
 

 
 
 
 

  كوثرى در چهارچوب اخالق االهىٴتوسعه
 از ديدگاه آيت اهللا جوادى آمىل

 ١ىنيدرضا حسيس
  دهيچک

 جديد، به رضژه پس از جنگ ٴاست كه در دوره آن وسيع مفهوم به توسعه هاىجنبه از يكى »اقتصادى ٴتوسعه«
 اقتصادى از ٴتوسعه. اجتماعى بسياری از كشورهاى جهان بوده است آرمان و هدف ترين جهانى دوم، عالى

خالقى خاصى استوار است، از اين رو، براى شناختى و ا كشورهاى غربى آغاز گرديد و بر مبانى اعتقادى، انسان
 اقتصادى امرى ممدوح است؟ ٴًبسياری از انديشمندان مسلمان، اين سؤال مطرح گرديد كه آيا اصوال توسعه

اگر چنين باشد، آيا چنين چيزى با عقايد و اخالق اسالمى، سازگاری دارد؟ هدف اين مقاله، بررسى اين مسأله 
دهد كه از ديدگاه ايشان، دو نوع  هاى مقاله، نشان مى يافته.  اهللا جوادى آملى استاز ديدگاه حكيم متأله آيت

 ٴتوسعه).  تكاثرىٴتوسعه(و ديگرى، مذموم )  كوثرىٴتوسعه( اقتصادى وجود دارد كه يكى ممدوح است ٴتوسعه
 و فراوانى اى است كه در درون خود، متضمن رشد مستمر توليد، پيشرفت فنى، شكوفايى علمى كوثرى توسعه

از اين رو، نه تنها امرى . هاى االهى نيز مبتنى است امكانات رفاهى است؛ اما در عين حال، بر اخالق و ارزش
های مختلف، از جمله در  اى  را در حوزهايشان برخى مختصات نظرى چنين توسعه. مجاز، كه واجب است

هاى ارزشى و دانشى اسالم،  تر در گزاره بيش، معتقدند با تالش علمى  توليد، تويسع و مصرف، بيان نموده
 .اى را طراحى و اجرا كرد توان الگوى كاملى از چنين توسعه مى

يد ا واژه كل  . كوثرى و تكاثرى، اخالق اقتصادى، جوادى آملىٴ اخالق االهی، پيشرفت اقتصادى، توسعه:ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاهعضو هيأ. ١
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  مقدمه
جوامـع  مكاتـب و ،هـا يک هدف، همواره مورد توجه ملت، به عنوان ىشرفت اقتصاديپ

 بـه ى در جوامـع غربـىشرفت اقتـصاديـ از پى الگىص،ري اخٴدر چند سده. مختلف بوده است
، ى علمـيى شـكوفاماننـد مثبـت، ىهـا جنبـه ى از برخـىل برخـورداريـوجود آمد كه به دل

ــرىهـا شرفتيـپ ــاورٴيع در عرصـه س ــاهٴى و توسـعه فن ــسى، از سـوى امكانـات رف  از ىاري ب
 ىهـا اسـتيهـا و س يد و در صدر برنامـه گردى مطلوب تلق، جهانىاه شمندان و دولتياند

 در يىهـا ى در غـرب همـراه بـا دگرگـونىا يدهن پديبروز چن. ها قرار گرفت ى دولتاقتصاد
ش جمـع مـال و ي، ستاىطلب يا از جمله دنى حاكم بر جوامع غربى اخالقىها ها و ارزش ينشب

 ىهـا  بـا ارزش از اين رو، اين پديده گرفت صورت، و مانند آنيىگرا ج مصرف و تررض،ثروت
ن يـت ايـ اصـل مطلىض.تعارض داشـت... ا، قناعت در مصرف وي مانند زهد در دنىاسالم

دردسرسـازی ايجـاد  ىهـا  بحثى،د اسالميان آن و اخالق و عقاي جمع مىده و چگونگيپد
 ىمودند؛ برخيپسم را  راه سكواليص،دهين پديشمندان مسلمان در مواجهه با اي اندى برخ.كرد
 ىهااده كردن ارزشي پىنه براي زمى، اقتصادٴى به توسعهابيد نمودند كه با دستيكيده تأن ايبر ا

 تحـوالت مـداوم ى در فـضاىز زنـدگيـ نى فراهم خواهد شـد؛ برخـىنيم دي و تعالىاخالق
 ى اسالمىت و سبک زندگر با معنىصي را مغاى و تنوع روزافزون در امكانات مصرفىكتكنولويض

 غـرب، نـوع »ى تكـاثرٴتوسعه« ضمن رد ى آملى اهللا جواديتاستاد معظم آ. اند قلمداد كرده
 بـر ىانـد كـه مبتنـ مطـرح نمـوده »ى كـوثرٴتوسعه«تحت عنوان را  ى اقتصادٴى از توسعهگريد

 مثبـت ىهـا  جنبـهكـه تمـام نيـز ضـمن ايـج و دستاوردها ني است و از نظر نتااالهیاخالق 
 .  آن در امان خواهد بودى منفىامدهاي از پ، خواهد داشتى را در پ غربىشرفت اقتصاديپ

ى  و اخالقـى اعتقـادىهـا رسـاختشان، ابتـدا يسيدگاه اين مناسب ديي تبىن مقاله برايا
 ى سـپس بـه بررسـ.ديـنما ى مـى برآمده از آن را بررسى و ساختار دانش اقتصادى غربٴتوسعه

 مطلـوب و ى اقتـصادٴى توسـعه و اخالقـىنـشي بى و مبانىشرفت اقتصاديت پيزان مطلىضيم
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 ،ع و مـصرفد، تويسـي تولىعني ى اقتصادى رفتارهاى اصلٴينه آن در سه زمى كلاز ابعاد ىبرخ
 .خواهد پرداخت

شرفت يـ پى دو نـوع الگـو،شانيـدگاه ايـدهـد كـه از د ىق نشان مين تحقي اىها ىبررس
» ى تكـاثرىالگو« است كه ىپرست ليى و مااگراي بر اخالق دنى مبتنىكي : وجود داردىاقتصاد

اد ي» ى كوثرىالگو« عنوان كه از آن با است االهی بر اخالق ى مبتنى،گري و د؛شود ىده مينام
 و هـا ، شاخـصه جداگانـهى و اخالقىنشي متضمن دستگاه ب،ن دو الگويهر كدام از ا. شود  می

 ى،شرفت اقتصاديپ، االهی ى و اخالقىنشيدر دستگاه ب. دنباش ى خاص خود مىدستاوردها
ز وجود دارد كـه بـا ي متناسب با آن نى و رفتارى علمىشود و سازوكارها ى مى واجب تلقىامر

 . استعرضه قابل كشف و ى،جهاد علم
  ى تکاثرٴ توسعهي الگوي مبناىعی اخالق طب-1

شرفت مطلـوب يـ غـرب را از پى اقتـصادٴى توسـعه كه الگـوای  رضژگین ين و اوليتر مهم
 آن نـسبت بـه ى و اصـول اخالقـى نگرش آن نسبت به جهان هـست،سازد ىز مي متماىاسالم

 .م پرداختيها خواه  آنىن بخش به بررسي است كه در اى انسانى خوب و بد رفتارهاىاباريس
 و ى، اعتقـادوالت عميـق فرهنگـى تحـى، امروز جوامع غربـى اقتصادٴ آغاز توسعهٴنقطه
ـر مـذهب. رخ دادن جوامـع ينس در ا پس از رنساىها  سده بود كه درای  ىاجتماع  دوران ىتفكّ

 ى امـور اجتمـاعٴه اين تفكـر از صـحن،پس از رنسانس.  بودىانيات وحهي اال،قبل از رنسانس
ر  ن يـ اٴ رضژگـى عمـده. آن را گرفـتىجـا) هيات طبيعـىاال(» سميدئ«كنار نهاده شد و تفكّ

ّكا به عقل انسان و بى  ارتبـاط خداونـد بـا عـالم ىو نفـ ىم آسـماني او از تعالىازين مسلک، ات
  ).٧٦ ـ ٧٥، ص ١٣٦٢، بارشور:  ک.ر( .عت پس از خلقت استيطب

