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ترین رویکردهای عملی و اجتماعی در زندگی دارد، یکی از مهم بدیلی در ارائۀنماز نقش بی
سرکش است. هدف اصلی این پژوهش، های آن؛ نقش بازدارندگی و کنترل نفس نقش

در با  اهمیت و ضرورت  .باشدبررسی نقش تربیتی نماز در پرهیز از مفاسد اقتصادی می
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 مقدمه .1

ای که به آن سفارش شده برخوردار است و به اندازهمسائل معنوی، نماز از ارزش و اعتبار خاصی  در میان عبادات و

 ایرزش دارد که اولیای خدا لحظهای ااست، به عبادتی دیگر سفارش نشده است. نماز در زندگی و حیات انسان به اندازه

ریان، )انصا کردنددیگران را هم به این عبادت ملکوتی تشویق می ،از هر راهی که ممکن بود اند واز آن غافل نبوده

 .(35-33 ش، صص3137

 (،733)همو، ح قر  االهی ، وسیلۀ(3131)همو، ح  (، مرز بین کفر و ایمان730ش،ح 3137نماز، عمود دین )پاینده،

باشد و از درخشندگی و برجستگی خاص و جایگاهی ( می731( و نور مؤمن )همو،ح732معیار سنجش اعمال )همو، ح

 .(373ص  ش،3192 )نصیرزاده و دیگران، اعمال انسان پریرفته نیسترفی  برخوردار است که بدون آن سایر 

کننده از بسیاری از انحرافات اخالقی و رفتاری روابط سازنده در اجتماع و جلوگیری نماز به عنوان ایجاد کنندۀ

 .(325ص  ش،3153)طالبان،  شناخته شده است

افتد و از او کمک های او میکند و به یاد نعمتبرابر خدا سجده میگرارد و در روز نماز میانسانی که پنج بار در شبانه

یابد و از روح عبادت ای که کمال میگرارد و به همان اندازهای که این نماز در روح او تأثیر میجوید، به همان اندازهمی

( 211ص  ،5ش،   3193ران، )رضائی اصفهانی و دیگ داردشود، او را از کارهای زشت و ناپسند باز میبرخوردار می

همان صحت و کمال  ،کند، نهی تشریعی نمازیعنی نماز به صورت تکوینی و تشریعی انسان را از کارهای زشت نهی می

)مکارم شیرازی و  اثر بازدارندگی از گناهان دارد یعنی نماز ذاتاً نماز مشروط به ترک گناهان است و نهی تکوینی،

 .(233ص  ،33   ش،3155 دیگران،



 

 

، زیرا نهایت تعظیم در مورد کسی روا است که نهایت نهایت تعظیم و آن فقط شایسته خداعبادت؛ عبارت است از 

های استوار و محکم ثابت نشود تا زمانی که به دلیل .(3213ص  ،2ش،   3151)سجادی،  انعام کند و آن خداوند است

نیاز مطلق است و ای است که از هر جهت بیدای آفرینندهکه این جهان را صانعی است یکتا و یگانه و اینکه او خ

بندگان خود را به بعضی دستورات فرمان داده و از بعضی اعمال نهی کرده است. بنده تا زمانی که طوع اطاعت و 

 ایاک نعبد<> ۀمبارک تواند به لوازم مفاد آیۀد، نمیهایی که برای او قرار داده گردن نگیرفرمانبرداری خدا را در تکلی 

 .(73 ص تا،میرجهانی طباطبایی، بی) قیام کند

 دارای اثر ،اندازدیعنی اعتقاد به مبداء و معاد می طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده،

 چیز برتر و باالتر  خدا را از همه گوید،تکبیر می ایستد،بازدارندگی از فحشا و منکر است. انسانی که به نماز می

به یاد روز جزای  ستاید،او را به رحمانیت و رحیمیت می گوید،حمد و سپاس او می افتد،های او میبه یاد نعمت شمرد،می

طلبد و از راه کسانی که غضب بر صراط مستقیم از او می جوید،از او یاری می کند،اعتراف به بندگی او می افتد،او می

 .(231ص  ،33   ش،3155 )مکارم شیرازی و دیگران، بردگمراهان به خدا پناه میآنها شده و 

کند. راه فرد مؤمن و نمازخوان در نمازهای واجب روزانه ده بار از خداوند هدایت به سوی راه مستقیم را طلب می

صراطی است که در آن برد. صراط مستقیم، مستقیم همان راهی است که انسان را با شتابی فراوان به سوی خدا می

 .(303و  303صص  ش،3193مسائل روحی و معنوی و معرفتی مطرح است )دشتی، 

مفاد این آیه راهنمایی خواستن از خدا است برای ثابت بودن و استقامت در راه بندگی کردن و کمک از خدا خواستن 

ها و راه ها و دلیلحجت الل و اقامۀشود، مگر از راه استداه راست و این معنی میسر نمیبرای منحرف نشدن از ر

