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جایگاه نماز در پيشرفت اقتصادی؛ نماز و فعاليت های اقتصادی
سالم
رمضان بوجاری
چکيده:
مقاله حاضر به بررسی آثار روانی نماز بر سبك زندگی و اقتصاد سالم و اثرات نماز در بعد اقتصادی
اشاره دارد .در اين نوشتاربه ذكر آثار و نشانه های اقتصادی نماز پرداخته شده است .اسالم عالوه بر
اهميت و آداب و شرايط و از همه مهم تر آثار آن ،ضمن تأييد نماز به صورت يك امر تعبدی ،آن را
عاملی بسيار مهم در جهت اصالح نفس و شكوفايی استعداد و عامل سوق انسان به صراط مستقيم و
در نهايت قرب الهی معرفی نموده و در كنار آثار فردی فراوانش آن را موجب اصالح جامعه ،اقتصاد
سالم و كنترل نظم می شود واثرات نماز را در عرصه اقتصادی می توان در سايه توجه به افزايش تعاون
اجتماعی ،زمينه ساز تقليل دامنه كنترل رسمی دولت ودر نتيجه كاهش هزينه های مالی ،افزايش پس
انداز ،افزايش سرمايه گذاری مشروع ،محو زمينه های مفاسد اقتصادی ،افزايش تعهد شغلی و انضباط و
بهره وری اقتصادی دانست .در اسالم به همان اندازه كه به مسائل معنوی و دينی اهميت داده شده به
مسائل اقتصادی نيز بهاء داده شده است .بخش مصرف در حوزه اقتصادی ،يكی از بخش های مهم
است هر گونه دست يابی به انسان كامل و جامعه سالم ،نيازمند توجه كامل به حوزه اقتصادی است .از
نظر اسالم ،در حوزه مصرف آن چه مهم است كم مصرف كردن نيست بلكه درست و به جا مصرف
كردن است .به هر حال ميانه روی در مصرف و اعتدال در معاش يكی از وظايف مهمی است كه
پيامبر(ص) وظيفه خود می دانست .و بايد با بهره گيری از نكات ارزنده نماز همچون حی الی خير
العمل ،حی الی الفالح و .. .زمينه ای را برای رشد و شكوفايی اقتصادی فراهم آوريم.

واژگان كليدی :نماز  ،اقتصاد سالم ،اسالم ،نظم اقتصادی  ،اعتدال در مصرف.
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مقدمه:
اسالم به عنوان كامل ترين و سالم ترين راهنمای زندگی ،مجموعه كامل شناختی و دستوری
را برای دست يابی به كمال در عرصه های زندگی دنيوی و اخروی فراهم آورده است .بخش
مصرف در حوزه اقتصادی ،يكی از بخش های مهم است كه آموزه های شناختی و دستوری
اسالم و قرآن در آن بخش ،در حجم بسيار بااليی است؛ زيرا از نظر آموزه های و حيانی
اسالم ،هرگونه دست يابی به انسان كامل و جامعه سالم ،نيازمند توجه كامل به حوزه اقتصادی
است (موسوی .)1375 ،توجه به اقتصاد و مسائل آن ،به معنای توجه دقيق و كامل به مأموريت
و مسئوليت الهی وی می باشد( .ايروانی.)1380،
دست يابی به الگوی درست و صحيح كار ،توليد و مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی ،در
حوزه اقتصادی و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسالمی ،زمانی ممكن
است كه مالک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود .بی آگاهی از معيارهای اصول اقتصاد
سالم ،نمی توان اميد آن را داشت كه به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله
مصرف دست يافت .از اين رو ،الزم است كه پيش از هر حركت اصالحی ،نخست شناخت
جامع و كاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشيم ،تا گام های اصالحی در بخش
های مختلف از جمله توليد،كار و مصرف براساس آن اصول و معيارها انجام پذيرد
(ميرمعزی )1381،ارائه الگوی مناسب توليد و كار و مصرف به معنای ارائه الگوی مديريت و
نظارت در سرمايهها و منابع ملی و توزيع در عرضه آن هست كه در آياتی از جمله در داستان
حضرت يوسف (ع) ،بدان اشاره شده است؛ بنابراين الزم است از هر گونه سوءاستفاده در
بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتی) جلوگيری شود كه اين خود يكی از منابع مهم
افزايش ثروت و سرمايه ملی برای دستيابی به شكوفايی و پيشرفت اقتصادی است..امروزه
مبارزه با اسراف ،صرفه جويی و تالش در رشد توليد ملی هم به لحاظ شرعی و عقلی و هم
از جنبه های اقتصادی يك ضرورت انكار ناپذير در اقتصاد هر كشوری است و بدون مبارزه
232

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

اصولی و بنيادين با پديده تجمل گرايی و اسراف دستيابی به اقتصادی شكوفا وتوسعه يافته
امكان پذير نيست .اما بايد به ياد داشت كه مقابله با مفاسد ،كاری دشوار و كامالً تخصّصی
بوده و نيازمند احاطه و درايت مسؤوالن می باشد .اين امر بسيار فراتر از رسيدگی به چند
پرونده فساد اقتصادی بوده ،مستلزم اتخاذ راهكارهای حساب شده و ايجاد تدابير الزم برای
جلوگيری از تجمل گرايی و فساد در جامعه است .با انجام فرائض دينی از جمله نماز می
توان ايمان به خدا و روز آخرت را در ميان افراد تقويت كرد و از ايجاد فساد در درون سازمان
ها و جامعه جلوگيری كرد .در اين مقاله برآنيم كه تأثير نماز را در كاهش اثرات فساد اداری
بررسی نمائيم ..قرآن كريم مهم ترين دليل بعثت انبيا را مبارزه با مفاسد اجتماعی و استقرار
قسط و عدل می داند .تا در جامعه ای اصالحات صورت نگيردو عدالت تحقق نپذيرد،عموم
مردم توحيدی نخواهند شد.لذا حضرت موسی(ع) به هنگام رفتن به ميقات،به برادرش هارون
توصيه می كند كه در مسير اصالح افراد و جامعه گام بردارد( .اعراف ،آيه )142حضرت
شعيب نيز هدف خود را اصالح جامعه می دانست (هود،آيه )88
جايگاه نماز در پيشرفت اقتصادی:
تمامی انبياء به نماز سفارش شده اند و خود نيز بر اقامه آن كوشيده اند.از اين رو نماز به
عنوان مهمترين ميراث پيامبران الهی از آدم تا خاتم است .شناخت كاركردهای نماز در ابعاد
اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی  ،سياسی و… و بررسی آثار و نتايج حاصله از آن در شكل

گيری رفتارها  ،اتخاذ روشها  ،تعيين استراتژيها و اهداف عمومی اجتماعی و به تعبير ديگر
ظهور نهاد اجتماعی بنام نمازبا تجلی اشكال جمعه  ،جماعت ،عيدين ومستحبات می تواند
ابعادی از اسرار اين فريضه الهی را بگشايد و رازهای نايافته جديدی را برای ما واگويی كند.