 را در بـاب اقتـصاد سم يـتفكـر دئ بودند كه ىن كسانيلووكرات ايزياقتصاددانان مكتب ف 
 دانـستند كـه ىم روابط اجتمـاعي تنظىن قانون برايعت را بهتريآنان قانون طب«.  نمودنداده يپ

يضست ويضد( .مييت نمايها تبع م تا از آنيها را درك كن آن است ىكاف  ).٢ ص ،١٣٧٠،   
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ل يـل و رذاير، فـضايـ اخىهـا پيـش از تحـوالت سـده، يى جوامع اروپـاىنظام اخالق در
ن سـعادت و شـقاوت انـسان ييـف و تعيـ در تعرىزيگـاه متمـايف و جايك تعري هر ىاخالق

ر يـ خىا فـساد خـصوصيـ عـسل ىه زنبورهـاافسان« در كتاب خود لبرنارد ماندرض. داشتند
و علوم، ناشـى از با  يسى ثروت، هنرهامعتقد شد كهخت و  را به هم يصىن مرىصنديا» ىعموم

 يعنـى همـان .ديوب ناميل و عيها را رذا  است كه او آنيىزهاي بلكه از چفضايل مردم نيست؛
ذايـذ زنـدگى ر لياشمار كه ما را طالب راحـت و رفـاه و تجمـل و سـ ى بىعي طبىها خواهش

امثـال آن بـا وجـود داشـتن   كمك به فقـرا، قناعـت ولماندرض خاص ٴبنا بر عقيده. كنند  مى
 اسـراف و ىولـ. ت شـر خواهـد شـديـب ركود و در نهاجخواهانه، مو ري و خى اخالقىظاهر

، باعـث  دارنـدىاخالقـالهاى لوكس در حالى كه ظـاهرى غيرر در مصرف و واردات كايتبذ
ه احساسات ينظر« در كتاب تياسم  ).٢٠٢، ص ١٣٨٣دادگر، ( .شوند ادى مىشكوفايى اقتص

نسانى را رذايـل ناميـده، اايرادناپذير  ىها ها و ذوق  را كه خواهشلماندرضش، خىص» ىاخالق
) نوان عيب بلكه به عنوان يـك فـضيلتنه به ع (ىد تنها نفع شخصگىص مىكند و   سرزنش مى

 سـوق ى جامعه را به بهبـود و رفـاه و آبـادىعي به طور طب،مياها بخويم يكه بدانآن ىاست كه ب
يضست، (دهد  مى ن باره وارد يا  درىتر حيان صري با ب بنتامىجرم ).٨٥ـ٨٤ ، ص ١، ج١٣٧٠يضد و 

ا لـذت حاصـل از يـت و يا مطلىضي ىمند  مترادف با بهره، را از اساسىر و خوشبختيشد و خ
لـسوفان ي از فىكـي، هابز .)٣٠، ص١٣٨١، يـکز پترفيت(ت معرفى نمود مصرف كاالها و خدما

، بنـده و خـدمتگزار شـهوات ىيل نهـايـعقـل انـسان در تحل«: دگىصى، م جديد غربٴدوره
له يوسـ هت كـه بـن اسـيـاش افـهي به شهوات اوست، تنها وظى متّكىو چون عقل آدم ؛اوست

 بـى جـونز،( »رديار گ در خدمت انسان قر، كنندتوانند شهوات را ارضاى كه مى عواملىجستجو
 .)٤٩٠، ص ٢ج تا، 

 فعـل بـر ىار اخالقـيـن بود كه  معي ا،تيار حائز اهمي بسٴها نكته در واقع، در اين ديدگاه
  .ديگرد  منطبق ، آنىزيار غريمع

   بـر جوامـع  و سودپرستانه ىزي غر ى اجبارها تي حاكم  با اعتقاد بهک،ي كالس اقتصاددانان
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  طيدر شـرارا  »ى شخـص نفـع«  ىريگ ى و پ ى رفتار آدم ٴهزي را تنها انگ»ى فرد ىطلب نفع «،ىانسان
  ى معرفـ،ىهمگـان ريـ و خ ى فرد  منافع ني تأم ى براعتي طب انونق ،)ىبازار رقابت ( ىعيآزاد طب
حـداكثر « يـابى بـه دسـت   را  انسان ى رفتار اقتصاد ى عموم ٴهقاعدبر اين اساس،  آنان. نمودند

 بـا  و نددانـست )٨١و٦٤ص ، ١٣٧٨ ،ديگـران ى و انـصار: ک.ر( » درآمد سود ياثر حداكمطلىضيت و
   و موضـوعات  مـسائل ٴه محـدود عا نمودند كه  اد،  آن اساس  بر اقتصاد  علم ىها هي نظرابتنای

 بـروز ايـن .ست جداى و ارزش ى اخالق  از مسائل،ىجرب ت  علوم  همانند موضوعات،ىاقتصاد
 او ى و سرگـشتگىهـان االيساز اد  جدا شدن انسان از تعاليم انسانىود برا بى آغازٴهتفكر نقط

 ،دگاهيـن ديـد از جمله اقتصاد بـا همي جدسكوالر علوم  تمامٴه و نطف؛ طبيعتٴهدر ظلمتكد
و  ىن مـذهبيفـرام ى از تمامىي دخالت دولت و رهاى نفى به معناى اقتصادىآزاد. بسته شد

 اقتـصاد از اخـالق ىي، جـداىسم بـازار رقـابتي، مكانىكي، تعادل خودكار مكانى اخالقوديق
 ىا ى در سـاختار علمـ.انه استيگرا  طبيعتاخالقآورد  ، رهى انسانى واالى و ارزشهاىمتعال

ت يـدارد و نـه در غا ني به د مؤثرىرد، نه عالم و پژوهشگر اعتقاديگ ىن منطق شكل ميكه با ا
 بـه ، و نه در منـابع شـناخت؛ن وجود دارديد اهداف برگرفته از ى برايى جاى،مطالعات علم

 سركش انـسان اسـت كـه ى به دست هواً صرفاىن علميمهار چن.  هستى كارىنيمعارف د
 : ديفرما ىم ميكه قرآن كر چنان. ت مدرن نخواهد داشتي و جاهلى جز گمراهىا يجهنت

له اهللاَُّ عَل﴿ َ َ من اتَّخذ إلهه هواه و َأض َأفرأيت َّ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َِ َ َى علم و َختَم عَلى سمعه و َقلبه و َجعل عَلى َ َ ْ َ َ َ ٍ َْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ
َبصره غشاوةً فمن يهديه من بعد اهللاَِّ أفال تَذكرون  َّ َ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ نْيا نَموتُ ٭َِ ُّ نَا الد ُ و َقالوا ما هى إال حياتُ ََ َّ ُ َِ ِ

هر و َما لهم بذلك ا و َمايهلكنَا إال الدَّ ي نَح َو َ َ َّ ُِ ِِ ُ ْ ْ ْ ََ ُ ُّونَِ َ من علم إن هم إال يظن ُ َّ ْ ٍ ِْ ِْ ُ ِْ  .)٢٤ـ٢٣/جاثيه ( ١﴾ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس آيا ديدى كسى را كه هوس خىصش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش . ١
 خواهد كرد؟ آيا پنـد  اش پرده نهاده است؟ پس از خدا چه كسى او را هدايت او و دلش مهر زده و بر ديده

شـىصم و مـا را جـز  ميريم و زنده مـى مى. نيست] چيز ديگرى[غير از زندگانى دنياى ما گفتند . گيريد نمى
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ى اسـت كـه انعقـاد  مولود، غربى كنونى اقتصادٴشود كه توسعه مى روشن ،بين ترتيبد
م روابـط ي خداونـد و نقـش آن در تـنظىعي و تـشرىنت تكـىصي دخالت و هـداى آن با نفٴنطفه

 ةفـي خل ى واال  از مقام  انسان تنزل بر ىتن و رشد و نمو آن مبى،م نظامات زندگي و ترسىاجتماع
  ى واال ىهـا ارزش ىو نف  ى اخالق لي رذاى برخسي تقد،تي و مادتيواني حنيي پاٴه مرتب  بهىالله

ين  روشـن اسـت كـه چـن.اسـت  تا شهوى عقل براىگزار خدمت  و ى مذهبمي و تعال ىانسان
اسالم به رسميت شناخته نخواهد شـد؛  ى و دستگاه اخالقىگاه در نظام ارزش چي هىا توسعه