مگر اینکه شاهد  ،ای از ذرات عالم علوی وسفلی نیستنهایت است، زیرا که هیچ ذرهحجت هم بی ۀاستدالل و اقام

)میرجهانی طباطبایی، بی صدع و گواه حق است بر کمال قدرت، علم، حکمت، عزت، وحدانیت و صمدانیت خدای تعالی

انسان عارف به مقام االهی است و انسان همواره  ترین خواستۀدایت به صراط مستقیم مهمدرخواست ه .(72ص  تا،

پرستی و تنها از خدایاری جستن، صراط مستقیم است، ایمان به خدا و صفاتش های االهی است. یکتاازمند هدایتنی
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. (15 ش، ص3133رفسنجانی،  )هاشمی صراط مستقیم است، دعا به درگاه خدا، نقش مؤثری در دستیابی به هدایت دارد

هدایت تکوینی است نه تشریعی، زیرا انسان نمازگزار قطعاً آشنا به  ،کندمنظور از هدایتی که اینجا انسان درخواست می

مبدأ و تعالیم دینی است، از آنجا که ممکن است در هر لحظه انسان به خاطر عواملی از صراط مستقیم منحرف و گمراه 

یمودن این درجات مراتب و درجاتی دارد که همه افراد در پ ،شود، به عالوه این صراط مستقیم که همان آمین حق است

باز درجات باالتر و واالتری وجود داردکه انسان باید از خدا  ،یکسان نیستند، هر مقدار از این درجات را انسان طی نماید

 .(37 تا، ص)دهقان، بی بخواهد او را به آن درجات هدایت کند

شدگان هستند، ک عده نعمت دادهها را به سه دسته تقسیم کرده است، یدر سورۀ مبارکه حمد، خدای سبحان انسان

به خداوند نسبت داده شده و فرموده:  ،شدگان و یک عده هم گمراهان. آنچه به عنوان سعادت استیک عده غضب

ها نعمت دادی. امّا آنچه که زمینه شقاوت است به نام یعنی: راه کسانی که تو بر آن، >صراط الرین انعمت علیهم<

گرچه در بعضی روایات  گمراهان چه کسانی هستند؟ شدگان واما اینکه غضب دارد.به خدا نسبت ن غضب یا ضالت،

شدگان به یهودیان و >ضالین< گمراهان به مسیحیان اطالع شده است، لیکن از با  تطبیق >مغضو  علیهم< غضب

غضب  ،یا گمراهشده گمراه نباشد و  دو ضالین هستند. اینطور نیست که غصب است. زیرا هر دو مغضو  علیهم و هر

ای به مقدار مغضو  شده نباشد. هر گمراهی، به مقدار گمراهیش گرفتار غضب الهی است و نیز هر انسان غضب شده

 .(319، ص 3ش،   3139بودنش گمراه است )میرزاخانی، 

ده است، آری خداوند اینچنین افراد ناسپاس و کفرپیشه را که از نعمت هدایت االهی که توسط پیامبران فرستاده ش

آزار )بی دهد تا متقین با شعار >غیر المغضو  علیهم< از راه آنان بپرهیزندمورد غضب قرار می ،کنندپیروی نمی

 .(191-191صص  ش،3155شیرازی، 

گمراه پیمایند و همهایی هستند که عالوه بر کفر، راه لجاجت و عناد و دشمنی با حق را می>مغضو  علیهم< آن

 صص ش،3130)جمعی از نویسندگان،  کوشند که دیگران را همرنگ خود سازندگر و با تمام قوا میگمراههستند و هم 

 .(73و  71



 

 

خوانی و در عین حال دارد. اگر دیدی نماز میخصلت نماز درست این است که انسان را از کارهای زشت باز می

 .(93ص  ش،3133ن )مطهری، بدان که نمازت نماز نیست، پس نمازت را درست ک ،کنیمعصیت می

اعمال خیر انسان یاد شده است.  بنای پریرش کلیۀ ترین دین االهی نماز به عنوان زیرعنوان کامل، بهدر دین اسالم

الیتغیّر و ثابت هر انسان در هر شرایط محیطی و فردی  ۀنماز را وظیف . خداوند اقامۀ(22ص ،30 ع، ح3137 )نوری،

 ش،3192)یعقوبی و دیگران،  ن کریم به این موضوع اختصاص داردقرآ ۀآی 322که بیش از قرار داده است؛ به طوری

 . (333ص 

 ۀخوی و نیکورفتار است. نشانپاکیزه ،ها پاک است و هرکس که نمازگزار استبدی ۀنماز از هم ۀنمازگزار به واسط

پیامبر اکرم روایت شده؛ کسی که از . (23-23صص  ش،3133 )کمالی، کمال نماز انسان، همان بازدارندگی است

 ،32   ش،3153 )مجلسی، مطی  نماز نباشد نمازش کامل نیست و اطاعت از نماز همان دوری از فحشا و منکر است