در نوشتار حاضر تالش شده است ميان مباحث اقتصادی و رفتار مذهبی نماز روابط و
نسبتهايی كشف و تبيين گردد.هدف اصلی از نگارش اين مقاله واكاوی عناصر و مؤلفه های
نظام اقتصادی اسالم و تبيين هماهنگی اين امور با يكديگر در جهت اهداف نظام اقتصادی
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اسالم است .بيان مساله  :امروزه بيش از هر زمان ديگری  ،نيازمند تفكر و انديشه درباره اثرات
و كاركردهای تربيتی ،اجتماعی،اقتصادی نماز در رفتار نمازگذاران هستيم
به عنوان مثال ريشه كن كردن فقر يكی از اهداف اقتصادی است و توزيع عادالنه ثروت سبب
مادی اين مهم است .در نظام اقتصادی مبتنی بر جهان بينی مادی تنها چنين اسبابی (سبب های
مادی)مورد توجه قرار می گيرد و سبب های غير مادی و غيبی ريشه كن شدن فقر انكار می
شود .در حاليكه در نظام اقتصادی اسالم ،اين اسباب از اهميت ويژه ای بر خوردار است  .ائمه
معصومين (عليهم السالم) عواملی مانند كمك خواستن از خداوند ،كردار نيك ،صدقه
دادن،نماز شب گزاردن و ذكر الحول وال قوه اال باهلل را سبب از ميان رفتن فقر دانسته اند (ری
شهری  .)48 :1377 ،تقوی و نزول بركات الهی ولوا اهل القری آمنو و اتقوا لفتحنا عليهم
بركات من السماءِ واالرض و لكن كذبو فاخذناهم بما كانوا يكسبون (اعراف« )96 ،اگر مردم
شهرها و آباديها ايمان می آوردند و تقوی پيشه می كردند  ،قطعاً بركاتی از آسمان و زمين بر
آنها می گشوديم ولی آنان به جای ايمان تكذيب كردند و كفر ورزيدند پس ما هم به خاطر
كردارشان ،آنان را با قهر خود گرفتيم  ».از اين آيه چنين استنباط می شود كه بايد اكثريت
جامعه اهل ايمان و تقوا باشند (اهل القری)تا مشمول الطاف و بركات شوند و نيز می توان
همچنين استنباط نمود كه سرمايه گزاری روی فرهنگ معنوی جامعه ،بازده اقتصادی هم دارد .
تعامل در نماز نماز ،به ويژه نمازهای جماعت وجمعه زمينه ساز ايجاد بستر مناسبی برای
تعامالت بين گروهی (ما و گروههای نمازگزارو اقشار و طبقات مختلف) شده و اين تعامالت
است كه باعث ايجاد تفاهم بين گروهی می گردد.
نماز به عنوان يكی از واجبات دين وركن وپيش شرط پذيرش ساير اعمال انسان مسلمان در
اين رابطه نقش تعيين كننده ای دارد .بنابراين برای آنكه همه مردم به سعادت برسند تحقق اين
امور الزم است  .محتوای تحقيق موضوع اصلی تحقيق ارائه تعريفی از نظام اقتصادی اسالم و
بررسی عناصر مرتبط با نماز در قالب اين نظام است .ارائه تعريفی از نظام اقتصادی اسالم،ما را
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قادر می سازد تا با مواردی از اهداف و كاركردهای اقتصادی نماز بيشتر آشنا شويم .هم در
زندگی شخصی به آن بهاء دهيم وهم شرايط و امكانات برقراری و اقامه آن را در سطح جامعه
فراهم نمائيم.بررسی موارد رفتار اقتصادی مرتبط با نماز به ما كمك می كند تا زمينه شخصيت
رشد يافته را در خود فراهم نموده ،با اثرات نماز بر توسعه همه جانبه جامعه و روش آن
آشنايی منظم تر حاصل شود .قضايا و متن تحليل الگوی رفتاری معصوم در نماز * رفتار امام
اميرالمومنين(ع)در حال نمازو دستگيری مستمند  .يكی ازصفات معصومين (ع) دستگيری از
فقرا در پرتو بركات نماز است .هميشه محرومانی به مساجد روانه می شدند و مشكالت خود
را با نمازگزاران درميان می گذاشتند و در آن مكان مقدس آن را حل می كردند “(.آيه انما
وليكم اهلل و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم
راكعون”مائده.)55اين آيه ناظربرسيره عملی معصومين در رسيدگی به نيازمندان توأم با اقامه
نماز است“ .اين رفتار “توجه از نماز به استمداد و كمك به فقرا ،توجه از فريضه ای الهی به
كار خدايی ديگر است  .زيرا در قرآن ،قرض دادن به مردم،قرض دادن به خدا می باشد”من
ذاالذی يقرض اهلل قرضاً حسناً” بقره( .)245رسيدگی به فقرا در كنار غالب برنامه های دينی
توصيه شده است .در كنار نماز پرداخت زكات آمده است .در كنار جبران روزه خواری،اطعام
 60فقير،در مراسم قربانی حج اعطاء گوشت قربانی به فقرا ،در كنار شادی عيد فطر ،نان
رسانی به فقرا ،در عيد قربان گوشت رسانی به فقرا،در جهاد ،اختصاص بخشی از غنايم به فقرا
و در كفاره بعضی از گناهان سير كردن فقرا تعيين شده است( .قرائتی * .)56 : 1390،پيوند
نماز با حق الناس در نماز بايد لباس و مكان مباح باشد ،غصبی نباشد“ .اگر در هنگام نماز
طلبكاری به انسان مراجعه كند و طلب خود را بخواهد .الزم است ابتدا طلب او پرداخت شود
و سپس به اقامه نماز بپردازيم .و حتی اگر تاخير در پرداخت برای طلبكار مشكل آفرين باشد
،می توان نماز را شكست و بدهی خود را پرداخت نمود (قرائتی* .) 56:1390در نماز عالوه
بر هدايت خواهی ،از خداوند تقاضای جدايی از غضب شدگان را داريم “غيرالمغضوب
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عليهم” در قرآن افرادی مانند فرعون و قارون و ابولهب و امت هايی همچون قوم عاد ،ثمودو
بنی اسرائيل به عنوان غضب شدگان معرفی شده اند .در آيات متعددی از قرآن ويژگی ها و
مصاديق آنها بيان شده است * .پيوند نماز با لقمه حالل در روايات می خوانيم :مثال كسانی
كه با لقمه حرام عبادت می كنند ،مثال كسانی است كه روی شن های نرم خانه می
سازند”.العبادة مع اكل الحرام كالبناء علی الرمل”(بحار جلد * .)258، 81پيوند نماز با رزق و
روزی :قرآن می فرمايد :هركس از خدا اعراض كند ،زندگی سخت و تنگی خواهد داشت “ .و
من اعرض عن ذكری فان له معيشتا ضنكا”(طه )124،و در حديث می خوانيم“ :والصلوة اليل
تجلب الرزق”،نماز شب سبب جلب روزی است .همچنين از عوامل مردود شدن نماز ،حالل
نبودن طعام ،لباس و مسكن است .كسی كه غذايش از حرام باشد و پوشاک او از مال حرام
تهيه شده باشد و يا مسكن و فضای نماز او از مال حرام و يا غصب بدست آمده باشد و يا
حقوق شرعيه اموال خود را پرداخت نكند نماز وی مورد قبول درگاه احديت قرار نميگيرد.