كنيم  از اين رو مالحظه مى. هرچند كه مراتب بااليى از رونق اقتصادى را به همراه آورده  باشد
اد خـدا و يـ ىاد شـده كـه پـس از فراموشـيـ ىم از سرنوشـت اقـواميات قرآن كري آىر برخد

 رت ويـه موجبـات حكـدسـت يافتنـد  ى از امكانات مـادىشرفتي به چنان پى،نيدستورات د
ى از عقايـد و  فاسـدىاهـهيـشرفت بر پايكه آن پ ل آني اما به دليخت؛انگى ناظران را برشگفت

 ىديـ خـود موجبـات حـسرت و ناامى ناگهـانىد و با فروپاشيي نپاىري بنا شده بود، داخالق
سوا ما ذكِّروا به فتَحنَا عليه﴿ :صاحبان آن را فراهم ساخت َ ن ما  ل ِف َِ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ُ َ ُ َّى إذا َِّ ىء حت َ َم أبواب كُل ش ِِّ َ َ َ ْ ٍْ َ

وا أخذنَاهم بغتَة فإذا هم مبلسون  ُ ت أو ما  ب رحوا  َف َ َ ً ْ ْ َ ْ ْ َُ ْ ُّ َ َ ُِ ُ ُِ َ ُ ِ ْ فقطع دابر القوم الذين ظلموا و َالحمدُ هللاِِّ ٭ِ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ُ َِ ِِ
ين م لعال َرب ا َ ِّ َِ َ  ١).٢٠/حديد؛ ٤٥ـ٤٤/انعام( ﴾ْ

  ىثر کوٴى توسعه اخالق االهی مبنا-٢
 ى نـسبت بـه مبـانىزات آشـكاري تمـاى،شرفت كـوثريـ پى الگوى و ارزشى اخالقىمبان

 در آثار مختلـف خـود، بـه رضـژه در كتـاب ى آملىاستاد جواد. دارد ى تكاثرى الگوىاخالق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .سپرند گمان نمى] طريق[جز ] و[هيچ دانشى ندارند ] مطلب[به اين ] لى[كند و طبيعت هالك نمى
آنان گشوديم را بر ] ها از نعمت[پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند، فراموش كردند، درهاى هر چيزى  ١.

. باره نوميد شدند آنان را گرفتيم و يك] گريبان[ناگهان . تا هنگامى كه به آنچه داده شده بودند، شاد گرديدند
 . است آن گروهى كه ستم كردند، بركنده شد و ستايش براى خداوند پروردگار جهانيانٴپس يصشه
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 تكـاثرى بـه تـبيين اخـالق االهـی ٴ، ضمن رد مبانى اخالقى توسعه»مبادى اخالق در قرآن«
 نيـب اخالقنـا« كنفرانس بهاى از ديدگاه خود را در پيامى   خالصهايشان چكيده و. اند  پرداخته

جا بـا اسـتفاده از آن   بيان نمودند كه در ايننيبحر در »معالجات و اسباب السلوک، و ةيالنظر
 .پردايسم به تبيين اخالق االهی و ارتباط آن با پيشرفت اقتصادى كوثرى مى

 ى اسـالمٴيـشه در اندىراقتـصاديو غ ى اقتـصادى حـاكم بـر رفتارهـاى اخالقىارهايمع
ى در الگـو.  آن اسـتىشناسـ اعتقادى و انسان برخاسته از اصول ،)گريهمانند هر مكتب د(

هـا و   پروردگـار جهـان موجودات اسـت،ٴين كه خالق همه عالوه بر اخداوند سبحان كوثرى،
 خـودش و بـه  بـهىدار به عطا كردن حق هر حـقز ي نت او يرشىض. ستز هي نرانسانيانسان و غ

 خـدا .رسـاند مـى است كه او را بـه مقـصودش ىت آن به مقصدش و به نشان دادن راهيهدا
 دو ىدارا ات عـالمموجـود. كنـد مـىت ي هدا،ى و گاه با انزال نقلىانسان را گاه با الهام عقل

 مجرد اسـت كـه بـا ى و روحى مادىافته از بدني يل و  انسان تشكهستند و مجرد ىبخش ماد
ى  بـرا. استمبرا ، دارد كه از عبثيىماند، انسان هدف واال مى ى، بلكه باقين نرفتهمرگ از ب

 راه .ستيـ ماننـد او نىزيـچ چيـ اسـت كـه هىمـير و حكيم و قدي مجرد علاو و جهان، مبدأ
 .د استي منشعب به حس و تجربه و عقل و تجر،معرفت

 ؛يـستوان نـاطق نيـ حت انـسانج است، هىصيها را ها و بر ىصان ر كتابدبر خالف آنچه 
ِهر علم به هدف خورده و هر خلق صعود كرده و . ستين»  متألهىح« جز ىزيتش چبلكه هىص ُ ِ

 و صـفات ا حـسنیاور شدن انسان را در معرفت خدا و أسـم ى كه تأله و غوطههر عمل صالح
ى  الـذىالحـ «ٴهجـا كـه او جلـو  آنات اوسـت؛ تـا يـ حٴهى دارنـد او موجب شود، در پـىواال
 بـه ،مـانينجامـد و او را در اي كه به الحاد او بىهر باور و صفت و عمل طالح. شود» وتمالي
 ىر پـ فـرو نفرسـتاده، مـرگ او را دىا نقلي ىور كند كه خداوند بر آن حجت عقل ى غوطهزيچ

ات روح به معرفـت درسـت و يكه حها خواهد شد؛ چرا  زندهٴهجا كه مرد خواهد داشت؛ تا آن
 . استى و جهالت عملى جهل علمىت، و مرگ آن در پمان خالص دائم اسيا
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بـا و  ؛ متحـد و موحـد، خـودٴه اما بـا اهـل خـانواد؛ متأله با خود، تنها و موحد استىح
گـاه و  ستد در خود و خانواده و يسين توحيابرابن.  مجتمع و موحد است، خودٴعهى جاماعضا

 .ستيـن االهـی نيـنش بـه دي جز تـدىزيچون تمدن او چ. شود مىگر  ين او جلوهتمدن و تد
 ىرويـ او جز پىريپذ  نخواهد بود، و سنتＢىم نبوي به خلق عظىن اخالق او جز تأسيبنابرا

 Ｂامبريـ پٴهري از سـىريگيز جـز بـا الگـو نخواهد بود، و رفتار و منش او نＢامبرياز سنت پ
  .نخواهد بود

 انـسان ، مقـربشىاي اول كه نزد خدا و رسول و فرشتگان وى انسانىعني ،ى متألهن حيبنابرا
 ى دعـوت خـدا و رسـولش را بـرا؛باشـد مى در تأله خود ور شدن ى او غوطهباُخلق يس ؛است

ن كه فرمـان خـدا و رسـولش را اطاعـت ي اىعنيكند؛  مىبخشد، اجابت  مىات يآنچه او را ح
ند و نـه ينـش مىن نه يبنابرا ؛كند مى ى او خوددارىآورد و از نواه مىكند و احكام او را به جا  مى

 ىا خود با عقل برهـاني مگر بر اساس آنچه خداوند سبحان به او نشان داده است، ،زديخ مىبر
 ى كند، و از هر مرضـى زندگى با بركات خاص خودا يبهات طيافته است تا در حيّو نقل موثق 

و ديگر   و استقالل،ىعدل و آزاد نيبنابرا. ابدي، نجات يان نمودهكه خداوند آن را در كتابش ب
، محـدود و معيـن بـه آن چيـزى اسـت كـه شـرع و  انـسانهاى كمال فردى و جمعـى نمونه

ــت ــى آن را يافتـه اس ــى يـا نقل ــرده و دليـل عقل ــه و . وحـى مـشخص ك ــه تنهـا پاي و ايـن ك
اساس حقوق بشر و تنها منبع اسـتخراج مبـانى آن، همـان چيـزى اسـت كـه خـالق تـدرضن 

 آغـاز و كـه چنـان بـشر بـه سـوى اوسـت، ٴه همـكرده است؛ خالقى كه سرنوشت و بازگشت
 ).١٣٨٧جوادى آملى، : ک.ر( نشر بشر نيز از سوى اوست

