامبران 6برای تأمین زندگی ،به کار اقتصادی میپرداختند .امام
صادق 7فرمود :آنگاه که آدم به زمین هبوط کرد ،نیازمند به غذا و آشامیدنی شد .مشکل را
با جبرئیل طرح کرد .جبرئیل گفت :کشاورزی کن (کلینی ،7923 ،ج ،1ص.)733
درباره پیامبر اسالم  6روایات داللت دارد که افزون بر شبانی گوسفندان در اطراف
حضرت خدیجه 3فعالیت داشت (مجلسی ،7937 ،ج ،73ص 3و ج  ،72ص )932و پس از
بعثت ،گاه برای تأمین زندگی خرید و فروش میکرد (کلینی ،7923 ،ج  ،1ص)21؛ و گاه باغ
احداث میکرد (همان ،ص )22-22و نهال میکاشت (همان ،ص.)24

زندگی امیرالمؤمنین 7مشحون از مواردی است که برای تأمین زندگی به کار تولیدی
میپرداخت .ابونعیم اصفهانی مینویسد:
«علی 7هرگاه به تنگنای معیشت گرفتار میشد ،از مردم دوری میگزید و به کسب و
تالش میپرداخت» (االصبهانی7922 ،ق ،ج ،7ص .)23از خود حضرت نقل شده است که
« روزی گرسنگی شدیدی به من دست داد .در اطراف مدینه در جستوجوی کار بر آمدم.
به زنی برخوردم که کلوخ برای گلکردن جمع کرده بود .قرار گذاشتم که در مقابل هر
خشت ،یک دانه خرما مزد بگیرم .شانزده عدد ساختم تا آنکه دستانم تاول زد؛ آنگاه شانزده
دانه خرما گرفتم و به خدمت پیامبر 6رسیدم و با من از آن خرما خورد» (اربلى7927 ،ق،
ج ،7ص.)723-721
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مکّه ،به تجارت هم میپرداخت و قبل از نبوّت در جایگاه عامل تجاری ،در کاروان
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موارد پیشین و احادیث فراوان دیگر (کلینی ،7923 ،ج ،4ص /77همان ،ج ،1ص )24-29به
صراحت بیان میدارند که حتی اولیای خدا نیز جهت تأمین نیازهای مالی زندگی خود و
خانواده خویش و بینیازی از دیگران به فعالیت تولیدی میپرداختند.

نیاز از جانب تقاضا
پرواضح است که هر تولیدکنندهای در صدد تولید کاال و خدماتی است که در بازار مورد
تمایل و تقاضا واقع شود به عبارت دیگر مورد نیاز باشد؛ در غیر این صورت برای
تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ چراکه تولیداتش در انبار مانده و هزینههایی بر
وی تحمیل خواهد شد .این مقدار توجه به نیاز مورد اتفاق همه نظامهای اقتصادی اعم از
سرمایهداری و اسالم و غیره میباشد .آنچه که موضع نظام اسالمی را از مواضع سایر
مکاتب متمایز میسازد جنبه ارزشی آن است که ناشی از رویکردی است که به مفهوم و به
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تبع آن به مصادیق نیاز مربوط میشود.
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ویژگیهای ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسالم
بر اساس آنچه در مفهوم نیاز و مبنای اخالق گذشت میتوان سه ویژگی ارزشی اساسی را
برای نیاز در نظام اقتصادی اسالم ارائه داد.

 .1تأکید بر نیاز واقعی
اولین ویژگی ارزشی نظام اقتصادی اسالم که فارق بین آن و نظام سرمایهداری است ،این
است که در نظام اسالمی ،تولیدکننده بین نیازهای واقعی و نیاز کاذب تفکیک قائل شده و
توجه خود را به رفع نیازهای واقعی معطوف میدارد؛ درحالیکه در ادبیات اندیشمندان
غربی در بسیاری از تئوریهای رفاه ،حتی مطلوبیتگرایان بهرغم اینکه بر تحقق نیازها
تأکید دارند؛ اما چنین تفکیکی صورت نگرفته و بحث طوری مطرح میشود که شامل
خواستها یا نیازهای کاذب نیز میشود (ر.ک به :هازمن و مک فرسن ،7923 ،ص.)731
نیاز واقعی و تفاوت آن با نیاز کاذب
مراد از نیازهای واقعی ،نیازهایی است که در عالم واقع بین تأمین آنها و تحقق هدف نهایی
حقیقی انسان ـ سعادت و تقرب به خداوند ـ رابطه علت و معلولی برقرار است؛