امام علی (ع) می فرمايد:انظر فيهم تصلی و علی ما تصلی ان لم تكن من وجهه و حلی فال
قبول(حر عاملی  : 1368،جلد* .)3،230در دين اسالم تاكيد فراوانی برانجام فريضه زكات و
پرداخت آن شده است .در آياتی از قرآن كريم پيرو اقامه نماز تاكيد بر پرداخت زكات می
باشد .از اين رو در روايات صادره از معصومين( عليهم السالم) يكی از شرايط قبول نماز،
پرداخت زكات (چه به معنای عام و چه خاص)معرفی شده است  .امام صادق(ع) فرمودند:
كسيكه زكات ندهد نمازش بی حاصل است و كسيكه وسع نداشته باشد زكاتش پذيرفته
نيست (ری شهری :1377،جلد .)311 ، 7بنابر اين اگر كسی نماز بخواند در حالی كه زكات
مالش به گردنش باشد نمازش مقبول درگاه الهی نيست و نمی تواند به مدارج باالی انسانيت
برسد .همچنين اگر فرض كنيم شخصی زكات مالش را پرداخت می كند ولی نماز نمی خواند
چنين زكاتی نيز چون ورع و تقوی همراهش نيست مقبول درگاه الهی نمی شود .شايد به
خاطر اهميت دادن به پيوند نماز و زكات می باشد كه در قرآن نماز و زكات بارها در كنار
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يكديگر آمده اند“ .نماز را برپای داريد و زكات را ادا كنيد و هر كار خيری را كه برای خود از
پيش می فرستيد آن را نزد خدا در سرای ديگری خواهيد يافت ،خداوند به اعمال شما بينا
ست “(بقره )110همچنين خدا در قرآن می فرمايد  :به بندگان من كه ايمان آورده اند
بگو”نماز را برپای دارند و از آنچه به آنها روزی داده ايم پنهان و آشكار انفاق كنند پيش از
آنكه روزی فرارسد كه نه در آن خريد و فروشی است ،نه دوستی “(ابراهيم آيه  .)31بطوری
كه مشخص است در اين آيه و آياتی از اين قبيل ،نماز وزكات در كنار هم آمده است ،گويی
می خواهد توجه كسانی را كه شناخت ها و باورهايشان را اصالح كرده اندو ايمان آورده
اند،به ارتباط با خلق خدا متوجه سازد .اقامه نماز و پرداخت زكات در جامعه ،نقطه پيوند اين
دو فريضه می باشد.بدين معنی كه نماز ارتباط با خدا و زكات عالوه بر اينكه برای خدا
پرداخت می شود،ارتباط با خلق خدا نيز محسوب می شود،ودر حقيقت اين دو عبادت در
شكل گيری اين دو نوع ارتباط در جامعه اسالمی است .همچنين ريشه جامعه آرمانی اسالمی
،عبادت خداوند و تداوم اين ارتباط و ارتباط با خلق خدا از طريق رفع نيازهای مادی آنها ونيز
احساس مسؤليت در مورد شيوع فساد در جامعه و مبارزه با انحراف عقيده ،اخالق و عمل
افراد جامعه با امر به معروف ونهی از منكر است.به عبارت ديگر جامعه آرمانی اسالم با اقامه
نماز و پرداخت زكات و احساس مسؤليت افراد و انجام امر به معروف و نهی از منكر تحقق
می يابد* .نماز و زكات ،دوری از اسراف «اسراف به معنای تجاوز از مرز اعتدال در هر كار
است  .اسراف مراتبی دارد كه كمترين آن در متون اسالمی دور ريختن چيزهای قابل مصرف و
باال ترين مرتبه آن ،برتری جويی و تجاوز به حقوق مردم است»(ری شهری .)1377،349اين
اسراف و زياده روی نيز آثاری دارد:حضرت عيسی (ع)خطاب به قوم خويش می فرمايد« :ای
بنی اسرائيل ،در خوردن زياده روی نكنيد ،همانا زياد خوردن ،بسيار خوابيدن است وهر كس
زياد بخوابد ،نماز و عبادتش كم خواهد بود و آنگاه در زمره غافالن به شمار خواهد
آمد(عزيزی .)57:1375 ،درمورد امور زندگی ،هر افراط وتفريطی را می توان اسراف شمرد.
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مثالً،پرداخت نكردن زكات و نيز انفاق هايی كه موجب فقر خود انفاق كننده می شود ،از
مهمترين مصاديق اسراف می باشد.ولی در صورتی كه انجام وظايف از روی آگاهی باشد،تمام
جنبه های زندگی انسان بدون هيچ تجاوزی به حقوق ديگران و خود رشد می كند .در
مواردی نحوه انفاق افراد می تواند به عنوان شاخص رشد اجتماعی و دينی آنان محسوب
شود« .پولهايی كه به عنوان انفاق مصرف می نمايند و نوع مصارفی كه انتخاب می كنند
،نمانگر سطح رشد اجتماعی و اسالمی مردم است»(واعظی نژاد. )31:1379،
نقش واثر اقتصادی نماز:
برای نماز می توان اثر اقتصادی از آثار دنيوی را نيز بر شمرد شايد كسی بگويد كه نماز
چگونه می تواند تأثير اقتصادی برای فرد داشته باشد؟ جواب اين سؤال اين است كه كسی
معتقد است خالق متعال رزاق است و روزی همه به اراده و خواست اوست برای او هيچ
مانعی وجود ندارد كه روزی شخص را در اثر عبادت و نماز به او برساند حال ممكن است
برای كسی به صورت مستقيم اين امر صورت گيرد يا به صورت غير مستقيم كه با خير و
بركت دادن در كسب و كار و معيشت او بواسطه عبادت مخصوصاً نماز حاصل شود در اين
قسمت جريان تفضل خداوند به صديقه طاهره حضرت زهرا (عليه السالم) را ذكر می كنيم تا
اين مطلب روشن شود كه در زندگی معصومين عنايت خداوند به صورت مستقيم اثر اقتصادی
عبادت و نماز آنان مشهود می شود .حضرت فاطمه (عليها السالم) شخصاً به نماز عالقه
فراوانی داشت و هر وقت می خواست از خدا چيزی بخواهد متوسل به نماز می شود .روزی
حضرت علی (عليه السالم) به منزل خود وارد شد بعد از آن سه روز بر حضرت علی (عليه
السالم) و زهرا (عليها السالم) گذشت كه چيزی به عنوان غذا نخورده بودند علی (عليه
السالم) وارد منزل شد ديد كه رسول خدا (صلی اهلل عليه و آله و سلم( نشسته و فاطمه (عليها
السالم) نماز می خواند و بين اين دو نفر چيزی (طبق سرپوشيده است وقتی كه فاطمه (عليها
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السالم) از نماز فارغ شد روپوش را از آن برداشت ديد كه كاسه ای مملو از نان و گوشت
است (.