 غربى، با استناد به ٴكه در الگوى توسعه» حداكثر كردن مطلىضيت و سود «ٴبر اين اساس، قاعده
 عنوان خوشايند بودن يک عمل  به لحاظ اميال طبيعى و قواى شهوانى انسان، به مطبوع بودن و يا نا

 بنا بر آيت اهللا جوادى آملى. راهنماى رفتارهاى اقتصادى انسان مطرح گرديده بود، معتبر نخواهد بود
تالش در توليد و قناعت در  «ٴچهارچوب اخالق االهی كه مبناى پيشرفت كوثرى است، قاعده

   و؛٥٧٩ص  ، ١٣٩١، جوادي آملى: ک.ر(نمايد  را راهنماى رفتار اقتصادى انسان معرفى مى» مصرف
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 :  فرمايد  ايشان در اين زمينه مى).٣٤٤، ص ١٧، ج ١٣٨٨
 ،ىدار يهن سـرمايچـن  .ين بركـات اسـت از بهتـر،د و قناعت در مـصرفيتالش در تول«

 و ىرد تـا مـشكل گرانـي خود را به كار بگى كه فكر اقتصادى كس .محبوب جامعه است
د ين تالش در تولي جمع ب  كند،ىگگر جامعه زنديتورم را حل كند و خود هم مثل افراد د

د و قناعـت در يـتـالش در تول...  اسـتىل اقتصاديين فضاو قناعت در مصرف از بهتر
 و از آن ؛كنـد مى محبوب ، و جامعهتياهل ب ها،  فرشته يش خدا،  انسان را پ،مصرف

هـا  فرشـته» ينأفـسق الفاسـق«خطـاب   انـسان را مـشمول،هم تظاهر بـه ثـروت  طرف
] غافـل از آن[ ؛ و امثال آن فرحناک اسـتىساز ى با تظاهر به برج گاه انسان...كند مى
ن﴿كه  ي ح فر ل ب ا يح ال ه  للـ ا ن  َإ ُّ َِ ِِ َِ ْ َ َّ ن افسوس و فرح يد بي حد مبارکٴه سور.)٧٦/قصص(﴾َّ

ْلكيال تَأسوا عَلى ما فاتَكم و﴿جمع كرده است؛  َ َُ َ َ َ َْ ْ َِ ْالتَفرحوا بما آتَاكم و  َ َُ ْ َِ َُ َاللـه ال   َّيحب كل َُّ ُ ُّ ِ
ور ال فخ تَ ٍمخ ُ َ ٍْ  باالخره .ستيشود كه مذموم ن مىب انسان ي نصىعيک وقت فرح طبي .﴾ُ

ى نداشته زين چيها كه چن  از انسانى مگر اوحد.شود مىدا ي در انسان پىک تفاوت حالي
دهـد  مىن نشان يحب الفرحيال  .يک تظاهر به ثروت و نشاط است] گاهی[ اما  .باشند

زده و  يـال خىعنـي  ؛ مختال اسـت، فرح كاذب داشته باشد،ىر اثر زراندوز دىكه اگر كس
كنـد،  مـى ى در برابر عاقل كه با عقل زندگ.كند مى ىگدال زنيباف بوده و در حد خ يالخ

  ).، درس تفسير١٣٩١، جوادى آملى(»  عقل عقال شودٴهيلد به وسيال بايخ 
 اقتـصادى مـستلزم انباشـت ٴسـعهدر اين جا ممكن است اشكال شود كه به هر حـال، تو

دوسـتى، پيـشرفت اقتـصادى  سرمايه است و روشن است كه با زهد و قناعت و نكوهش مـال
د بـه مفهـوم يـ باً اوال:به دو نكته توجـه شـودپاسخ به اين اشكال بايد در . ميسر نخواهد شد

رک  تـىچ وجه بـه معنـاي به هىح اسالمي زهد صح توجه شود كه مثالًزهد و قناعتح يصح
 و ىمـات زنـدگيوس نـشدن از نامالى و مأيكوش ى آن سخت بلكه اقتضا،ستيكار و تالش ن

ًا در يـ و ثان؛)١٨٢ــ١٨١، ص ١٣٨٥، جـوادى آملـى: ک.ر(  آن استىهاىمغرور نشدن به خوش
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 توجـه ى كـوثرى در الگـوىشرفت اقتـصاديت پيد به ماهي باى و ناسازگارى سازگارىاباريس
شرفت يـ اگرچه با پ،مين گونه مفاهيا. دارد ىشرفت تكاثري با پى آشكارىها تفاوتداشت كه 

ق يـگانـه طري بلكـه  سـازگارند؛، كامالًىشرفت كوثري با اهداف پ، ناسازگار هستندىتكاثر
 .    نديآ ى به حساب م،وصول به آن

برگرفتـه از احاديـث » تالش در توليد و قناعت در مـصرف «ٴكه قاعده توضيح مطلب اين 
بـودن معرفـى » المؤونة و كثيرالمعونـة قليل«ست كه يكى از صفات مؤمنان را  اＤمعصومان

ن يـبر اسـاس ا ).١٩٣، خطبه البالغه نهج: ک.؛ و ر٣١٠، ص ٦٧ ج ق، ١٤٠٣ ،مجلسى( اند نموده
ه مـازاد درآمـد، رشـد دن بـيد مازاد درآمد داشته باشد و تالش بـراى رسـي مؤمن با،قاعده

ص مـازاد ي تخـصٴاين قاعده همچنين به نحـوه. كند ىين م را تضمى اسالمٴه جامعىاقتصاد
 كارهـاى از مازاد درآمد خود را در راه انجام كه هر فرد بايد بخشى نيكند و ا ى مدرآمد اشاره

آمـد و  درٴ، تويسع عادالنهن كاريبا ا.  مصرف كند،مانيتيران و يالمنفعه مانند كمك به فق عام
 نخواهـد بـود؛ ى اقتـصادهاى تي اساس فعالرايىگ  لذتٴقاعده. ثروت تضمين خواهد شد

ت ن قاعده، معنىصين بر اساس ايبنابرا. ستيبودن سازگار ن» ف المؤونهيخف « قناعت ورا بايس
د ي تول،ن قاعدهيمطابق ا. ز ارضا خواهد شدي نهاى معنوى زهيت نخواهد شد و انگي مادىفدا

رو، او  نيـ از ا. را داشته باشدى اجتماعرين خيتر شي باشد كه باى د به گونهي مؤمن باىاقتصاد
ن قاعـده، يـاساس ا بر. ف منابع شود، اجتناب خواهد كرد كه موجب اسراف و اتالاز توليدى

تـرين مقـدار  شيـكنـد كـه ب اى عمل مى به گونه...) انحصار، رقابت و (ىطيمؤمن در هر شرا
مت به يش قيا افزايد يتولن كار، عدم كاهش ي اٴالزمه. نيازهاى اقتصادى ديگران برطرف شود

 . استىمنظور افزودن بر سود شخص

در چهارچوب اخالق االهی، دانش اقتصاد نيز متفاوت با علم اقتـصاد سـكوالر خواهـد 
مـان ي و اى وحـى است كه دائما در پرتو نورافشاناالهی ىا هي دانش، عطى كوثرىدر الگو. بود

 ،ن كـردهيـن معيـ كه دىدن به اهدافي راه رس انسان را در، خودىها  قرار دارد و با كاوشىنيد
 . رساند ى مىاري
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ـع﴿ :داند ى انسان مٴيمان موجب ارتقای مرتبه از ا پسٴ، علم را در رتبهميقرآن كر ف ر ِي َ  اهللاَُّ ْ
ين ذ ل َا ِ وا َّ نُ م م َآ نكُ ْم ين َو ِ ذ ل َا ِ وا َّ ُ ت لم ُأو لع َا ْ رجات ِْ ٍد َ َ در پرتو : فرمود Ａىامام عل. )١١/مجادله(﴾َ

 علـم بـشر در يى، اوج شـكوفاياتن جهت بر اساس روايبه هم ١.شود ى علم شكوفا ممان،يا
 . را فراگرفته باشـدى كره خاكى پهناٴ، همهد و پرستش خداونديعصر ظهور خواهد بود كه توح