بهطوریکه بدون برآوردهکردن آن نیازها ،تحقق آن اهداف میسر نمیشود .در مقابل،
نیازهایی متصور است که بین آنها و اهداف حقیقی نهتنها چنین رابطهای وجود ندارد ،بلکه
صرفاً در حد احساس نیاز است و چه بسا بین آنها عکس آن رابطه برقرار میباشد و
پیگیری تأمین آنها در واقع انسان را نهتنها به اهداف مورد نظر نزدیک نمیکند ،بلکه از آنها
دور نیز میسازد .مناسبترین واژه برای این نوع از نیاز «نیاز کاذب» است که سیریناپذیر
بوده و زمینههای انحراف سبک زندگی در جامعه را فراهم میسازد .به نظر میرسد روح
حاکم بر آموزههای اسالم در این ارتباط ،ارضای نیازهای عینی و واقعی تمامی افراد جامعه
در حد کفاف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان میباشد (ر.ک به :شهید صدر.)7921 ،
مالک تشخیص نیاز واقعی از کاذب

واقعی و عینی ) (objectiveبودن
یکی از مالک های تشخیص نیاز واقعی از کاذب این است که نیازهای واقعی ،عینی
احساس نیاز هستند تا نیاز.
توضیح آنکه نیاز دارای دو جنبه عینی و ذهنی میباشد .جنبه ذهنی آن همان احساس
نیاز است که امری روانی است و خاستگاه و معیار قضاوت آن ،نفس انسان است* .بر این
اساس ممکن اس ت شخصی در حال فقر و تنگدستی ،احساس بینیازی کند؛ چنانکه
امیرالمؤمنین 7درباره شخص قانع میفرماید:
«الْقَانِعُ غََِ ٌّ وَ إِنْ جَاعَ وَ عَرَى» (تمیمی آمدی7473 ،ق ،ص /21مجلسی ،7937 ،ج  ،33ص،933

ح :)37شخص قانع توانگر و بینیاز است ،اگرچه گرسنه و برهنه باشد.
و شخص دیگری با وجود برخورداری از ثروت و لوازم فراوان زندگی ،خود را شدیداً
نیازمند بداند که این معنا در متون اسالمی به عنوان «فقر النفس» معرفی و مورد نکوهش
واقع شده است و کلمه فقر در کالم معروف امام علی 7که فرمود« :فقر النّفس شرّ الفقر»
* .پیامبر اکرم 6

میفرماید« :الغَِر فر القلرو و الْقررُ فر القلرو» (مجلسـی7329 ،م ،ج  ،27ص ،32ح :)73

توانگری در دل است و نیازمندی نیز در دل است.
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) (objectiveهستند در مقابل نیازهای کاذب که اموری ذهنی ) (subjectiveو اساساً
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اشاره به همین جنبه از نیاز انسان دارد که با اکتساب ثروت و مصرف کاال و خدمات ارضا
نمیشود.

**

و این سیریناپذیری مربوط به جنبه ذهنی نیازهای انسان است که از آن به نیاز کاذب
تعبیر میکنیم.
از برخی عباراتی که در ادبیات اندیشمندان غربی آمده چنین مفهومی از نیاز استفاده
میشود؛ برای مثال گفتهشده نیاز عبارت است از چیزی در درون فرد که او را به فعالیت و
انجام کار وادار میکند ) (Hersey and Blanchard, 1993, p.20و برخی برآنند که نیاز
چیزی است که انسان احساس میکند از آن محروم است (کاتلر و آرمسترانگ،7923 ،