حضرت علی (عليه السالم) فرمود يا فاطمه اين از كجا برايت آمده است؟ گفت از جانب خدا
نازل گرديده خدا به هر كه بخواهد روزی می دهد رسول خدا (صلی اهلل عليه و آله و سلم)
فرمود آيا می خواهيد نظير اين را برای شما نقل كنم؟ گفتند بلی فرمود يا علی مثال شما مثل
زكريا است كه هر وقت بر حضرت مريم وارد می شد می ديد كه او در محراب عبادت است
و در پيشگاه وی خوراک مهيا نموده است می فرمود ای مريم اين از كجا آمده است؟ حضرت
مريم جواب می داد از جانب خدا ،خدا به هر كسی كه بخواهد روزی می دهد آنگاه آن غذا را
يك ماه خوردند و آن كاسه همان ظرفی است كه حضرت قائم مهدی (عج) در آن غذا می
خورد و آن ظرف اكنون نزد ما (امام باقر (عليه السالم)) موجود است
آری زهرا كه بنام فرموده رسول مكرم اسالم بهترين و واالترين زن است و مقام او از حضرت
مريم هم باالتر است می تواند با يك دعای خود و با يك درخواست خود از خدا طعام بهشتی
برايش مهيا شود اما همين بانوی گرامی را در طول زندگی كوتاه خود می بينيم كه بيشتر با
سختی و زحمت امور خود را می گذراند و حتی در طول زندگی مشترک خود با اميرمؤمنان
هم سعی بر اين دارد تا همانند ساير زنان و افراد جامعه زندگی كند و سختی ها و مشكالت
را تحمل می كند تا برای ديگران الگو و نمونه كاملی باشد و آنجا كه نماز و دعا و نيايش هم
دارد فقط بخاطر درخواست طعام نيست بلكه از شوق و عالقه او به خداوند است كه هميشه
در محراب عبادت و راز و نياز است .
در اينجا مناسبت دارد كه نماز استغاثه به حضرت فاطمه (عليها السالم) را نيز ذكر كنيم تا در
شدائد و سختی ها آن بانوی عظيم الشأن را واسطه و شفيعه به درگاه خداوند قرار دهيم.
روايت شده كه هر گاه حاجتی داری دو ركعت نماز به جا آور و پس از سالم  3بار تكبير بگو
و پس از تسبيح حضرت فاطمه (عليها السالم) به سجده برو يكصد مرتبه بگو يا موالتی يا
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فاطمه اغيثينی سپس جانب راست صورت را به زمين بگذار و صد مرتبه بگو سپس جانب
چپ را بر زمين گذار و صد مرتبه بگو و بعد پيشانی را به سجده گذاشته و صد مرتبه بگو و
حاجت خود را ياد كن به خواست خداوند حاجت برآورده می شود
همانگونه كه بيان شد گاهی هم بركت و اثر نماز برای شخص بصورت غير مسيقيم در اقتصاد
و كسب و كار و امور زندگی او مؤثر است همانگونه كه از آيه آخر سوره جمعه اين معنا
گرفته می شود در آيه آخر سوره جمعه حالت توبيخی و سرزنشی دارد برای كسانی كه پيامبر
(صلی اهلل عليه و آله و سلم) را در حال خطبه خواندن نماز جمعه رها می كردند وبا شنيدن
صدای كاروانها و فروشندگان برای لهو يا تجارت به طرف آنها می رفتند كه می فرمايد :
و اذا رأوا تجاره او لهوا انفظوا اليها و تركوک قائما بعد خداوند برای اينكه به اينها بفهماند كه
استفاده و منفعت بردن به كسب و تجارت ظاهری نيست و اگر خداوند بخواهد از طريق
اطاعت و عبادت او خير و بركت به افراد بخشيده می شود .
لذا در ادامه آيه شريفه به پيامبر (صلی اهلل عليه و آله و سلم) می گويد كه به آنها بگو آنچه نزد
خداست بهتر است از لهو (سرگرمی) و از تجارت و خداست كه بهترين روزی دهندگان است
و اگر از اين می ترسيد كه روزی شما با آمدن در نماز جمعه و ماندن تا پايان نماز بريده شود
سخت در اشتباه هستيد می فرمايد :قل ما عنداهلل خير من اللهو و من التجاره و اهلل خير
الرزاقين
و از همين جا هم می توانيم استنباط كنيم و بدست بياوريم كه معامله و تجارت در هنگام نماز
مخصوصاً نماز جمعه مورد كراهه شارع مقدس است و از اين جهت چنين معامالتی مكروه
می باشد .از اين آيه شريفه سور جمعه و از اين مباحث مطرح شده اين معنا برای ما به
دست می آيد كه اثر و بركت نماز گاهی مستقيم است همانگونه كه در نماز حضرت زهرا
(عليها السالم) بيان شد و گاهی غير مستقيم كه برای غير چهارده معصوم (عليهم السالم) می
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باشد البته احتمال دارد برای ديگران هم اثر مستقيم داشته باشد اما مسلماً اثر غير مستقيم در
زندگی آنها دارد كه خداوند خير و بركت در كسب و كار و امور مادی زندگی آنها قرار دهد
مساجد الگو شوند:
يكی از مصداقهای بارز تاكيدات اسالم به عدم اسراف در حوزه انرژی كمتر مصرف
كردن آب در بحث وضو يا غسل است .اسالم بيان میكند وضو بايد با يك ليوان آب گرفته
شود تا آبی هدر نرود و يا برای غسل میگويد آب بايد مانند روغن به بدن ماليده شود تا از
مصرف زياد آن پرهيز شود  .اسالم احكام زيادی در بحث مصرف بهينه انرژی دارد كه نبايد
تنها در حد گفتن باشد ،در خود مساجد تالش میشود اين دستورات به كار گرفته شود و
برای مثال در فصل سرما استفاده از بخاری يا در فصل گرما استفاده از كولر در مساجد بايد به
گونهای باشد كه كمترين ميزان انرژی به هدر رود.
شيرآالتی كه در مساجد استفاده میشود نبايد به گونهای باشد كه آب را هدر دهد ،می گويد:
الزم است كه چنين امكاناتی برای مساجد تهيه شود .بهينهسازی مصرف انرژی در مساجد بايد
به صورت حكم از سوی متوليان ابالغ شود .در اين زمينه مساجد بايد خود نمونه الگوی
مصرف باشند.
تنها نبايد در مساجد از صرفهجويی صحبت كرد بلكه بايد به مردم در مساجد بگوييم تا آنها
در خانههايشان اينگونه عمل كنند.
سخنرانیها در مساجد در زمينه درست مصرف كردن انرژیها مقطعی است و متاسفانه
خصلت انسانها فراموش كاری است .در مسجدی بحثی در خصوص حفظ زبان داشتهايم
چقدر واقعاً به آن عمل شده است؟ يك گفتن داريم يك عمل كردن؛ اگر انسان دنبال عمل
باشد ،عمل میكند و انسانی هم كه اهل عمل نيست میشود همان حكايت يك گوش در و
يكی دروازه.