اسـت و  )شـعبه و شـاخه( ست و هفـتيـدانـش ب« : آمده اسـتＡ از امام صادقىتيدر روا
دانند  مىش از دو حرف را ني و مردم تا آن روز ب؛و حرف است د،اند امبران آوردهيمجموع آنچه پ

 ،سان  و بدين؛سازد  بيست و پنج حرف بقيه را برون آورده و در ميان مردم منتشر مى،و چون قائم قيام كند
 .)٣٣٦، ص٥٢مجلسى، همان، ج ( »دهد هفت جزء دانش را نشر مى مجموع بيست و

 از ىزنـدگ ىازهـاين نيمأى تـ اسـت كـه بـراى هرگونـه شـناختىني دن الگو، دانشيدر ا
چ گونـه يـن، نـه تنهـا هيبنابرا.  به دست آمده باشد، نقل و عقل به صورت سازگارٴهسرچشم

ز برقـرار خواهـد ي نيىافزا ها هم ان آنين وجود نخواهد داشت، بلكه ميان علم و دي مىتعارض
 ىنـي در دانـش دى و عقلـى لـزوم اسـتفاده از منـابع نقلـٴارهدرشـ ى آملـى اهللا جوادتيآ. بود

َاگر نقل معتبر ما أنزله اهللا است، عقل برهان« :دسنىص ىم َز ما ألهمه اهللا استي نىَ ن هر دو، ي و ا؛َ
جـوادى آملـى، (» انـد  بشر بـه شـناخت حقـايق دينـى و هر كدام بال وصولىنيمنبع معرفت د

كه در فلسفه و  محض ىدي، خصوص عقل تجرمراد از عقل« شانيبه اعتقاد ا ).١٣، ص١٣٨٠
را كـه در » ىعقـل تجربـ« آن، ٴه بلكه گستر؛ستي ن،دهد مى خود را نشان ىن نظريكالم، براه
يات اسـت و اضـدار يص  كه عهدهرا» ىديتجر عقل نيمه«يابد،  مى ظهور ى و انسانىعلوم تجرب

  ).٢٥ص ،همان(» گيرد مى ز در بريد نيآ مى برى عرفان نظرٴهرا كه از عهد» عقل ناب«
ق ي است كه  ثروت و توفى تفكر قاروندگاه ويد مقابل ٴهنقطدگاه در ين ديا  ايشان،ٴ عقيدهبه

 موجـود ى علوم تجربٴهيشان درشارا. دانست مىش را مرهون زحمت و دانش و تعقل خود خىص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٢٥١، ح١٩١، ص١ق، ج١٤١٦رى شهرى، (» َو بااليمان يعمر العلم«. ١
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 بـه راه خـود ادامـه ىر افقـيرا در سـ يسـ؛ موجود معيوب اسـت،ىعلوم تجرب« :ديفرما مىز ين
رد يگ مى آن در نظر ىبرا  مىت و فرجايند و نه غايب مى ى مبدئ،عتيعالم و طب ىدهد؛ نه برا مى

 ىت هـستي كه واقعىن نگاهيا. ابدي مى االهی خدا و موهبت ى عطا، كه خود داردىو نه دانش
گيرد، بلكه  نمى بيند و براى آن خالق و هدفى در نظر كند و طبيعت را به عنوان خلقت نمى ُرا مثله مى
 در ؛ نه بخشش خدا،پندارد  فكر خود مىٴپردازد و علم را زاييده  طبيعت مىٴ الشهٴطالعهًصرفا به م

 خىصش به چشم يك مردار و الشه ٴه يسرا بر موضوع مطالع؛دهد ُ مردار تحىصل مى،حقيقت علمى
  ).١٣٦ـ١٣٥صهمان، (» نگرد، چون بال مبدأ فاعلى و مبدأ غايى از آن كنده شده است مى

   معاصرى جوامع اسالمي براى کوثرٴرورت توسعهامکان و  ض -3
هـاى   اقتصادى در سـدهٴ اقتصادى، اين است كه توسعهٴيک واقعيت مسلم در باب توسعه

اخير به خصوص قرن نوزدهم و بيستم اتفاق افتاده و موجب افزايش ثروت و تحـوالت عظيـم 
ر ايـن پديـده از درون ظهـو .در علم  و تكنولوژى و ارتقاى استاندارهاى رفاهى گرديده اسـت

 معنىصـت و ٴدارى غرب و همزمانى آن با برخى پيامـدهاى منفـى در عرصـه هاى سرمايه  نظام
محيطى و مانند آن، اين سؤال جدى را بـه وجـود آورده كـه آيـا  های يسست  فرهنگ و اختالل

هـاى   اقتـصادى بـا اخـالق و ارزشٴاى به طور كلى، مطلوب است؟ و آيا توسـعه چنين پديده
هـاى مختلفـى  سالمى سازگارى دارد؟ انديشمندان مسلمان در مواجهه با اين سؤال به گونها

اى از لزوم اصـالحات دينـى و  اى راه  سكواليصسم را پيش گرفتند؛ عده  عده. اند  عمل نموده
اى هـم بـه زهـدگرايى  سازگار كردن آن با مناسبات عصرى سخن به ميـان آوردنـد؛ و عـده

شناسـان  تـرين اسـالم  به عنوان يكى از بـزرگى آملىت اهللا جواديآ. دارتجاعى مبتال گرديدن
هايى، به تبيين اصـولى ايـن مـسأله از موضـع صـحيح  عصر حاضر، ضمن رد  چنين ديدگاه

 :فرمايد باره مى ايشان در اين. اند اسالمى پرداخته
ض  فـرى ارزشـىفـضا ن را در همـانيـ د،كننـد ىا ميكردند  ى فكر مر كه سكواليىها آن
و  ىمسائل علمـ  كه اسالم هم در متن جامعه درى در حالى؛ نه در مسائل دانش،كنند مى
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 .دگاه مخـصوص بـه خـود اسـتي دى داراى،ارزش  وى و اخالقىهم در مسائل اقتصاد
 ى كوثرٴى كه مذموم است و توسعه تكاثرٴتوسعه: كرد متفاوت است دو ررضىتوسعه دارا

 ى مبادً اوالکيهر . كننده هستنديز متما»فصل« ىاها هر كدام دار نيا. كه ممدوح است
  ).١٣٨٩جوادى آملى، (  مخصوص به خود را دارندىها ى و شاخصه مواد حقوقًايو ثان

جانبه هماهنگ است و اسالم توسـعه را   همهٴ از ديدگاه ايشان، اقتصاد در اسالم با توسعه
 . كامالً ترغيب و تشىصق كرده است

َهو ﴿ٴ شريفهٴهايشان با استناد به آي م ُ أكُ َ نش َأ َمن َ ض ِّ ر أل ِا م َْ ركُ م ع تَ ْواس َ َ ْ ْ ها َ ي َف  )٦١/هود(﴾ ِ
 كوثرى، امـرى ٴًمعتقدند چنين نيست كه توسعه حرام نباشد و يا صرفا جايز باشد، بلكه توسعه

 اسـالمى الزم اسـت كـه ٴواجب است؛ و بر اساس مبانى و معارف اسالمى بـر فـرد و جامعـه
يسرا خداوند به بشر تمامى مواد الزم بـراى عمـران و . را عينيت بخشند كوثرى ٴالگوى توسعه

ًآبادى از جمله منابع طبيعى و استعداد و قدرت داده است و جدا از ما خواسته كه زمين را آباد 
 .كنيم كه آقاى  خودمان باشيم و نيازمند ديگران نباشيم

يساد زهد در  رفتارهـاى فـردى و ًكه اكيدا بر جايگاه مستحكم  و اهميت  ايشان در عين آن
دهند، معتقدند زهد اخالقى نبايد به معناى ركـود  تأكيد بر قناعت در رفتار مصرفى توجه مى

تـوان جامعـه را بـا زهـد اداره   اسالمى تفسير شود؛ يسرا در سطح كالن نمـىٴاقتصادى جامعه
اگـر . م طغيان خواهد كردكند، در اثر فقر ه طور كه در اثر استغنا طغيان مى  انسان همان. كرد

ما . كند غنا و فقر، در هر عصرى فرق مى. شود فقر از يک درى آمد، ايمان از در ديگر خارج مى
بيـان نـورانى امـام  شاهد ايـن هـم . الگىصمان در هر عصر و مصرى، مالک براى عقال است