 .(393 ص

کند>ا نَّ الصَّلوه تَنهی عَن  الفَحشاء وَ ها یاد میها و پستیقرآن از نماز به عنوان یک نیروی بازدارنده از زشتی

توان گفت نماز یک دارد. در مجموع میها و اعمال ناپسند باز مییعنی: نماز انسان را از زشتی .(17)العنکبوت، المُنکَر<

 (.95ش، ص 3190رود )مطهری، سازی به شمار میخودسازی به معنای انسانعامل اساسی 

شکوفایی جامعه و افراد مورد  در این مقاله، نقش نماز در فساد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و

واسطۀ اینکه باشد و نمازگزار بهبدیل نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر میبررسی قرار گرفته است؛ چرا که نقش بی

 بیند.  نماید، خود را مکلّ  به پرهیز از این مفاسد میحضور خداوند را در تمام لحظات زندگیش درک می

 کند:چند اثر از آثار نماز را چنین بیان می ،امام رضا$در حدیثی طوالنی

دارد و از انسان در حال نماز در پیشگاه خداوند و به یاد خداست و همین حالت است که او را از گناهان باز می .3

 نماید.ها جلوگیری میانواع تباهی
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آقا، مدبر و آفریدگارش را  انگیزاند تا بنده؛ موال ونماز انسان را به مداومت بر ذکر خدا در شب و روز بر می .2

 ص ،32   ش،3153 فراموش نکند؛ چرا که فراموش کاری موجب طغیان و سرکشی خواهد شد )مجلسی،

233). 

 

دارد که اثرات نماز بر رفتار و چنین بیان می« تأثیر نماز بر رفتار و منش انسان» احمدی طاهری در تحقیقی با عنوان

رین آثار نماز بر زندگی انسان شامل تعظیم به خدا و تحقیر قابل مشاهده است؛ مهمتخوبی زندگی یک نمازگزار واقعی به 

 های دنیوی، خودسازی، زدودن گناهان، تمرکز حواس و حضور در ذهن، توسعه و رشد اقتصادی و...تمام قدرت

 .(30 ص ش،3139 )همو،باشد می

چنین بیان « های مقابله با آن از منظر قرآن و روایاتارهای گناه و راهکریشه»ی با عنوان نین، قرائتی در تحقیقهمچ

دارد که ایمان به خدا و اعتقاد و آگاهی او بر همه چیز و حضور او در همه جا چنان نیرویی در انسان در برابر گناه، به می

 واند نقش تمی کند. ایمان درونیناپریر میچون سپری فوالدین نفوذآورد که او را در برابر گناهان هموجود می

ساز گناه است و بازداری انسان از گناه آشکار و پنهان ایفا کند. غفلت و سرمستی یکی از عوامل زمینه ناپریری درخلل

ه که ، مراقب است تا آنچخواهد نماز، روزه یا حج را به جا آورداصوالً مسلمانی که می .باشدیاد خدا از عوامل بازدارنده می

انجام ندهد. همین مواظبت یک نوع تمرین برای تقویت اراده و پرورش استقامت در برابر  ،موجب بطالن عبادات است

 .(311ص  ش،3190 ها بستگی دارد )همو،گناهان است؛ چرا که مقدار پرهیز از گناه به مقدار اراده و استقامت انسان

رین یمان و عمل صالح از مهمتآمده است که ا« شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسالمنجات»در تحقیقی با عنوان 

های بهشت معرفی شده است. تعبیر ایمان و عمل اصلی نجات و کلید در  ل سعادت و رستگاری بشر و سرمایۀعوام

صالح چنان گسترده است که تمام مراحل ایمان به خدا و سایر مبانی اعتقادی )اعم از اصول و فروع دین ( از یک سو و 

فردی، اجتماعی، سیاسی و عبادی اعم از مستحب و واجب و ترک تمام کارهای زشت و  تۀایسانجام هر گونه کارهای ش

شود. از جمله مصادیق ایمان و عمل صالح در قرآن کریم، تقوا، ناپسند اعم از حرام و مکروه را سوی دیگر شامل می



 

 

 )طالبی، به اقامه و حفظ نماز است احسان و نیکوکاری، صبر و شکیبایی در برابر شدائد و شکیبایی در راه خدا و اهتمام

 .(320و  333ص ص ش،3131

 

 ترین عامل تربیتمناز بزرگ. 2

 را در قالب روح این است خواسته اسالم. (31یاد خداست )طه، از آن و هدف است و معنوی روحی ارتباط نماز یک

، نظافت نمازگزار درس تا یک است قرار داده آن را برای زیادی لرا شرایط ،کند پیاده تربیتی هایبرنامه سلسله یک

 .را بدهد دیگران حقوع و مراعات ، استقاللپاکیزگی

 

 تربیت. 222

. (170ص ش،3137 )معین، تربیت به معنی پروردن، پروراندن، آدا  و اخالع را به کسی آموختن تعری  شده است

 شودتربیت نامیده می سازندگی شخصیت روحانی انسان دخالت دارد، در به عقیدۀ اخوان الصفا مجموع اموری که