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فرهنگ سازی تنها با گفتن و كتاب نوشتن ممكن نيست برای فرهنگ سازی بايد برنامه
داشت ،تبليغات و اطالع كرد .سخنرانی امامان جماعات به تنهايی كافی نيست زيرا مشكل به
اين طريق برطرف نمیشود.
نقش منبرها به عنوان رسانهای در دست ائمه جماعات:
در موضوع كمتر مصرف كردن بهويژه در زمينه حاملهای انرژی به طور قطع ائمه جماعات
به دليل وظيفه امر به معروف و نهی از منكر و تاكيد زياد دين اسالم بر اسراف نكردن و
همچنين نظر مقام معظم رهبری نسبت به اصالح الگوی مصرف ،قطعاً پيش از نمازها در
مساجد صحبت میشود
برای نمونه در وضوخانهها تذكراتی به صورت كتبی نصب شده است و در زمينه حاملهای
انرژی بهويژه در فصل سرما و مباحث گرمايشی آن به طور قطع در زمان خروج مردم از
مساجد تذكراتی به خادمان مسجد به جهت خاموش كردن سيستمها داده میشود .در زمينه
بهينه مصرف كردن انرژی برق نيز تذكراتی داده شده است
بهترين مكان برای فرهنگ سازی در اين زمينه ،منبری است كه مردم را پای سخنرانیها جمع
میكند و البته اين رسانهای در دست ائمه جماعات است.
اسالم برای مصرف آب برنامه دارد:
اسالم برای بحث وضو پيشبينی كرده تا كمتر آب هدر رود ،اضافه می كند :پيشبينی اسالم
اين است كه سه مشت آب (يك مشت برای صورت ،يك مشت برای دست راست و يك
مشت برای دست چپ) برای وضو استفاده شود اما در برخی مواقع میبينم متاسفانه اهل
مسجد به اين امر دقت نمیكنند و شيرهای آب هنگام وضو باز است.
متاسفانه برخی بانوان به علت وسواس در شستوشو آب زيادی هدر میدهند ،اضافه می كند:
حتی بانوان در بحث غسل نيز بسيار آب هدر میدهند .در حالی كه اسالم در بحث غسل
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میفرمايد انسان میتواند با سه كيلو آب غسل كند .علیرغم اينكه مسلمانان نياز زيادی به آب
و تطهير دارند اما اسالم هم برنامهای دارد كه آب زياد مصرف نشود.
پيشنمازان عالوه بر توصيه به كمتر مصرف كردن آب ،به صرفهجويی در تمام انرژیها برق و
گاز نيز تذكر میدهند ،می گويد :اين منابع سرمايه ملی است و همه بايد درست از آن استفاده
كنند .اين سرمايه ملی برای آيندگان است و بايد از آن حفاظت كنيم تا آنها با مشكل روبرو
نشوند :خداوند در آيه سوره  31سوره اعراف میفرمايد «وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؛ بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد»
اسراف ممكن است در غذا ،آب و يا هر وضعيت ديگری اتفاق افتد ،ادامه می دهد :به دليل
اينكه عمده مصرف در بخش آب ،گاز و برق است ،بايد در اين خصوص تذكراتی داده شود.
 ،واژه اسراف بيش از  23بار در آيات متعدد قرآن به اشكال مختلف بهكار رفته است و اين
واژه به معنای هرگونه كوتاهی ،زيادهروی ،تجاوز از حد اعتدال و گرايش به سوی افراط و
تفريط است ،بنابراين چه بهتر كه مسجد ،خانه خدا الگوی مصرف بهينه در بحث انرژی باشد
و فرهنگ سازی و افزايش آگاهی مردم از اين مكان آغاز شود.
توجه به اقداماتی مانند صرفهجويی ،در كنار فعاليتهای چشمگير میتواند موجب گرايش
روزافزون مردم به اقدامات فرهنگی و مذهبی به خصوص در حوزه نماز شود
نماز و كسب روزی حالل:
روح منكرستيزی جاری در جسم نماز شائبه هرگونه حرام خواری و تجاوز به حقوق ديگران
را نفی می كند و خود بهترين تضمين كننده سالمت اقتصادی در جامعه است .اوّلين و مهم
ترين مسئله در طهارت قلب ،لقمه است كه از مسائل مهم زندگانی بشر كسب روزی حالل
می باشد .روح منكرستيزی نماز تا بدان پايه نيرومند و قاطع عرصه حيات را از پليديهای حرام
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می زدايد كه حتی تكمه يا نخی حرام و غصبی در لباس نمازگزار،كل نماز را ابطال می كند:
مراجع عظام تقليد ،غصبی بودن لباس و مكان نمازگزار را از مبطالت مبرهن نماز می دانند.
عدالت اقتصادی:
از ديگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن ،عدالت اقتصادی است .عدالت اقتصادی (قسط) به
معنای قراردادن هر چيزی در جای مناسب آن است .به اين معنا كه حق هر چيزی می بايست
به شكل قسطی و بخش شده ادا شود و هيچ كوتاهی نسبت به شخص يا جامعه صورت
نگيرد .اين بدان معناست كه ثروت و نعمت ها و منابع و امكانات و فرصت های جامعه می
بايست به صورت عادالنه ميان همه شهروندان تقسيم شود و حق هيچ كس ضايع و تباه نشود
(مهدوی كنی .)1379،از اين رو ،ايجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم
است كه در دستور عمل تمامی پيامبران قرار داشته است و همه ،مسئول و مأمور بودند تا با
تغيير در شيوه های زندگی و اصالح بينش و نگرش مردم و تحريك آنان به قيام و نهضت در
راستای كسب قسط و عدالت بكوشند( .حديد آيه )25تقسيم اموال و نعمت ها و ثروت ها از
جمله وظايف و مأموريت ها پيامبر(ص) و در نتيجه دولت اسالمی است كه می خواهد اقتصاد
سالم را بر پا نمايد؛ زيرا رعايت عدل و انصاف در امور اقتصادی ،شرط دست يابی جوامع به
خير و سعادت است (اعراف آيه 85و نيز هود آيات  85و  86و اسراء آيه )35از اين رو بدون
عدالت نمی توان اميدی به سعادت جمعی داشت.