ص)72؛ به عبارتی نیاز یک نوع احساس کمبود است نه کمبود واقعی.
بر این اساس تولید تابع تقاضای ناشی از خواست و احساس نیاز است که موجب
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مطلق میل و رغبت به چیزی می شود؛ لذا در تعیین مصداق نیز ،نیاز واقعی و کاذب را
شامل میشود .این در حالی است که در نظام اقتصادی اسالم تولیدکننده مسلمان بر اساس
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تعریف خود از نیاز ،توجه خود را به رفع نیازهای واقعی معطوف میدارد؛ چراکه مفهوم
نیاز را نه مطلق احساس کمبود بلکه صرفاً به آن دسته از کمبودها اختصاص داده که رفع
آنها در راستای رسیدن به هدف عالی و نهایی انسان و جامعه ،ضرورت دارد و با وجود آن
ک مبودها ،نیل به هدف میسور نیست و یا بسیار سخت است و چنین کمبودی نیاز واقعی
شمرده میشود (ر.ک به :میرمعزی ،7922 ،ص.)34

آنچه در این مجال قابل تأکید است این است که در عرصه تولید نظام اقتصادی اسالم
همواره نیازهای عینی و واقعی انسان و تولید کاالها و خدمات متناسب با آن مورد توجه
بوده و از ایجاد و پیروی از نیازهای کاذب و تولید کاالها و خدمات متناسب آنها بر حذر
داشته شده است .حضرت علی  7در مقام توصیه به تولید کاالی مورد نیاز مردم فرموده
است:
** .چنانکه امیر مؤمنان علی  7فرمود« :اى فرزند آدم ،اگر از دنیا به قدر کفایت مىخـواهى انـدکى از آن
تو را کافى است و اگر زیادتر از کفایت مىطلبى همه آنچه در آن است تو را کافى نخواهد بود» (کلینـی،
7923ق ،ج ،7ص.)792

«قَلِیلٌ يُْْتَقَرُ إِلَیْ ِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ يُِْتَغََْى عََْ ُ» (لیثى واسطى ،7923 ،ص :)927تولید مقدار کمی که
انسان نیازمند آن است ،بهتر است از بسیاری که انسان از آن بینیاز باشد.
نتیجه این امر از سویی باعث هدایت تولید و توزیع به سمت کاالهای مورد نیاز واقعی
میشود و از سوی دیگر ،باعث کاهش و توقف تولید کاالهای غیر الزم میگردد و در
نتیجه سبب جلوگیری از هدررفتن منابع و ثروتهای طبیعی و ملی و استفاده بهینه از آنها
در جهت نیل به اهداف پیشرفت جامعه میشود.
در مقابل در نظام اقتصادی سرمایهداری ازآنجاکه هدف اصلی از تولید ،کسب سود
بیشتر تعریف شده و سود بیشتر متوقف بر فروش بیشتر است؛ بنابراین از طریق تبلیغات
کاالها و خدمات در مردم احساس نیاز و به تعبیری نیاز کاذب و در نتیجه تمایل و تقاضا
ایجاد میکنند و با این کار ضمن ترویج فرهنگ مصرفگرایی ،زمینههای اتالف منابع
انسانی و طبیعی را فراهم میکنند.
هر چند نفس تبلیغات ریشه در زندگی اجتماعی انسانها دارد و در اصل ،عملی است
خود و کارکردها و امتیازات آن آگاه کرده ،به خرید متقاعد کند .تبلیغات در این حد و
بدون اغراق هیچ مانعی ندارد؛ اما امروزه تبلیغات به یکی از ابزارهای مهم در جهت تغییر
سلیقه و الگوی مصرف جوامع انسانی و ترویج فرهنگ قدرتهای اقتصادی تبدیل شده
است .بهطوریکه امروزه کار شرکتها برای فروش کاالهای تولیدی خود در حد یک
تبلیغات ساده خالصه نمیشود ،بلکه باید گفت که مبلغان آنها با بهکارگیری شیوههای
خاص تبلیغاتی و گسترش آن و نیز بهکارگیری ابزارهای الزم ،سعی در ایجاد و تبدیل
فرهنگها و نیز خلق و تبدیل نیازهای غیر ضروری در کشورها را دارند (بارنت و مولر،