 .(707 ، ص3 ش،  3151)سجادی، 

های هدف رفتاری مجموعه، اهداف رفتاری است و یکی از زیرهاباشد که یکی از آنتربیت دارای اهداف مختلفی می

 باشد.تربیت، هدف اقتصادی می

 به موارد زیر اشاره نمود:توان از جمله اهداف اقتصادی تربیت می

 خواری و رعایت دقیق موازین شرعی و مقررات قانونی در روابط اقتصادی و پرهیز از مال حرام، ویژه .3

 خواری.رانت

های اقتصادی کاذ ، مانند: ذخیره های قانونی و پرهیز از فعالیتپرداخت نفقات واجب، وجوهات شرعیه و مالیات .2

 کردن سرمایه و احتکار کاال.
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 .انفاع )صدقه، وق ، قرض الحسنه و کمک مالی در امور خیریه و عام المنفعه( .1

استفاده از ثروت برای رف  فقر، استقالل اقتصادی و خدمت به جامعه اسالمی و شکوفایی آن در جهت تعالی  .1

 معنوی.

 چشمی و اسراف و تبریر.روی در مصرف و پرهیز از چشم و هممیانه .7

 سات در امور اقتصادی.رعایت عدالت، انصاف و موا .3

 ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت مناسب کار برای دیگران. .5

 .(239 -257صص ش،3193)جمعی از نویسندگان،  مبارزه با فساد مالی و تدبیر معیشت .3

 

از آنجا که انسان برای ادامه حیات نیاز به خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن دارد، لرا نقش و اهمیت آن در مکتب 

، مسخّر ها استاسالم نادیده گرفته نشده است. در قرآن کریم به صراحت بیان شده است که آنچه در زمین و آسمان

>وَسَخَّرَ لَکُم ما ف ی السَّموات وَ ما ف ی الَارض جَمیعام نهُ ا نَّ فی ذلکَ الیات لقَوم یَتَفَکَّرون< انسان گریده است:

 .(31)الجاثیه،

 ها از جمله هاست. تربیت عامل نیرومندی در تمام زمینهوری از آنۀ مکلّ  به بهرهلرا انسان بر حسب وظیف

ای باشد و از طرفی هم اقتصاد عامل مهمی برای ادامه حیات و وسیلههای اجتماعی، اقتصادی، دینی و عاطفی میزمینه

ای مناسب برای ی، انتخا  حرفهشرف است. عواملی چون، توزی  عادالنۀ ثروت، مصرف اقتصادو برای نگهداری آبرو 

کسب و درآمد مشروع، طرد فساد اقتصادی به عنوان عامل فشار و تخریب جامعه از وظای  بعد اقتصادی تربیت است. 

گیری از طبیعت را داشته باشد و بتواند های الزم برای بهرهدر زمینۀ اقتصادی بایستی فرد طوری پرورش یابد که مهارت

های های جهان سود ببرد. یکی از این جنبهپای خود بایستد و ارزش کار را دریابد و از لرائر و نعمت در اداره زندگی رو



 

 

ها مد تربیتی، تأکید بر نقش نماز است که ضمن بهره معنوی و ادای فریضه، تأثیرمهم آن در بازدارندگی از فحشا و بدی

 باشد.نظر می
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 گناهان ۀ(، پاک کنند733 ح نزدیکی هر پرهیز گار به خدا )پاینده، ، مایۀ(17 ها )العنکبوت،بدی نماز بازدارنده از

از آنجا که ایمان منشاء عبادت است و  ( است.732ح  (، و معیار سنجش اعمال )پاینده،33ص ،7 ع،  3137 )نوری،

ایمان است. روح عبادت ترکر است یعنی غافل نگشتن از خدا و به یاد وی بودن )راشدی،  ۀکنندعبادت هم تقویت

 .(337-333 صص ش،3130

فالح و رستگاری و نائل شدن به حیات طیبه، سعادتمندی و جاودانگی و نیز نجات از هرگونه درد، رنج، فنا و  مسالۀ

ری بشر در طول تاریخ حیات وی بوده است. هبوط در این های مهم، بلکه از امور فطنابودی، نه تنها یکی از دغدغه

های دنیای مادی و فکر رهایی از یک وضعیت نامطلو  و دنیای فانی و پر از آفت و شرور و مشاهده انواع آالم و رنج

ا از یک یافتن راهی برای پاسخ به نیازهای روحی و معنوی و ناتوانی و عجز علم و تکنولوژی در برآورده کردن این نیازه

ت و اصل تمام کماالت انسان با خدا به عنوان سرچشمه حیا سؤاالت اساسی بشر دربارۀ مفهوم نهایی حیات، رابطۀ سو و

هدف و غایت زندگی و چگونگی کسب حیات طیبه و جاودان و رسیدن به  متعالی و سؤاالت اساسی دیگر دربارۀ