اصول اقتصاد سالم در تحليل قرآنی:
اقتصاد در بينش و نگرش اسالمی از جايگاه و اهميت ويژه ای برخوردار است .اين مطلب را
بارها شنيده ايم كه :كاد الفقر كفرا؛ نزديك است كه فقر ،آدمی را به كفر بكشاند؛ زيرا كمبود و
يا كاهش امكانات به معنای عدم برخورداری شخص يا جامعه از نعمتی است كه می تواند
آدمی يا جامعه را به سوی كمال سوق دهد .كفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی ،زمانی رخ می
دهد كه انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چيزی يا كسی برسد .فقر و نداری،
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زمينه بسيار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به اين شناخت و باور نرسد و در مسير ضد
كمالی گام بردارد؛ زيرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد كه در نقص و
كاستی بماند و كمالی را درک نكند.از اين رو در تحليل قرآنی ،برخورداری انسان يا جامعه از
نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنايت الهی نسبت به شخص يا جامعه است( .سبا
آيه  )15زيرا راه تأمين سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سايه توحيد و سالمت امور
اقتصادی و دست يابی به نعمت و ثروت است (اعراف آيه  85و هود آيات  84تا  .)86از نظر
اسالم و قرآن ،اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است كه مايه قوام خود را
يافته باشد .از اين رو خداوند در آيه  5سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهالن و سفيهانی
كه نمی دانند از ثروت خويش چگونه استفاده كنند برحذر می دارد (ميرمعزی.)1378،
پيامبران الهی همواره اين مأموريت را داشته اند كه به معيشت مردم توجه كنند و حتی برخی
از پيامبران چون حضرت شعيب(ع) و حضرت يوسف مأموريت داشتند تا به اصالح روابط
اقتصادی جامعه ،هم پای اصالح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدايت و اصالح
الگوهای اقتصادی خود زمام مديريت اقتصادی را در دست گيرند( .اعراف آيه  85و شعراء
آيات  177تا  183و نيز يوسف آيات  47تا )55از همان آيات نخست سوره بقره می توان
دريافت كه مسئله اقتصادی در كنار مسائل اعتقادی از چنان اهميتی برخوردار است كه ايمان
منهای اصالح اين دو مسائله مهم ،ايمانی كامل و مايه رستگاری و فالح انسان نخواهد بود .در
حقيقت هركسی يا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست يابد می بايست
دركنار اصالح اعتقادات ،به اصالح مسئله اقتصادی بپردازد.
موارد زير را می توان جزء حرام خواری و مشاغل حرام در بينش اسالمی شمرد كه بايد برای
داشتن اقتصاد سالم از اين موارد دوری كرد -:اسراف و تبذير ،رباخوارى،رشوه خواری،كم
فروشی ،احتكاروثروت پرستى و مال اندوزى
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هم چنين در قرآن و دين اسالم معامله و درآمدزايی با موارد ذيل موجب بطالن است .از
جمله:
-1خريد و فروش اعيان نجسه؛-2خريد و فروش آالت قمار و لهو و لعب-3كسب درآمد از
طريق غناء-4كسب درآمد از طريق قمار-5معامله ای كه متضمن ربا باشد-6معامله ای كه
متضمن غش باشد-7كسب و كاری كه مستلزم غيبت مسلمانی باشد.
فرهنگ انس گرفتن با مسجد و در راس آن نماز به عنوان يك حركت ارادی ،آگاهانه و مستمر
بايد از آغاز دوران كودكی در نظام تربيتی خانه و مسجد به عنوان يك اصل مهم تربيتی مد
نظر قرار بگيرد تا فطرت خداجويی كودک به گونهای رشد و پرورش يابد كه هيچ عامل و
شرايطی نتواند موجبات انحراف او را فراهم سازد.توجه به نماز سبب كاهش بسياری از
معضالت و ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی در جامعه خواهد شد.هم چنين با نهی از منكر
از همه مفاسد اجتماعی جلوگيری می شود .نهايتا اينكه نماز نقش بازدارندگی در ارتكاب
جرم،گناه و هم چنين رفع تمامی ناهنجاريهای اجتماعی،اقتصادی و.. .دارد.پس در نظام
عقيدتی اسالم و در يك جامعه نمازگزار ،همه فعل و انفعاالت از جمله رفتارهای اقتصادی در
جهت رشد روحی و معنوی انسان ها است.
نقش نماز بر اقتصاد:
امروزه چگونگی پيشرفت اقتصادی يكی از مهم ترين مسايل جهان است كه در هر جا به
روش های مختلف ارزيابی می شود .به ويژه آن كه اقتصاد به عنوان يك اهرم ،در حيطه
سياست و فرهنگ عمل می كند .بدين جهت ،بحث تأثير نماز بر اقتصاد را بررسی می
كنيم.نماز با ايجاد هنجارهای هماهنگ ،از بروزِ ناهنجاری ها جلوگيری كرده و روند توسعه
اجتماعی را شتاب می بخشد؛ زيرا با افزايش روابط بين گروهی ،اعتماد متقابل را تعميم داده و
با گسترش دوستی ها و پيوندهای اجتماعی ،تضادهای هنجاری را كنترل كرده و به تبع آن
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ارزش های ثابت و استوار را جای گزين می كند .رفع اختالالت هنجاری جامعه ،سبب تقليل
دامنه كنترل رسمی از سوی دولت می شود كه اين خود ،چند پی آمد جدّی را به همراه دارد:
الف) پايين آمدن هزينه های اقتصادی جامعه ،افزايش پس انداز ،افزايش سرمايه گذاری ،رشد
اقتصادی؛
ب) گسترش و افزايش نوآوری و خالقيّت ،رشد علوم ،فنون و تكنولوژی ،رشد اقتصادی؛
ج) محو زمينه های بروز مفاسد اجتماعی و اداری ،تعهد شغلی و كاری و انضباط مالی ،باال
رفتن اثر بخشی و كارايی؛
د) افزايش قدرت انطباق جامعه ای و تقويت جامعه كل.
 1نماز و بهره وری
توجه به ميزان بهره وری از مهم ترين عوامل توسعه و رشد اقتصادی به حساب می آيد.
نظافت ،حفظ و نگهداری ،برنامه ريزی ،مهارت در انجام كار و داشتن انگيزه از عوامل مؤثر بر
بهره وری اقتصادی است.
در بطن نماز آموزش هايی وجود دارد كه در ارتقای فرهنگ بهره وری مؤثر بوده و در شرايط
كنونی می تواند مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به اينكه نماز «بهترين عمل» است ،اين توقع
می رود كه در رشد و تعميق فرهنگ بهره وری نيز نقش كليدی خود را ايفا كند .به ويژه آن
كه در محورهای قبل به جايگاه نمازگزاران در ساختار كالن جامعه اشاره كرديم.
از آيات و احاديث مربوط به اهميت نماز در می يابيم كه از آموزش های نماز می توان مبانی
بهره وری در زمينه های اشتغال ،محو بيكاری ،توزيع عادالنه درآمد ملی ،رشد و توسعه
اقتصادی و در نتيجه محو تورم و ايجاد اقتصاد سالم و زندگی با آسايش را استنباط كرد كه از
آن جمله می توان به نكات زير اشاره كرد:
. 1نظم كاری يكی از عوامل اساسی پيشرفت است .از اختصاص اوقات معيّنی از شبانه روز
برای نمازهای واجب در می يابيم كه برای ديگر امور خود يك نظم كاری را تعريف كنيم
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. 2توجه به وقت ،مكانِ پاک ،بدن تميز ،ايستادن رو به يك جهت مشخص ،توجه به غصبی
نبودن مكان و ...كه در نماز بايد رعايت شود ،به سبب افزايش دقّت در مسايل پيرامونی يك
رفتار ،فرهنگ بهره وری را در نزد نمازگزار درونی می كند.
. 3انجام اضافه كار ،كار در شب ،كارهای جبرانی و استيجاری را می توان از نمازهای واجب
و مستحب الگو برداری كرد.