 ،7939ص)739-737؛ به عبارتی در جوامع کمرشد سه ساخت اساسی قدرت ،یعنی کنترل
تکنولوژی ،کنترل منابع مالی و کنترل وسایل ارتباطات و نشر عقاید در اختیار شرکتهای
جهانی است (همان )743 ،این شرکت ها با برانگیختن مردم به مصرف بیشتر و تغییر در
عادات غذایی آنها سعی در سازگاری ذائقهها و سلیقههای افراد با فراوردههای کارتلها را
دارند .استفاده از وسایل ارتباط جمعی در ذهن قشرهای مختلف جامعه میتواند چنان
تأثیری بگذارد که به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری دولت و نظام آموزشی این کشورها باشد.
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ویلیام شرام ،در این مورد معتقد است برنامههای تلویزیونی تهیهشده در آمریکا با ترویج
ارزشهای وارداتی خود جایی را برای ارزش های سنتی همانند مذهب ،آداب ،آرامش و
صفا نمی گذارند و در پی ترویج هیجان مصرف ،هیجان موفقیت و هیجان خشونت هستند
(همان ،ص.)733-723

کنت گالبرایت اقتصاددان آمریکایی در کتاب جامعه متمدن پس از بررسی مطالعات کینز

درباره نیازهای ضروری و غیرضروری ،نقش مؤسسههای تبلیغاتی را در ایجاد نیازهای
غیرضروری آشکار میسازد .به عقیده گالبرایت ،مؤسسههای آگهیدهنده نمیگذارند مردم
مطابق با درآمد خود هزینه کنند؛ زیرا بیشتر از آن جهت به وجود آمدهاند که تمایالت
جدید را در مردم برانگیزند و احساس نیازی در آنها پدید آورند که پیش از آن وجود
نداشته است (گیلزبری ،7923 ،ص)23؛ بنابراین میتوان گفت آگهیهای تلویزیونی میتوانند
78

ارزش های اجتماعی را با قدرت تغییر دهند و ارزشهای جدیدی را که طبیعتاً منطبق بر
ایدئولوژی سرمایه داری است به جامعه عرضه کنند و آنها را نهادینه سازند.
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این امر افزون بر آثار مخرب فرهنگی ،آثار سوء اقتصادی و سیاسی را در پی دارد؛ از
جمله آنها وابستگی اقتصادی و سیاسی است .توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری را
میطلبد.

 .2تأکید بر نیازهای کالن اجتماعی
از منظر منابع اصیل اسالمی ،عدالت اجتماعی ،امنیت و پیشرفت ،از مهمترین نیازهای کالن
اجتماعی به حساب میآیند که همه اقشار مردم از جمله تولیدکننده موظف است در
راستای آنها قدم بردارد .چنان که امام صادق 7در روایتی میفرماید:
«ثلَاثَةُ أَشْیَاَِ يَحْتَاجُ الََّاسُ طُرّاً إِلَیْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْوُ» (ریشهری ،7921 ،ج ،4ص،9934

ش :)73211سه چیز هست که همه مردم به آنها نیازمند هستند :امنیت ،عدالت و رشد و
پیشرفت.
یادآوری این نکته الزم است که این مقولهها اساساً در حیطه وظایف دولت تعریف
میشود؛ اما مسئولیت اخالقی تولید مسلمان این است که در این مقوله با دولت همکاری
نماید.