شـت و  آن پيـراهن را داＡ اعتراض كرد كه على ابن ابيطالبىان ثوريسف است كه صادق
آن حضرت در يک عصر ديگر بود كه فقـر بـود؛ : حضرت فرمود! پوشى شما اين لباس را مى

ها وضعشان خوب شده بايد لباس خوب بپوشم وگرنه مـورد اعتـراض قـرار  االن كه مسلمان
 ).١٧ـ١٢، ص ١٣٨٩جوادى آملى، : ک.ر(گيرم  مى
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التـنقض «ف گونه كه در علم اصـول بـر اسـاس حـديث شـري  ايشان معتقد است همان
 جلـد ٦٠، ٥٠حجمى از مطالب علمى توليد شده است كه امـروزه بيـش از » اليقين بالشک

هـاى  دهند، در صورت كـار علمـى مـشابه بـر روى گـزاره كتاب عميق و عالى را تشكيل مى
توان دانش مناسب اقتصاد اسالمى و الگوى پيشرفت كـوثرى را  ارزشى و دانشى اقتصادى مى

 در آثـار متعـدد خـود ى آملىاستاد جواد .)١٧، ص ١٣٨٩جوادى آملى، : ک.ر(استخراج نمود 
 مقالـه بـه بررسـى ايـن ٴاند كه در ادامـه  كوثرى را بيان نمودهٴهاى اصلى توسعه  برخى شاخصه

ها در سه محور اصلى موضوعات دانش اقتـصاد؛ يعنـى توليـد، تويسـع و مـصرف،   شاخصه
 .   خواهيم پرداخت

  يشرفت کوثری پيد در الگویول ت اخالقیيها شاخصه -4
ز بـه يـ نىشرفت تكاثري پى الگو، مستلزم كار و تالش استى،شرفتيجا كه هر گونه پ از آن
ن يـ ا،سـازد مىز ين الگو متمايد را در اي كار و تولىا آنچه الگودهد، ام مىت يد اهميكار و تول

، لـذت و رفـاه ىنـدگت زيـ، غاى تكاثرى الگوى و اخالقىنشي بى بر اساس مبانًاست كه اوال
 ى از آن جهت كه موجـب رنـج و زحمـت اسـت، نـامطلوب تلقـين، كاربنابرا.  استىويدن
، ىل راحتـي از آن جهت است كه كسب لذت و فراهم نمودن وسـاًشود و ضرورت آن صرفا  ىم

هـا در  ر بـودن بـاور بـه آنيتأثىا بيل انكار مبدأ و معاد و ي به دلًاي و ثان؛ستيبدون كار ممكن ن
جـوادى : ک.ر( يد وجود نخواهد داشت عبادت بودن كار و تولى براى، مجالىم امور زندگيتنظ

ت كـار و يـفي در انتخاب مقـدار، نـوع و كى اساسٴين اساس، قاعدهبر ا). ١٥، ص١٣٨٩آملى، 
.  كسب لذت خواهد بودىجه براين نتيتر شين زحمت و انتظار بيل كمترى، تحمدي تولىكاال
ل بـودن در طلـب مـال و  چون حـرص و عجـوىل وجود عناصرياعده به دلن قي از اىرويبا پ

 ى،شود، بـه لحـاظ مقـدار ى كه حاصل مىشرفتي ممكن است  پ١،د به آني شدٴثروت و عالقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديد﴾ ١. َ ير لش َ إنه لحب الخ َ ٌ﴿و  َِّ َِ ِْ ِِّ ُ ً؛ ﴿إن هؤالء يحبون العاجلة و َيذرون وراءهـم يومـا ثقيـال﴾ )٨/ عاديات(ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِّ ًِ ْ ْ َ َ ُ َ ُُّ ُ َِ ِ
َ هلوعا﴾)٢٧/انسان( لق ُ ً؛ و﴿إن اإلنسان خ َُ َ ْ َِّ َ ِ  ).١٩/ معارج (ِ
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ت و ي هـداى بـراىكه در درون الگو، عنـصر ل آنيا به دل؛ ام پرشتاب باشدىاد و از نظر زمانيس
ست و ماننـد ط يسيت محيگران و رعاياجتماع و دت مصالح يد به سمت رعايكنترل كار و تول

 ىهـا بيشرفت و حفظ جامعه از آسـي پىداري پاى براىن خودكاريچ تضميآن وجود ندارد، ه
 ١. وجود نخواهد داشت،دي رشد تولىاحتمال

ى بر اساس قاعده اخالقى رفتارهـاى اقتـصادى در الگـوى كـوثرى،  آملىت اهللا جواديآ
 رفتار توليدى در الگوى كوثرى را موجـب دسـتيابى بـه ،» مصرفكوشش در توليد و قناعت در«

 :فرمايد ايشان مى. اند هاى مهم آن را بيان نموده برخى از شاخصه رشد پايدار اقتصادى دانسته و 
ًاين است كه بفهميم سرمايه كدام است و سود كدام؟ بايد سرمايه را كامال  اول ٴشاخصه

بعد از استحـصال درآمـد، درآمـد را هـم در .  دانستًراه ايجاد درآمد را كامال. حفظ كرد
كـسى كـه نفهمـد سـرمايه . داخل و هم در خارج عرضه كرد تا نياز كـشور تـأمين شـود

او بايد بداند آنچه در زمين اسـت، . ًچيست، و سود چيست، اصال راه براى توليد ندارد
م كـه اگـر كـسى اين همه روايات دايصـ. خوردن است فروشى، سرمايه زمين. پايدار است

تـوان  زمينى بفروشد، هيچ بركتى در آن نيست، ناظر به ايـن اسـت كـه سـرمايه را نمـى
 .شود جا شروع مى  كوثرى از اينٴبنابراين توسعه. فروخت

ن است كـه ي ا،كند مى كوثر ممدوح و محمود جدا  از كه تكاثر مذموم راىگري دٴشاخصه
امبر يـن كه نقل شده پيبا ا. ن شوديمشان تأ ىدگد كار كنند تا زني مردم باٴهمه: ديفرما مى

ون كار خـوب چم يكن مىال يخ.  مغضوب استى، اما مزدور؛ديدست آن كارگر را بوس
ش را  رويس، كه خودش را مزدور كردهىكس. گران هم خوب استي دى براى كارگر،است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ﴿وإذا تولى سعى فى األرض ليفسد في. ١ ِ ِ َِ َْ َّ َِ ِْ َ َ َ َ الحرث و َالنَّسل و َاهللاُّ ال يحب الفساد﴾ََ َها و َيهلك َ ُّ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِْ و : )٢٠٥/ بقره (ِ
كند كه در زمين فساد نمايد و كـشت و نـسل را نـابود سـازد و  كوشش مى] يا يصاستى يابد[چون برگردد 

 .خداوند تباهكارى را دوست ندارد
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د يـ بامـا. آبرو در آن مطرح اسـت.  با كرامت همراه استى كوثرٴتوسعه. كم كرده است
بـا فقـر و . ستيـداره كردن هنـر ناته امداد يكشور را با كم.  نه اطعام،ميجامعه را اكرام كن

ر يـد كـه منـع اجييد دقت بفرمايبا... ستي ناالهیز مردم را اداره كردن خواست يانعام ن
ن كـار را يـل هـم هميصاحب وسـا. اند فتوا به كراهت داده. شدن از باب كراهت است

اگـر .  شـركت را هـم، را داردى تعـاون، كـردهى عقود مضارشه را طراحـاسالم. كرده است
 .ر شوديتد، اجاف مى هم كم اتفاق ىلي و مضارشه نبود كه خى اهل شركت تعاونىكس

 از االهیم و ذات اقدس ي اهللا هستةفي آن است كه ما خلكوثرى ٴيگر در توسعه دٴشاخصه
ا َو﴿ يد عبادت كند باى هر كسم است كهيه در قرآن كريک آي. ما كار خواسته است  َمـ

ُ ت ق ْخل َ ن َ لج َّا ِ س َو ْ ن إل َا ِ ال ْ َّإ ن ِ و ُ بد ع ي ِل ُِ . ه استي دو قضىمه حاوي كرٴيه آ).٥٦/ذايصات( ﴾ْ
ن يـقيآن هـم مـا بـه . د عبادت كنديانسان فقط با. د حصر استيه مفيجمع هر دو قض