. 4كار گروهی ،رابطه نزديك و صحيح مديريت با پرسنل ،ضرورت وجود روابط انسانی در
محيط كار و ...را می توان از رابطه نماز گزاران با امام جماعت و يكديگر الگوبرداری كرد.
. 5اندازه شناسی و تمركز فكری ...را نيز می توان از ديگر پی آمدهای نماز دانست كه در
ارتقای فرهنگ بهره وری مؤثر است.
. 6برپايی نماز انسان را از فحشا و منكر باز می دارد 2.بيكاری ،انجام كار بدون تخصص،
نداشتن وجدان كار ،بی تقوايی در كار ،انجام كارهای مضر ،بی دقّتی در كار ،عدم برنامه
ريزی ،نبود اخالص در كار ،بلندی آرزو ،غرور ،تنبلی ،شتاب بی مورد ،ناسازگاری در محيط
كار ،عدم توجه به زمان ،اسراف در منابع توليد و تبعيض در كار از جمله مصاديق منكرات و
زشتی هايی هستند كه به طور مستقيم بر ميزان بهره وری تأثير زيان بار می گذارند و نماز می
تواند زمينه كنترلی آن ها را فراهم كند.
. 7نماز بايد در حالت هوشياری و بدون كسالت انجام شود 3.اين امر تمرين خوبی برای
كارهای ديگر خواهد بود كه نياز به هوشياری دارند.
.1حسن توانايان فرد ،بهره ورى در آموزش هاى نماز.
. «2ان الصالة تنهى عن الفحشاء و المنكر؛ نماز انسان را از بدى و پليدى باز مى دارد».
عنكبوت.45 :
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.3و ال تقربوا الصالة و انتم سُكارى؛ در حالى كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد» .نساء:
43
مديريت زمان و نماز اول وقت:
يكی از مستحبات مؤكد ،اقامه نماز در ابتدای زمان شرعی است كه عمل به اين مستحب،
مستوجب ثواب اخروی است .ولی پيچيدگی زندگی مدرن و اشتغاالت فراوان مسلمانان در
زمانه ما موجب شده كمتر «فرصت» عمل به اين مستحب شرعی را يافته و نمازهای يوميه -
كه بر اساس آيات  17و  18سوره روم واجب شرعی است -با تأخير خوانده شود .همانگونه
كه در روايات آمده است ،رسول مكرم خدا صلی اهلل عليه و آله وسلم مشغول به هر كاری
بودند ،چون وقت نماز فرا می رسيد رنگ رخساره ی ايشان دگرگون می شد و حضرتش
همچون معشوقی مضطرب به اقامه نماز می شتافتند .اگر همه مسلمين چنين تقيدی در عمل
به سنت نبوی داشتند شايد امروز اين مسأله دغدغه ای را بر نمی انگيخت..
برای هر مسلمانی اقامه نماز اول وقت نه تنها از نظر فقهی عمل به يك مستحب شرعی و
آرامش درونی و ثواب اخروی است ،بلكه از نظر عقلی و با در نظر گرفتن آموزه های
مديريت زمان امری صواب و بجا در انجام امور روزانه است.
فرد مسلمان نيز در مواجهه با صدای اذان و دعوت به اقامه نماز اگر بر اساس سؤاالت علمی
مذكور عمل كند براساس تأييد و توصيه ی عقل معاش انديش ،اقامه نماز اول وقت را در
اغلب زمان ها بر ديگر كارها ترجيح داده و برتر می شمارد.
اول آنكه اين كار -يعنی نماز -بايد انجام شود و ترک يا تأخير در فرجه زمان شرعی مقرر
نيست و حتی اگر به هر دليلی اقامه نشود قضای آن بر فرد مسلمان و حتی وارث او واجب
می شود .دوم آنكه نماز را براساس اصل وجوب عينی در فقه هر فردی بايد رأساً و شخص ًا
اقامه كند و امری قابل تفويض نيست .سوم آنكه بين پنج حكم شرعی واجب ،مستحب ،مباح،
مكروه و حرام اولويت دوم را دارد و اين خود مشوق فرد ديندار و متشرع در عمل به اين مهم
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است به همين سادگی و آسانی وجوب عقلی اقامه نماز اول وقت برای مسلمانان محرز است؛
حال آنكه شريعت چون بر آسان گيری بنا شده آن را مستحب می داند
تاكيد به نماز اول وقت انسان را با مديريت زمان آشنا می كند:
برخی از افراد حركت زمان را به خاطر غفلت هايی كه دارند تشخيص نمی دهند ،در حالی كه
مديريت زمان اساسا برای موفقيت انسان الزم است.
نماز در فرهنگ ما به عنوان يك عامل و ابزار تربيتی برای ارتقاء روح است .چون ما در عالم
ماده و خاک زندگی می كنيم گرايش ما به محسوسات بيشتر است و برای اين كه روح
ملكوتی خود را سيراب كنيم به تعبير روايت «الصاله معراج المومن» با نماز به سمت معنويت
گرايش پيدا می كنيم و تعلقات ما نسبت به دنيا كم می شوند.
.برای اقامه نماز الزم است كهدر كنار طاهر بودن دارای نظم و انضباط باشيم .نماز دهها
قاعده دارد .نماز اگر به جماعت اقامه شود تمرين يك نظم جمعی است .نماز می تواند ما را
منظم كند و يك انضباط جمعی به ما بدهد .در نماز جماعت ركوع و سجود همه با هم يكی
است و اين به اين معناست كه انضباط و كار گروهی را ياد بگيريم زيرا امام جماعت به عنوان
پيشوا در يك گروه كوچك است...
نتيجه گيری:
هرگونه الگوی اقتصادی كه مانع از رشد اقتصادی و شكوفايی جامعه شود و راه را بر بهره
مندی بيش تر مردم از نعمت ها ،امكانات ،ظرفيت ها و توانمندی های جامعه بگيرد ،به عنوان
الگوی نادرست شناسايی و معرفی می شود .از جمله الگوهای نادرست مصرف از نظر
نماز؛می توان به كنز ،تكاثر ،اسراف ،تبذير و ريخت و پاش ،اتراف و رفاه زدگی و مانند آن
اشاره كرد .بنابراين الزم است كه اين گونه الگوی مصرف اصالح شود و جامعه به شكلی
مديريت گردد تا بتواند از همه امكانات به درستی و مناسب بهره گيرد و به رشد و كمال
واقعی و شكوفايی تمدنی دست يابد.از نظر قرآن و نماز مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه
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(بقره آيه  188و  278و  279و آل عمران آيه  130و آيات ديگر) امری الزم و ضروری است
و بی آن نمی توان اميد داشت كه جامعه ای رنگ سعادت و خوشبختی را به خود ببيند.مبارزه
ای كه اسالم و قرآن در حوزه اقتصادی با مفاسد اقتصادی پيشنهاد می كند شامل همه عرصه
های توليد و توزيع و مصرف می باشد .از اين رو برای دست يابی به شيوه درست و الگوی
صحيح ،به عناصر و علل و عوامل مهم آن توجه داشته و برای هر يك ،برنامه و دستورالعملی
خاص تعريف می كند .در بخش مصرف نيز با تأكيد بر درست مصرف كردن ،از هرگونه
اتراف و اسراف و تبذير و ريخت و پاش بر حذر می دارد و آن را به عنوان گناهی نابخشودنی
شناسايی و معرفی می كند.