 ای پیدا کندالعادهای ابنای بشر روز به روز اهمیّت فوعنجات بر ۀرستگاری حقیقی از سوی دیگر، موجب شد اندیش

 .(303ص  ش،3131)طالبی، 

 

 ارزش مناز. 322

که صرفاً  ،ها نداردگرچه نماز در منظر بسیاری از عاملین و ناظرین تصویری جز یک عمل تعبدی و مورد هدف رهبان

اما بررسی آدا ، شرایط مضامین و هویت این  کند.ارتباط با خالق ایفای نقش میبرای نمایش خضوع و کرنش در 
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ها و کنترل نظامات عمومی را عاملی برای اصالح نفس انسان عبادت بزرگ ضمن تأیید آن به عنوان یک امر تعبدی، آن

 کند. جامعه معرفی می

د و بدانند که صبر نیازی خالق را باور کننکه درک صحیح از مقام ربوبی داشته باشند و بزرگی و بینماز برای کسانی

ی به ربوبیت ر ، کار هاست نه کمکو صالة یک نیروی کمکی برای پیشبرد امور و نیل به مقاصد و تعالی خود آن

 .(23-22صص  ش،3157طلب، )رضوان دشواری نیست

ویی و ای از رازجنیایش انسان و گرایش او به خداوند؛ ارمغانی االهی و معمایی راز دار است. فطرت انسان آمیزه

 شود. گاه از او جدا نمیشعوری است که هیچ

اگر انسان این ندای فطرت را پشت سر اندازد و عنان خویش گسسته و سرکشی کند، در کوران گمراهی و پیچ و خم

دهد و به راه راست فرا میگیرد و به او هشدار میهای سر درگم، باز این منادی االهی است که او را به چالش می

 . (31ص  ش،3133)جوادی آملی،  3خواند

نماز حائلی از طرف خداوند در روی زمین است،که از مناف  آن دوری از گناه و فواحش است. در واق  نماز در خلوت 

سازد. البته آن نمازی این تأثیر را دارد که فرد نمازگزار مفاهیم کند و او را از گناه دور میو جلوت نمازگزار را تربیت می

به نحوی که نماز او را بسازد. مگر نه این است که فرد نمازگزار مکرر می گوید:  ،را در خود جریان دهد عالی آن

یعنی اگر نمازگزار فقط خود را با همین یک آیه تطبیق دهد، در واق  خود را از تمام منهیات و  >اهدناالصراط المستقیم<.

 فحشا و منکر بازداشته است.

 

                                                
 81 لقمان،. 3



 

 

 اقتصاد. 3

عبارت است از  .(312 ص ش،3137 )معین، عنی به اندازه خر  کردن، تعادل دخل و خر  راحفظ کردناقتصاد؛ به م

هایی که بشر برای تولید و توزی  کاال و خدمات، از مناب  محدود یا غیر آماده به منظور شناخت، ارزیابی و انتخا  روش

نیاز بشر به مسائل اقتصادی و همچنین جام  و لرا با توجه به  .(27 ص ش،3190 گیرد )عبداللهی،مصرف به کار می

هایی به کاربست تا فرامین دینی و آشنایی با واجبات و محرمات کامل بودن دین اسالم در این رابطه، بایستی زمینه

 .(17-15صص  ش،3135 )اکبری، اقتصادی برای داشتن زندگی آرام همراه با رعایت موازین شرعی مدنظر قرارگیرد

 له مطرح است که آیا به لحاظ شرعی کسی که نماز أهای اقتصادی در این مسبینش و ارزش دانش،در واق  

از فساد های مالی  ،خواندبرمی آید که خویش را از مسیر اقتصادی منحرف نماید؟ کسی که نماز می صدد، درخواندمی

کند و از طرفی همین ای حرر میفقر بر سر عدّه رساند و از افتادن سایهبیند و نه ضرر میلرا نه ضرر می؟ کندپرهیز می

فرمایند: بنا به فرمایش امام علی$ که می .که افراد بتوانند به حقوع مالی خود دست یابند و کمتر دچار فقر شوند

 ،39ش،   3153)مجلسی،  از جمله سستی در دین و یقین ... هرکس به فقر دچار شود، به چهار چیز دچار شده است

 شود. از رخوت و سستی در دین هم جلوگیری می (؛15 ص
 

 ارکان حیات اقتصادی. 223

>قُل مَن حَرَّمَ زینَهَ ا  اَلَّتی اَخرَ َ ل ع باد ه  وَ الطَّیبات م ن  :3اسالم، مال و ثروت را عطایی االهی معرفی نموده است

های پاکیزه را حرام بندگان خود آفریده و روزی های االهی را که برایبگو چه کسی زینت یعنی: .(12الرِّزع< )األعراف،

 ۀرا ماینماید و آنکرده است؟ و به عنوان یک عامل مؤثر، کارساز و قابل تکیه جهت وصول به اهداف متعالی معرفی می

 تولید  منشأ ها را ها آناستفاده صحیح از اموال و دارایی ۀدارد که به وسیلداند و مردم را موظ  میقوام جامعه انسانی می

 مایحتا  بشری قرار دهد و نیازهای ضروری دنیوی را برطرف سازد.