الف) امنیت
امنیت به لحاظ مفهومی دارای دو بعد ایجابی و سلبی است .جنبه ایجابی آن ،اطمینان و
آرامش فکری و روحی و جنبه سلبی آن عبارت از فقدان ترس ،اضطراب و نگرانی است
که موجب سلب آرامش و اطمینان میشود .از حیث دیگر امنیت دارای دو وجه عینی و
ذهنی میباشد .وجه عینی امنیت همان ایمنی و اطمینان خارجی در موقعیتهای عینی است
که حاصل فقدان تهدیدهای عوامل بیرونی است و وجه ذهنی آن عبارت از این است که
احساس شود تهدیدی در کار نیست .امنیت به معنای واقعی کلمه زمانی محقق میشود که
هم امنیت عینی و هم امنیت ذهنی هر دو برقرار باشد.
امنیت از حیث سطوح به امنیت فردی ،گروهی ،ملی و بینالمللی تقسیم گردیده و از
لحاظ گستره نیز به ابعاد متنوعی ،از قبیل امنیت معنوی ـ روحی و روانی ـ ،امنیت زیست
محیطی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و امنیت نظامی تقسیم میشود.
نباید از یاد برد که امنیت واقعی و سرچشمه اصلی آن در سایه امنیت معنوی و آن نیز
امنیت به حساب میآید.
بنابراین یکی از الزامات اخالقی تولیدکننده مسلمان در راستای حفظ و گسترش امنیت
معنوی ،لحاظ پیوست های فرهنگی متناسب با فرهنگ الهی و پایبندی به آن است تا امنیت
روانی و معنوی جامعه به مخاطره نیافتد بلکه تقویت نیز بشود؛ بنابراین الزم است از تولید
نوع کاالهای اقتصادی از قبیل آالت قمار و مشروبات الکلی و مواد مخدر و  ...و نیز در
تولید کیفیت کاالها همچون لباسهایی با مدلهای ناهنجار و منافی با عفت عمومی و ...
اجتناب کند؛ همچنانکه یک تولیدکننده کاالهای فرهنگی از قبیل فیلم و آثار هنری و
فرهنگی مختلف الزم است از تولید محصوالت هنجارشکن و منافی با ایمان و معنویت
جامعه پرهیز نماید.
امنیت زیستمحیطی (جانی) :ازآنجاکه مسائل زیستمحیطی مستقیم و غیر مستقیم با
حیات انسان سروکار دارد؛ لذا امنیت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در قرون اخیر افزایش جمعیت و حرص توسعه و رفاه و رشد بیشتر در زندگی ،سبب
شده انسان ها برای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای رفاهی خود به تولید کاالها و
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خدمات بیشتری بپردازند و این امر نیازمند ساختوساز نیروگاهها و کارخانههای عظیم
صنعتی میباشد که به نوبه خود یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست بهحساب میآید؛
زیرا احداث این نیروگاهها و کارخانهها از سویی نیازمند بهرهبرداری زیاد از منابع طبیعی
است ،از سوی دیگر دود و پسماندهای آنها باعث آلودگی آب و هوا و خاک محیط اطراف
شده که موجب بهخطرافتادن امنیت جانی انسان و سایر موجودات زنده میشود .حال اگر
کاالهای تولیدی مربوط به مواد شیمیایی و یا هستهای باشد روند تخریب سریعتر و
مخاطرات جانی افزونتر خواهد شد؛ لذا بر هر تولیدکننده مسلمان الزم و ضروری است
که در برنامه خود اعم از انتخاب تکنولوژی ،انتخاب محل احداث کارخانه و کارگاه و
بهرهگیری از منابع طبیعی و مواد اولیه ،امنیت محیط زیست را به بر هم نزند.
امنیت اقتصادی :امنیت اقتصادی در مرتبه اول به میزان دسترسی انسان به ضروریات
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زندگی مانند غذا ،آب ،مسکن و آموزش و نظایر آن مربوط میشود .در مرتبه بعدی ،امنیت
اقتصادی با بحثهای عمیقتری از قبیل اشتغال یا حداقل دستمزد ،توزیع درآمد و رفاه
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عمومی و همچنین امنیت سرمایه و سرمایهگذاری ارتباط مییابد.
الزم است نظام اسالمی ضمن پیگیری راهبردهای تقویت تولید ملی و خودکفایی
اقتصاد ملی ،امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی را نیز وجهه همت
خود سازند و مسئولیت اخالقی تولیدکننده نیز این است که با اهتمام جدی بر رشد تولید
ملی در راستای سیاست های راهبردی نظام ،خألهای موجود کشور و نیز منفذهای ورودی
بیگانگان را شناسایی کرده ،تولیدات خود را در جهت پرکردن آن خألها و سدّ راه نفوذ
بیگانگان مدیریت کند.
البته امنیت دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد که الزم است هر
تولیدکننده مسلمان ،آنها در برنامههای خود لحاظ کند.
ب) عدالت اجتماعی
در آموزههای اجتماعی اسالم مقولهای مهمتر از عدالت یافت نمیشود .امیرالمؤمنین عدالت
را محکمترین بنیان جامعه معرفی میکند (خوانسارى ،7933 ،ج ،7ص )773که خداوند آن را
برپادارنده مردمان و مایه دوری از حقکشیها و گناهان و وسیله آسانی و گشایش برای