نماز :  جمعه فرمودٴسوره ٴيهون در آچ. ست كه دائم نماز بخواندين نيم كه منظور ايدان مى
شود كه منظور  ىمعلوم م.  روز جمعهى حتد؛تان بررض تان كه تمام شد دنبال كسب جمعه

جمعـه .  در نماز جمعه و روز جمعهى حت،ديست كه دائم در مسجد باشين نياز عبادت ا
 ىنات فراوايروا. ميم شبانه روز عبادت كنين ما موظفيبنابرا. دتمام شد دنبال كارتان بررض

، كراهت تنبل بودن، كراهت ىكاريكراهت ب.  كرده استى را نهى و تنبلىكارياست كه ب
م و يد كار كنيهم با. ن ماستي دىجزو معارف و مبان... ر شدن ويفارغ بودن، كراهت اج

 مـزدور هـم ،جانبه شد يدار و همه پا،را اگر توسعهيس. ميال نبرؤر س را يسىت كسيثيهم ح
 ).١٣٨٩جوادى آملى، (! چرا مزدور ما شود؟ ؛كند ىمثل ما كار م

 هـدف توليـد در اسـالم ٴ، درشـاره٥٨١ ص مفـاتيح الحيـاةايـشان در كتـاب ارزشـمند 
نيـازى از   حفـظ عـزت و بـى-١: توليد از ديدگاه اسـالم داراى اهـدافى اسـت«: فرمايد  مى

اوندان و  تكـريم خىصـش-٣ گسترش رفاه معقول و عزتمندانه براى خانواده؛ -٢فرومايگان؛ 
هـدف اسـالم از ... .  انفاق در راه خدا و رفع نيازهـاى فـردى و اجتمـاعى-٤همسايگان؛ 

بردارى از مواهب  بلكه ايجاد فرصت براى بهره. سفارش به كار و توليد، انباشتن ثروت نيست



 توسعھ كوثرى در چھارچوب اخالق االھى از دیدگاه آیت اهللا جوادى

 
٧٧ 

االهی در رشد و تعالى خود و تـأمين نيـاز ديگـر همنوعـان و نيـز قـراردادن دارايـى و ثـروت 
 ».در مسيرى است كه براى آن آفريده شده است) نعمت(

هرگونـه دسـتاورد در الگوى توليد كوثرى، اشتغال و كسب از عوامل مادى توليد اسـت و 
يس َأن َو﴿  در گرو كار و تالش انسان استىبشر َل نسان َّ ِلإل َِ ِ ال ْ َّإ ا ِ َسعى َم با اين  ).٣٩/نجم( ﴾َ

دارى، ازدواج،  ز اموال نيز مانند صدقه، امانتورساحال در كنار كار، برخى عوامل معنوى بهره
در اسالم، كسب حالل . افزايند ورى توليد مى وجود دارند كه بر بهره....  سخن نيكو، طهارت

ه يـ هماننـد بقى كـار اقتـصاد،دگاه قـرآنيـاز د. واجب شده است و از حرام بايد پرهيز كـرد
چهـارچوب شـرع د، مادام كـه در ريگى صورت مى زندگى گذران امور عادى كه برايىكارها

ها قرار دارد و ثوابى چون شمشير  هاى خداوند و بلكه در ميان برترين آنصورت پذيرد، در رديف عبادت
 ).٦١٩ ـ ٥٧٩، ص ١٣٩١جوادى آملى، : ک.ر( زدن در راه خدا دارد

ن يـ خواهـد داشـت و در ااالهـی ىريـگ ، جهـت كار به عنوان عبادت انجـام شـودىوقت
ت يـرعا اعتدال در تقسيم وقت ميان كار، اسـتراحت و امـور معنـوى و  به لحاظًال او،صورت

  و) حرام و اعمال خـالف اخـالقىمانند اجتناب از درآمدها(ى در كار اقتصادى حدود شرع
 بلكه خـود، ،ًا نه تنها نامطلوب نخواهد بودي و ثان؛ سالم خواهد بودىت مصالح اجتماعيرعا

. ت خواهـد داشـتيـ حـد نفـسه، مطلىضىت خاص خداونـد، فـر عبادايهمانند نماز و سا
 داشـته ىت خداوند را در پـي است كه رضاى انجام هر كارعبادت بودن كار و توليد، ىمقتضا

 كـه ىالبتـه كـار. تر باشـد شي خود شخص كمتر و زحمت آن بى آن براىچه عائد؛ اگرباشد
 ىدر الگـو. نمـود  خواهـدتـأمين حتما مصالح خود فـرد را هـم ،ت خداستيموجب رضا

 ،ن قاعـدهيـاسـاس هم  بـرىديـ تولىزان ساعات كار و نوع آن و مقدار و نوع كاالي مى،كوثر
 .ن خواهد شدييتع

 كوثرى كه هرگونه شک و ترديدى را از ٴ عينى موفقيت رفتار توليدى در الگوى توسعهٴنمونه
ثروتمنـدترين افـراد حضرت يكـى از  آن.  استＡدارد، رفتار توليدى اميرالمؤمنين ميان برمى
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.  آن ثروت را با تالش توليدى خود بـه دسـت آورده بودنـدٴمدينه در زمان خود بودند كه همه
 اسالمى، موجبات رشـد و شـكوفايى اقتـصاد آن را ٴبدون شک تكثير چنين الگىصى در جامعه

 ).٦٥ ـ٢٠، ص ١٣٨٧حسينى، : ک.ر(فراهم خواهد نمود 
  ىشرفت کوثری پىآمد و ثروت در الگوع دری توزى اخالقىها شاخصه -5   

  يكـى از ن حـاليـ و در عى از موضوعات مهم اقتـصادىكي درآمد و ثروت ٴع عادالنهتويس
طور كه  ى هماندار هيسرمانظام  در.  معاصر استىدار يه سرماٴى توسعه الگوى جدمشكالت

 و ارهـايمع ،نظـام نيـا در. اسـت هيسـرما تكـاثر و تراكم ،حفظ بر اصل از اسم آن پيداست،
به هميـن . )١٣٩٠، درخشان( است تعريف شده هيسرما ىمبنا بر همه ،ارزش و رشد سنجش

 معدود ٴدارى كنونى اكثر قريب به كل ثروت جامعه، در دست طبقههاى سرمايه  دليل، در نظام
ايـن .  ثروت جامعه، در دست دولـت بـودٴهاى سوسياليستى هم همه در نظام. ثروتمند است

 كـه در يى از رفتارهـاىكـي .دو جزو تكاثر و از نظر قرآن و حديث، مـذموم هـستندالگوها هر 
 ىمـدهايا فـراوان نكـوهش شـده و پىدهايـك با تأＤنيات معصوميم و روايانات  قرآن كريب

ع آن  از تويسـى و انباشـت ثـروت و خـوددارىسـاز انبار آن همواره گوشزد شده است، انبوهيس
پردازنـد و آن را در راه خـدا انفـاق  ى ثروت مـىساز رهيو ذخ را كه به جمع ىقرآن كسان. است

زون الذهب و﴿:  دردناک وعده داده استىكنند، عذاب ىنم ن يكْ ين  ذ ل َوا َ ََ َُّ َ َِّ َِ َالفضة و  َّْ َِ َالينفقونَها   ُ َِ
يم ل أ ذاب  بع هم  ر ِّ بش ف يل اهللاِّ  ب ٍفى س َ َِ َِ ٍِ ِ َِ ْ َ ا  رىن رفتاري چنٴشهات قرآن يصي آىبرخ ).٣٤/تىضه( ١﴾َُ

بخـش  توانـد نجـات ىن كـه ثـروت مـي خدا، به تصور باطل اى مال و ثروت به جاىنيگزيجا
ة﴿ :داند ىانسان باشد، م ز م ل ة  ز م ه ل  لكُ يل  ٍو ٍَ َ َُ َ َُّ ِّ ِّ ده،ٌ ذى جمع ماال وعدَّ ُ ال َ َ َ َ َ ََ ً ُ يحسب أن ماله ،َِّ َ ُ َ َْ َّ َ