                                                
 81األعراف، . 3
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ها است و زندگی بدون معامله و تجارت ناممکن است؛ ارکان مهم حیات اقتصادی در جوام  بشری داد و ستد بین آن

دانستن کسب سود در انواع جایز  که اسالم ضمن مشروع دانستن آن مقررات بسیاری را در این زمینه وض  نموده و با

 (، ربا 3 )المطففین، فروشی را ممنوع دانستهمعامالت رعایت عدالت و تأمین حقوع دو طرف را الزم شمرده و کم

 .(310-311صص  ش،3131)دادگر و معصومی نیا،  ( را تحریم کرده است313 عمران،)آل

 

 مفاسد اقتصادی. 223

های شرعی در تخصیص مناب ، توزی  درآمد، بازار و خدمات است و آسیبمفاسد اقتصادی، نوعی انحراف از ضوابط 

ط اخالع فردی و اجتماعی خواری و انحطاناپریری نظیر فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض و تضیی  حقوع مردم، رانتجبران

برپایی عدالت معنویات،  ۀهای معنوی، اخالقی و توسعتوان تحکیم ارزشمناب  دینی می ۀدارد. از مطالعرا در بر 

رفاه عمومی را به عنوان عمده اهداف اقتصادی حکومت  ۀاجتماعی، دستیابی به خود کفایی و استقالل مالی و توسع

به عبارت دیگر مفاسد اقتصادی عبارتند از هر گونه سوء استفاده  .(307و  302 صص ش،3193)یامی،  اسالمی بر شمرد

ی اقتصادی، حتی بدون سوء نیت از طرفی های باد آوردهطرفی و از فرصتمالی از مقام و موقعیت خود یا خویشان از 

دست به  وارداتی و یا موقعیتی( های مقامی )مدیریتی،است؛ توضیح آنکه، اگر شخص یا شخصی به خاطر رانت دیگر

 .(20 ص ش،3131 توان مصداقی از مفاسد اقتصادی دانست )باهر،المال بزند، این امر را میآوری مال از بیتجم 

یشتری را دارا هستند، سازی بروزو شیوع  سایر مفاسد سوء تأثیر ببرخی از مصادیق مفاسد اقتصادی که از جهت زمینه

  سرقت. رشوه و احتکار، اسراف، غصب، ربا، :عبارتند از
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 ،است. ربا در اصطالح فقهاتعری  شده  (753 ص ش،3137 )معین، ستاندربا؛ سود یا ربحی که داین از مدیون می



 

 

ای که مشتمل بر زیادی باشد باشد و گاهی نیز به خود معاملهگرفتن زیادی در معامله اشیای ربوی و یا در قرض می 

سورۀ بقره در مرمت امر  257-230خداوند متعال در آیات  .(323ص  ش،3153)فراهانی فرد،  شودنیز ربا گفته می

دربارۀ هیچ یک از فروع دین نکرده است، مگر یک مطلب که تشدید در آن نظیر تشدید  خواری، تشدیدی فرموده کهربا

گناهان کبیره، حتی زنا، شر   ۀدر امر ربا است و آن این است که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند و اما بقی

از تشدید درآن دو گناه )ربا و حاکم ساختن  ترها مثل کشتن افراد بی گناه، مالیمتر از اینخمر و ظلم و گناهانی بزرگ

 .(95ص ش،3153، )وزیری فرد دشمنان بر خود( است

إ نَّ الَّرینَ آمَنُوا وَ عَم لُوا الصَّال حات  وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ ؛ مْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْب ی الصَّدَقات  وَ اللَّهُ ال یُح بُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍی>

یا أَیُّهَا الَّرینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَق یَ م نَ الرِّبا إ نْ ؛ا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ع نْدَ رَبِّه مْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْه مْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَآتَوُ

وَ إ نْ ؛رَسُول ه  وَ إ نْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوال کُمْ ال تَظْل مُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ فَإ نْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ب حَرْ ٍ م نَ اللَّه  وَ؛کُنْتُمْ مُؤْم نینَ

از برکت ریا  یعنی: خدا .(230-253البقره، < )مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إ نْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظ رَةٌ إ لى

افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست ندارد. کسانی که ایمان آورده وکارهای بر صدقات میکاهد و می

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده

اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه از ربا باقی مانده شوند. ای کسانی که ایمان آوردهاست و نه اندوهگین می

های شما از اید و اگر توبه کنید سرمایهاست واگرارید؛ واگر چنین نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی، برخاسته

گام گشایش مهلتی به او دهید بینید؛ واگر بدهکار تنگدست باشد، پس تا هنکنید و نه ستم میخودتان است، نه ستم می

 و اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد، بخشیدن آن برای شما بهتر است، اگر بدانید.