اسالم قرار داده است (همان) نیز در سخنان متعدد دیگری از آن حضرت عدالت ،مایه
اصالح و سامانیافتن امور مردم عنوان شده است (همان ،صص 433و .)1234

نقش عدالت در زندگی گوارای انسان به قدری مهم و برجسته است که امامان
معصوم :اصل حیات و زندگی را به عدل نسبت دادهاند (همان ،ص )742و جامعه بدون
عدالت را مرده تلقی نمودهاند (کلینی7923 ،ق ،ج ،2ص ،729ح /77همان ،ص ،724ح )7در
روایات امام کاظم و امام صادق8آیه شریفه «يُحْ ِ الْأَرْضَ َِعْدَ مَوْتِها» به زندهشدن زمین با
عدالت بعد از ستم تفسیر شده است (همان ،ص ،729ح.)77

پس معلوم میشود زندگی به معنای واقعی کلمه زیر سایه عدل میسر است .و به فرموده
امیرالمؤمنین 7بدون عدالت آبادانی در جامعه نیز محقق نخواهد شد (خوانسارى،7933 ،

ج ،3ص .)32به همین خاطر است که خداوند هدف از ارسال پیامبران را برپاداشتن عدل
معرفی میکند (حدید.)71 :
میتوان گفت بین عدالت و تأمین نیازهای انسان بهصورت جوهری با یکدیگر ارتباط
میشوند» (کلینی7923 ،ق ،ج ،7ص.)147