و در آخر اين كه؛ بررسی آثار اقتصادی نماز و مسجد :امروزه مسائل اقتصادی از مهم ترين
مسائل دولت ها و افكار عمومی است كه بر سلطه سياسی ،فرهنگی و نظامی كشورها مؤثر
است .اسالم ،دينی كامل است كه به هم جنبه های زندگی بشر توجه و زندگی اقتصادی
جامعه را نيز به خوبی هدايت كرده است .مسجد ،يكی از نهادهای دينی است كه جنبه های
اقتصادی نيز دارد .در اين جا اين جنبه ها را بررسی می كنيم:
كاهش كنترل ،كاهش هزينه
مسجد به عنوان كانونی دينی ،با تقويت برتری های اخالقی ،حس خداباوری را در افراد اهل
مسجد بارور می كند و به اين وسيله ،در همه حال خدا را بر كارها و فعاليت های خود ناظر و
شاهد می دانند و بدون اينكه كسی بر آن ها نظارت كند ،كار خود را به بهترين شكل انجام می
دهند .كاهش گسترده نظارت و كنترل رسمی در سطح اجتماع بر ابعاد كالن اقتصادی مؤثر
است و با كاهش هزينه هايی كه دولت ها صرف نظارت بر نيروهای اجرايی می كنند.
فقرزدايی
فقر يكی از مباحث عمده اقتصادی است كه نشانه ضعف مديريتی و اقتصادی است .مسجد از
دو راه می تواند به براندازی فقر كمك كند:
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-1ماليات های اسالمی :زكات و خمس ،دو نوع ماليات اسالمی هستند كه از اسالم برای
زدودن فقر در سطح جامعه در نظر گرفته است كه متأسفانه برخی از مسلمانان به دليل دنيا
دوستی ،از پرداخت آن ها خودداری می كنند .مسجد با تقويت دين داری و با توجه به فضای
معنوی حاكم بر آن ،نمازگزاران را به شيوه اسالمی تربيت می كند و در نتيجه آنان با پرداخت
خمس و زكات ،به فقيران مسلمان كمك می كند.
-2انفاق و قرض الحسنه :انفاق و صدقه يكی از ارزش های اسالمی است كه نقطه مقابل
ثروت اندوزی است .اجتماع مسلمانان در مسجد ،روحيه تعاون و همكاری را افزايش می دهد
و با پند و اندرز مبلغان دينی در مسجد ،جريان های فقرزدايی در سطح جامعه افزايش می
يابد .با قرار دادن صندوق صدقه ،و كمك به فقيران در مسجد ،شناسايی فقيران آبرومند به
وسيله هيئت امنا و جمع آوری كمك های نمازگزاران ،گام مهمی در زدودن فقر برداشته می
شود.
براساس آنچه گذشت ،مبانی بينش نظام اقتصادی اسالم يك نظام بينشی خاص و منسجم
است كه زير بنای منطقی اهداف ،اصول راهبردی می باشد.اهداف نظام اقتصادی اسالم زمينه
ساز تحقق سعادت فرد و جامعه به مفهوم ويژه ای است كه برخاسته از جهان بينی اسالمی
است .اصول راهبردی اين نظام نيز نتيجه منطقی مبانی بينش آن است -توجه به پيشرفت مادی
مسلمانان و توسعه زندگی در دنيا به عنوان مقدمه آخرت يكی از الزامات نظام اسالمی
است.تجلی اين مهم در قالب نظام اقتصادی و ابعاد مختلف آن محقق خواهدشد.در متن اين
نظام اقتصادی ودر نگرش انسان مومن و نمازگزار كار و تالش فكری ،جسمانی و تامين
معاش اصلی مهم به شمار می رود.بر اين اساس نماز به عنوان منبع خير و بركت و رزق
موتور حركت ارادی ،آگاهانه و مستمری است كه دائماًتكرار و روحيه تكاپو و جنبش را ايجاد
می نمايد.در مقابل نقش بازدارندگی نماز در ارتكاب گناه و زدودن آلودگيهای اقتصادی

(وامخواری ،رشوه ،ربا ،كم فروشی و…).كه از مصاديق مفسده اقتصادی محسوب می گردند
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توسل به هر روش و شيوه ای را برای جلب منافع اقتصادی موجه نمی داند .در نظام اقتصادی
اسالم ،نمازگزار در همه حال خداوند را بر امور خود ناظر و شاهد می داند و بدون اينكه
كسی بر رفتار او نظارت داشته باشد همواره خود را در محضر خداوند می بيند.اين امر(كاهش
گسترده نظارت و كنترل رسمی در سطح اجتماعی) ،برابعاد كالن اقتصادی نيز موثر بوده و
نتيجه بديهی آن كاهش هزينه های دولت در امر نظارت اجتماعی خواهد بود .در نظام

اقتصادی اسالم ،رفتارهای اقتصادی مانند:صدقه ،انفاق،زكات ،خمس و … .به عنوان مصاديقی
از ارزشهای نظام اسالمی در تقابل با مال اندوزی و تكاثر ثروت است.وجود اين باور در
نمازگزار ،روحيه تعاون ،نوعدوستی و اهتمام به امور محرومين را ايجاد و از اين طريق جريان
فقرزدايی را در جامعه افزايش می دهد .پيشنهادات بنا برآنچه در اين نوشتار حاصل شده است
،ناظر بر مواردی است كه در راستای كاربردی نمودن دستاورد های مقاله ارائه می نمايد-1 :
توجه و تاكيد بر محوريت حيات طيبه نمازگزار در جامعه اسالمی ،تبيين نظام اقتصادی اسالم
و تعيين جايگاه و موقعيت نمازگزاران درآن -2 .آسيب شناسی اقتصادی و اجتماعی در حوزه
برنامه ريزی طرح جامع نماز در سطح جامعه -3 .معرفی نمونه ها و الگوهای برتر« نمازگزار
موفق»در عرصه های اقتصادی و تشريح رمز توفيقات حاصله در سايه نماز برای عموم جامعه
به ويژه نوجوانان و جوانان -4 .گفتمان نماز با محوريت نماز و كسب وروزی حالل در مراكز
آموزشی  ،اداری ،اصناف و…  -5 .تهيه و تدوين منابع مورد نياز تبليغاتی مشتمل بر مضامين

نماز و بركات اقتصادی آن و ارائه به مخاطبان ازطريق :تابلوهای تبليغاتی و نصب در اماكن

عمومی و پرتردد،تهيه كتابچه هاو جزوات آموزشی و…  -6 .ارائه برنامه های اثر گذار
فرهنگی ،تربيتی در قالب های :ساخت فيلم ،استفاده از ابزار هنر،مسابقات كتابخوانی ،ذكر
داستان  ،حكايات و پندهای آموزنده مرتبط با موضوعات نمازو بركات اقتصادی آن.
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