 
 احتکار. 22223

 انبار کردن کاال برای ، (35 ، ص3 ش،  3151)سجادی،  احتکار، درلغت احتباس شی است از جهت نایا  بودنش

  .(53 ص ش،3137 )معین، فروش به هنگام گرانی و کمیابی
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های بارز آن است. به ندرت ممکن است احتکاری در احتکار جم  کردن حتمی است و مخفی کردن نیز از ویژگی

های پولی و ه دشمنان اسالم غالباً قدرتۀ نظام حکومتی نزند، به خصوص آنکواق  شود و به نوعی تیشه به ریش

  .(51-57صص ش،3153 ،سردمداران محتکران بزرگ کاالها در جهان هستند )وزیری فرد

 
 1ارساف. 22223

. گرچه استعمال آن در هر کاری است که از انسان سر بزند)س ر ف( به معنای تجاوز کردن از حد در  اسراف ازریشه

روی در انفاع مال، بیشتر است و گاهی به خرو  از اعتدال در مقدار خر  مالی و زمانی هم به چگونگی برل موارد زیاده

در مورد اسراف چنین بیان شده  13در سوره اعراف آیه . (105ص ع، 3132 )راغب اصفهانی، شودمیمال اطالع 

کاران خدا اسراف یعنی: بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، ،>کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین<:است

 را دوست ندارد.

که نشانه د آن منحصر به امور مالی نیست، بلکه این واژه قبل از آنکلمۀ اسراف تنها یک واژه اقتصادی نبوده و کاربر

بیانگر وضعیت نا مناسب و غیر معتدل اخالقی و فرهنگی شخص و یا جامعه مسرف است  ،جرمی در امور اقتصادی باشد

ش، 3133و آن حالت تجاوزگری و بی اعتنایی به قوانین و حدود ناخته شدۀ شرعی و انسانی است )موسوی کاشمری، 

 .(12ص 

 
 غصب. 22223

 در   .(331 ص ش،3137 )معین، را یا به ستم اخر کردن آمده است در لغت به معنی به زور گرفتن چیزی غصب،

 ،که مالک مقاومت کند یا نه، لکن نزد فقها غصباصطالح فقهی به معنی دریافت مال به زور می باشد، اعم از آن

 .(3157 ، ص2 ش،  3151)سجادی،  گرفتن مال است از صاحبش با زور و به طور آشکارا
                                                

 80األعراف، . 3



 

 

 رشوه. 22223

ی داده شود تا کار سازی ناحق چه که به کسرشوه، به معنی دادن مال به کسی برای انجام دادن مقصود خود و یا آن

می توان به حاجت رسید و در شریعت در اصطالح فقهی چیزی است که به وسیله آن . (733 ص ش،3137 )معین، کند

 ، 2 ش،  3151را بدهد )سجادی، ای نباشد مگر آنستاند و برای دهنده چارهچیزی است که گیرنده ازروی ستم می

خواری است که مان  بزرگ اجرای عدالت رشوه ،یکی از بالهای بزرگ که همیشه دامنگیر بشریت بوده .(930 ص

خواری شدیداً سرزنش و محکوم شده و یکی از گناهان بزرگ به شمار آمده است اجتماعی است. در اسالم، رشوه

 .(133 ، ص3   ش،3133 )دستغیب،

 گیرد.واقعی از تمام این مفاسد کناره می ها است، و نمازگزارهم اشاره می شود که نماز بازدارنده از بدی باز

 
 رسقت. 22223

که زیانش به یکی آن :دو قسم است ر اصطالح فقهی دزدی برد و .(350 ص ش،3137 سرقت، دزدی کردن )معین،

آور باشد که اولی را سرقت صغری و صاحب مال عاید شود و دیگر آنکه عالوه بر آن، برای عامّۀ مسلمانان هم زیان

 .(993 ، ص2 ش،  3151)سجادی، نامند دومی را سرقت کبری می

 

 تأثیرات مفاسد اقتصادی. 323

یَا أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَبُمْ بَیْنَبُمْ ب الْبَاط ل  إ الَّ سورۀ النساء، چنین آمده است:> 29در آیۀ  با  حرمت مال ، در

یمان، مال یکدیگر را به ای اهل ا یعنی:. <أَن تَبُونَ ت جَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنبُمْ وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَبُمْ إ نَّ اللّهَ كَانَ ب بُمْ رَح یمًا

ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده )و سودی برید(، و یکدیگر را نکشید، که البته خدا 

اند: حرمت مال مسلمان، همچون حرمت خونش است نین پیامبر اکرم  فرمودهچت. همبه شما بسیار مهربان اس

 (. 3937)پاینده ، ح 
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توان به این مهم اشاره نمود که مال نقش حیاتی و مهمی در آیه شریفه و حدیث پیامبر اکرم میبا تأسی به 