در نظام اسالمی بر اساس آموزههای فوق و تأکید قرآن و اهلبیت :بر عدالت در
توزیع درآمد و از باب اعطای حق هر صاحب حقی و نیز سفارش قرآن بر اینکه «اعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» (مائده )2 :و یا «وَ ف أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلَِّائِلِ وَ الْمَحْرُوم» (ذاریات )73 :و دهها سفارش
دیگر ،وظیفه اخالقی تولیدکننده اعمال عدالت در تعیین دستمزد و مزایای رفاهی کارگر
خواهد بود؛ درحالیکه نیاز در بخش تولید اقتصاد سرمایهداری از جایگاهی کامالً متضاد با
آنچه که در اسالم دارد برخوردار است .در اقتصاد سرمایهداری بر اساس مکانیزم بازار کار،
هر قدر طبقه کارگر نیازمندتر باشند ،تقاضای کار از سوی آنها بیشتر و در نتیجه عرضه کار
برای سرمایهداران فزونتر خواهد شد .این افزایش عرضه در بازار کار ،کاهش دستمزد را
در پی خواهد داشت و هر چه شدت نیاز بیشتر باشد این کاهش میزان دستمزد بیشتر
خواهد بود؛ لذا باعث تضییع بیشتر حقوق کارگر و فزونترشدن بیعدالتی در جامعه
خواهد شد.
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ج) رشد و توسعه اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی* یکی از نیازهای مسلم جامعه آرمانی اسالمی است و با مطالعه
دقیق آموزههای اسالم میتوان دریافت حاصل اجرای برنامههای نظری و عملی اسالم ،رشد
* .در حدیث شریف یکی از نیازهای اساسی انسانها در جهت تحقق زندگی گوارا ،خِصْب ذکر شده است
که به دالیل زیر میتوان گفت :مقصود از آن «رشد و پیشرفت اقتصادی» میباشد:
 .1معنای لغوی :در مجمع البحرین خِصْب ،به معنای رشد و برکت (طریحـی ،7921 ،ج ،7ص ، )13آمـده
است .و کتاب العین آن را ،سرسبزی و رفاه در زنـدگی (فراهیـدی7433 ،ق ،ج ،4ص )723معنـی کـرده
است .در کتاب لسان العرب نیز تقریباً به همین معنا (ابنمنظور7474 ،ق ،ج ،7ص )911آمده است؛ با ایـن
تفاوت که به جای عبارت «رفاهة العیش»« ،رفَاغةُ العَیْشِ» ذکر شده است که تفاوت معنـایی چنـدانی ندارنـد .و
همه این کتابها خِصْب را نقیض جَدْب (قحطی) آوردهاند.
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 .2سیاق حدیث :افزون بر معانی فوق ،از سیاق عبارت حدیث و ذکر کلمه خصب در کنـار کلمـاتی ماننـد
«عدالت و أمنیت» که مفاهیم و اصطالحات کلی اجتماعی هستند ،استفاده میشود که مراد از واژه خصب
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همان مفهوم و اصطالح اجتماعی و اقتصادی رشد و توسعه میباشد .و مفاهیمی مانند :برکت ،سرسبزی و
رفاه ـ که همانا فراخی و فراوانی در زندگی است ـ ،در واقع لوازم و یا مؤلفههای رشد و توسعه اقتصادی
میباشد.
 .3ادبیات رایج در زمان و مکان صدور حدیث :از سوی دیگر ،درست اسـت کـه کـاربرد واژه «خصـب»
عموما در سرسبزی و آبادانی زمین میباشد؛ ولی ازآنجاکه عمده شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی در
زمان و مکان صدور حدیث ،رشد کشاورزی و دامپروری و تجارت متکی بر کاالهایی بوده است کـه بـه
نوعی فراورده و وابسته به منابع و سرسبزی و آبادانی زمین مـیباشـد .ادبیـاتی کـه در روایـات دیگـر از
معصومین :وارد شده مؤید این معناست؛ زیرا در روایاتی که در توصیف جامعه آرمانی زمـان حضـور
امام زمان  7به عنوان یک جامعه پیشرفته و توسعهیافته ،وارد شده است ،تکیههـا بـر زمـین و آبـادانی و
رویشهای آن است .برای نمونه از پیامبر اکرم 6نقل شده است که:
امت من در زمان مهدی از چنان نعمتی برخوردار شوند که مانند آن را هرگز برخوردار نشده باشند .آسـمان
باران بر سر آنان فرو ریزد و زمین هیچ گیاهی را نگاه نداشـته مگـر اینکـه آن را مـیرویانـد (کـورانی و
جاللی ،7922 ،ص.)934
و در روایت دیگری از امام باقر  7در توصیف وضعیت دوران حاکمیت ولی عصر  7آمده است که:
 ...فال یبقی فی األرض خراب إال عمر( ... ،مجلسی ،7937 ،ج ،17ص )737همـه ویرانـیهـای زمـین آبـاد
میگردد؛ همچنین آن حضرت در حدیث دیگری در این خصوص میفرماید ... :و یجمع إلیه أموال الدنیا

و توسعه اقتصادی جامعه است؛ بهطوریکه در قرآن نتیجه ایمان و پرهیزکاری را نزول
برکات از آسمان بر زمین معرفی میکند (اعراف )33 :و در سایر آموزههای اسالم در راستای
تحریک مردم به کار و فعالیت تولیدی ،ثروت که از لوازم توسعه اقتصادی است ،مورد
تمجید واقع شده و بهترین یاور تقوا و خودسازی (ر.ک به :کلینی7923 ،ق ،ج ،1ص )727و
برپایی دین (طوسی7474 ،ق ،ص )323و باعث آرامش و ثبات درونی جامعه معرفی شده
است و در مقابل عقب ماندگی اقتصادی نکوهش شده و به نوعی بال و مصیبت و نیز از
مجازاتهای خداوند (ر.ک به :نحل /777 :سبأ )73 :و نشانه خشم او و ناخشنودیاش از
جامعه (ر.ک به :کلینی7923 ،ق ،ج ،1ص )972تلقی شده است؛ بنابراین پیامبر اکرم6
برخورداری مردم از مال و امکانات زیاد زندگی که از لوازم رشد و توسعه اقتصادی جامعه
است را در راستای برپایی دین و دنیای مردم از ضروریات میشمارد (ر.ک به :المتقی