فرمایند: هر کس در دنیا مال است؛ چنانچه پیامبر اکرم  می نحالل بود ،زندگی هر فرد دارد، ولی آنچه مهم است

برد و هر کس مال حرامی و به بهشت میدهد مال حاللی به دست آورد و به درستی خر  کند، خداوند او را پاداش می

  .(195برد )پاینده، ح خدا او را به جهنم می ،به دست آورد و به ناحق خر  کند

مال حالل و حرام معرفی شده است. بایستی دقت داشت که داشتن مال به  ،مرز بین بهشت و جهنم یدر این حد

رویه و اندوزی بیشود، ولی مسأله این است که مالزندگی می بلکه مایۀ قوام و سامان امور ،خودی خود اثر منفی ندارد

حاصل  ،دهد. ارزش مال از تالشی که برای کسب آن صورت گرفته استمنفی می کسب آن از طریق نامشروع به آن بار

ند. اگر آیشود؛ چه بسا اموالی که بر اثر روابط و خار  از ضوابط، به قیمت پایمال کردن حقوع دیگران به دست میمی

(؛ هرگز در پی کسب مال خار  19همگان به این پیام االهی باور داشته باشند که >لیس لالنسان اال ماسعی < )النجم،

شود؛ چرا که از های فساد خشکانده میشوند و ریشههای غیر اخالقی متوسل نمیروند و به شیوهاز چارچو  مجاز نمی

 کنند. حرر می ... دست یازیدن به دزدی، غصب، ربا، رشوه و

ای آورد، ارمغان فقر تحمیلی بر عدهای به بار میای را برای عدهآوردهای که اموال بادتمام مفاسد اقتصادی، به اندازه

« کاد الفقر أن یکون کفرا»اند: پیامبر اکرم  فرموده باشد.ساز مفاسد اقتصادی میزمینه باشد، که خود این فقر نیزمی

زمانی که فقر و به تب  آن کفر حکمفرما شود، آدمی به ورطۀ  ( و این چرخه دائماً در گردش است؛2375 )پاینده، ح

الخصوص جوام  اسالمی که مزیّن به نام اسالم شود. لرا بایستی در جوام  علیسقوط جسمی و روحی کشانده می

تالش وافر گردد؛ چرا که نماز ستون ردن آن، ارزشمندی آن و نهادینه ک نسبت به اقامۀ فریضۀ نماز و اشراف بر هستند،

 ها. ها و بدیدین است و بازدارندۀ از زشتی

کنندۀ مفاسد اقتصادی که یکی از تأکید این پژوهش بر این است که از طرفی با توجه به پیامدهای منفی و نگران

فرد مسلمان نسبت به انجام این مهم ها، باشد؛ و از طرف دیگر با توجه به نقش بازدارندۀ نماز از زشتیمنکرات می

باشد؛ چرا که نمازگزار روزانه پنج بار به خود ترکر چرا که نماز عالوه بر فریضه بودن نوعی ترکر نیز می ،کوتاهی نورزند



 

 

نماید؛ و در قرآن کریم نیز به دهد و از خدا هدایت در صراط مستقیم  و دوری از راه مغضوبین و ضالین را طلب میمی

 (. 77 )الراریات، <وَذَكِّرْ فَإ نَّ الرِّكْرَى تَنفَ ُ الْمُؤْم ن ینَر سفارش شده است که پند برای مؤمنان سودمند است >ترک

 

 گیرینتیجه. 4

زدایی، از بین های فقرن موجب ناکام ماندن تالشدهد، همچنیانجام کارها را افزایش می اقتصادی، هزینۀ فساد

تضعی  روحیه افراد درستکار را فراهم  گردد و زمینۀبینی در اجتماع میانگیزگی و بدایجاد بیرفتن سرمایه اجتماعی و 

 آورد. می

 زداییرا در نزد خداوند احضار و غفلت آن چند مرتبه روزی انسان که است سرکش نفس کنترل راه نماز بهترین

دهد. نماز به صورت تکوینی و تشریعی انسان را از کارهای زشت  نجاتش مادیات در منجال  شدن کند تا از غرعمی

سازد و نمازگزار را مرحله به ای از فحشا و منکر را دور میکند، اما این ممنوعیت درجاتی دارد و هر نمازی مرتبهمن  می

 ۀانسانی، توسع ۀتوسعاجتماعی،  های توسعۀفاسد اقتصادی در عرصهلرا با توجه به اثرات شوم م سازد.مرحله پاک می

اقتصادی و استضعاف حق مستضعفان و عامه مردم و از طرف دیگر نقش تربیتی مهم نماز در پیشگیری از جرائم و فساد 

چرا که  ،هر چه بیشتر به تقویت باورها و تقیدات درونی، نظارت فردی و نظارت اجتماعی توجه شود .شودتوصیه می

دار حکومت اقتصادی، تضمین سالمت ملت است. سالمت ملتی اسالمی که داعیهپیروزی در موض  مبارزه با مفاسد 

 باشد. مصلح جهانی حضرت مهدی$می
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