الهندی7932 ،ق ،ج ،9ص)792؛ همچنانکه امام صادق 7در حدیث مورد بحث ،رشد و
توسعه اقتصادی را در کنار امنیت و عدالت ،یکی از نیازهای اساسی انسانها و جامعه
در راستای آبادانی و توسعه آن وادار میکند (هود.)37 :
پر واضح است که مهم ترین ویژگی رشد و توسعه اقتصادی ،رشد تولید ملی است.
رشد تولید ملی از سویی باعث افزایش درآمد خصوصی آحاد جامعه میشود و از سوی
دیگر رشد درآمد افراد ،رشد درآمدهای مالیاتی دولت را در پی دارد که نتیجه نهایی آنها
رشد و توسعه اقتصادی جامعه میشود و آموزههای اسالمی تولیدکننده مسلمان را اخالقاً
موظف میکند تمام تالش خود را در راستای رشد تولید مبذول دارد.
من بطن األرض و ظهرها( ...همان ،ص )917اموال و ثروتهای دنیا از درون و بیرون زمین نزد وی [امام
زمان  ]7جمعآوری میشود. ... .
بنابراین میتوان گفت :مراد از واژه «خصب» در شرایط زمانی و مکـانی یادشـده ،همـان اصـطالح امـروزی
«رشد و توسعه اقتصادی» است .بر این اساس ،میتوان از روایت شریف امام صادق  7استفاده کرد که سـومین
نیاز اساسی انسانها همانا «توسعه و رشد اقتصادی» است.
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معرفی میکند؛ لذا خداوند پس از آفرینش انسان در زمین ،وی را همواره بر کار و فعالیت
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نتیجه
نیاز به آن دسته از کمبودها اطالق میشود که رفع آنها در راستای رسیدن به اهداف بهویژه
هدف عالی و نهایی انسان و جامعه ،ضرورت دارد و با وجود آن کمبودها ،نیل به هدف
میسور نیست و یا بسیار سخت است.
بر مبنای اخالقی خوددوستی میتوان نیاز واقعی را به عنوان معیار اخالقی تولید معرفی
کرد.
اولین ویژگی ارزشی نظام اقتصادی اسالم برخالف نظام سرمایهداری ،این است که
تولیدکننده مسلمان بین نیازهای واقعی و کاذب تفکیک قائل شده و توجه خود را به رفع
نیازهای عینی و واقعی معطوف میدارد.
نتیجه این امر از سویی باعث هدایت تولید به سمت کاالهای مورد نیاز واقعی میشود و
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از سوی دیگر ،باعث کاهش و توقف تولید کاالهای غیر الزم و فانتزی میگردد و در نتیجه
سبب جلوگیری از هدررفتن منابع و ثروتهای طبیعی و ملی و استفاده بهینه از آنها در
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جهت نیل به اهداف پیشرفت جامعه میشود.
در مقابل در نظام اقتصادی سرمایهداری از آنجا که هدف اصلی از تولید ،کسب سود
بیشتر تعریف شده و سود بیشتر متوقف بر فروش بیشتر است؛ بنابراین از طریق تبلیغات
کاالها و خدمات در مردم احساس نیاز و به تعبیری نیاز کاذب و در نتیجه تمایل و تقاضا
ایجاد میکنند و با این کار ضمن ترویج فرهنگ مصرفگرایی ،زمینههای اتالف منابع
انسانی و طبیعی را فراهم میکنند.
دومین ویژگی ارزشی دیگر نیاز در نظام اقتصادی اسالم ،افزون بر ارزش واالی
مسئولیت تأمین نیازهای معیشتی فردی ،مسئولیت اجتماعی تولیدکننده است .امر مهمی مثل
رفع فقر نیازمندان جامعه وجود دارد که شخص را در فعالیت اقتصادی خود به آن ملتزم
میسازد؛ حتی اگر شخصاً به درآمد آن نیاز نداشته باشد و سیره عملی معصومین :مملو
از این نوع فعالیتهاست.
سومین ویژگی ارزشی نیاز و آن اهتمام به نیازهای کالن اجتماعی امنیت ،عدالت
اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده مسلمان اخالقاً ملزم به رعایت
آنهاست که پیشرفت جامعه را در پی خواهد داشت.
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