ه َ د ل ُأخ َ ْ كند  ىد ميككه قرآن تأ ىحال در ).٩/؛ و منافقون٤٦/؛ كهف٢٤/تىضه: ک.؛ و ر٣ـ١/همزه( ٢﴾َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !كنند، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده ر راه خدا هزينه نمىكنند و آن را د و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى. ١
رضد كرده!  واى بر هر بدگوى عيبجىصى كه مالى گرد آورد و برشمردش٢.  .پندارد كه مالش او را جا
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عندَاهللاِّ هو خير ﴿ :ى است باق، و آنچه نزد خداستىن رفتني از ب،ست اكه آنچه نزد شما ما  َّ ن ٌإ َ ََ ُ ِ ِ
مون ل ع َ ت م  تُ ن ُ ك إن  م  َلكُ َ َُّ ْ ْ ا ِْ م َم كُ َ د ن ْع ِ ُ د نف ا َو َي َ َم د ن ق اهللاِّ ِع ٍبا  ).١٣٨٩جوادى آملى، : ک.ر( ١﴾َ

ت عدالت يع ثروت و درآمد، عدم رعام تعادل در تويس مهم بروز عدىها  از سرچشمهىكي
 از آن در زمـان ىا كه نمونهـ  ى تكاثرىدر الگو. ه استي و امكانات اولىع اموال عمومدر تويس

الم  نيز تا حـدودى بـه وقـوع خ صدر اس از تايصىت وجود داشت و متأسفانه در مقاطعيجاهل
 ٴى متعال در سورهد و خدايگرد ىبه دست مان ثروتمندان دست يگونه امكانات م ين اپيوست ـ

ى﴿:  حشر از آن منع فرموده استمبارک ون كَ يكُ َال ًدولة َ َ ين ُ َب اء َ ي ن غ أل ِا ْ م َْ نكُ ْم  ).٧/حشر(﴾ ِ
 پرداخـت حقـوق كـارگران، و ًد، خـصوصايـان عوامل توليع محصول من الگو در تويسيا
 و بـه عـدم ؛ استى برتر مبتنىزن بر قدرت چانهن آن، به شدت يان طرفيع منافع مبادله متويس
 مهـم ىها ى از رسالتكين رفتار ناپسند ي از اىريجلوگ. شودى منجر م،ل درآمد و ثروتيتعد

م  َو﴿ : مبارک هود بازگو شده استٴر سوره آن دىامبران بزرگ  بوده است كه ماجرايپ ـو ق ا  ِي َْ
لمكْيال و فوا ا َأو ْ ْ ُِ ْ ََ ِالميزان بالقسط و  ِ ِْ ْ َ ِْ ََ َالتَبخ  ياءهم وَْ ْ َّاس أش ْسوا الن َ ُُ َ َْ َالتَعثوا فى األرض مفسدين   ُ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ َ َِ  ٭َ

ين ن م مؤ م  تُ ن ُ ك إن  م  لكُ ر  ي ية اهللاِّ خ َبق ُّ ْ ٌ َِ ِ ِْ ِ َّ َ  ٢.)٨٦ ـ ٨٥/ هود( ﴾ُ
 تويسع مجدد ثروت و درآمد هم در ابتداى امر، اعتقادى به ٴدارى در زمينه  سرمايهٴالگوى توسعه

كه افزايش   نياز آنان با استفاده از ماليات ثروتمندان نداشت و تنها پس از آنرسيدگى به نيازمندان و رفع
هاى حمايت از اقشار  خطر سقوط اين نظام را به صدا درآورد، ناچار برنامهشكاف طبقاتى زنگ 

 ).١٢٥ ـ١١٥، ص ١٣٨٩نمازى، : ک.ر(پذير را در دستور كار قرار داد  آسيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود و آنچه پيـش   آنچه نزد خداست، اگر بدانيد همان براى شما بهتر است؛ آنچه پيش شماست، تمام مى١.
 .تخداست، پايدار اس

و اى قوم من پيمانه و ترازو را به داد تمام دهيد و حقوق مردم را كم مدهيد و در زمين به فساد سر برمدايصد؛ . ٢
 .خدا براى شما بهتر است] حالل[اگر مؤمن باشيد باقيمانده 



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ٨٠ 

و برقـرارى عـدالت اجتمـاعى در  درآمـد و ثـروت ٴنـهع عادالتويس كوثرى، ٴالگوى توسعه
 از انباشـت مـال و دهـد تـا مراحل و ابعاد مختلف را در صدر اهداف اجتماعى خود قرار مى

 رشد و ٴينهو زم مند گردند  بهرهاالهی شود و همگان از مواهب ىريها جلوگ  آنٴهررض ىمصرف ب
 اجتمـاعىكـه از اهـداف  نيـ عالوه بر ا عدالت تويسعى، در اين الگو.شود فراهم ها آن ىتعال

آيـت اهللا جـوادى آملـى در . باشـد مـىز يدن به اهداف ني رسىن سازوكارهايتر است، از مهم
  :نىصسد باره مى اين

دار در يـ نـه پاجانبـه باشـد؛ يد همه آن است كه توسعه با) كوثرىٴتوسعه (شاخص دوم
. ، نه فقـط بـراى يـک نـسلها لول نسط مردم در ٴى همهبرا. دار در عرضي بلكه پا،طول
فرمودند آنچه كه مـا . ان كرده استي حشر ب مبارکٴيم در سورهه بودن را قرآن كرجانب همه

م سـهم فقـرا را يگـىص ىجـا كـه مـ  ما آن، فرمود.شود مىه ين سرماي ا،ميبه شما عطا كرد
 هي آن در وجـوه شـرعهـاى يد كه نمونـهبحث نكن، ديها دخالت نكن  در سهم آن،ديبده

 ،ه و ثـروتين سـرمايـن است كه مبادا اي اىبرا.  در زكات است، در خمس است،است
ى﴿ : خاص دست به دست شودٴيک عده ميان ن َال َك و ك َي ولة ُ ًد َ َبين ُ ِاألغنياء َ ْ ْمنكم َْ ُ ِ ﴾

ان يـ بدن جرىک بخش از اعضاي اگر خون فقط در ثروت مثل خون است؛. )٧/ حشر(
 ،ا استي كل ثروت در دست اغنى،دار هيدر نظام سرما. ..شوند مىه فلج ي بق،داشته باشد

 ى دومـىمنته. طور است ني شرق هم همٴک ورشكستهال بلشىصي سوس.چي هًه عماليبق
حـشر   مبـارکٴ سـورهٴيـههر دو را آ. هر دو جزو تكاثر مذمومند... ه دست دولت بوديسرما

ن ي گفته ااالهیاقدس ذات .  را امضا كرده استى كوثرٴاما توسعه.... ابطال كرده است
يـن مـردم دور بزنـد و بـه د در بيـبا. رديـک گروه خاص قرار گيثروت مبادا فقط در دست 

 ىد براي با، استىالت بانكيجانبه اگر تسه يدار همه پاٴدر توسعه.  مردم برسدٴدست همه
 ىد بـرايـ با، اسـتى و كاردانىاگر كارشناس.  همه باشدى برا،اگر وام است. همه باشد

ن يـاسالم بـا ا. ىجانبه ممدوح و محمود شرع هدار همي پاٴين بشود توسعه و ا؛باشدهمه 
 .ستيهرگز مخالف ن
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 ىمـان كـوثر يد توسعه با،مينده باشيد به فكر نسل آيدار باي پاٴ در توسعهطور كه ما همان
ن باشـد و يمأنده شكمـشان تـيم نسل آيخواه مى ما ؛مينده باشيباشد تا به فكر نسل آ

 اسـت كـه اگـر Ａ از وجود مبارک امـام صـادقىان نورانيب. م محفوظ باشدشان هيند
 در يجـه؛ در نت،نـشد  ولو در نـوه،ه كندي تهىزي از راه حرام بخواهد چى كس،ردهك ناىخدا

ين بنــابرا... كنــد مـىمــال حـرام اثــر . كنـد مــى بــاالخره اثـر ؛ اوٴيـره در نب،جـه نــشدينت
 مشخص است كه آدم ً كامالى تكاثرٴهى از مشخصات توسع كوثرٴى توسعهها مشخصه

  .د مواظب باشدياز هر جهت با
 و همه ساله است كه زكـات و خمـس ى حق همگانى،كي : حق فقرا دو مطلب استدر

 ٴدانيم او فقير است، من كه همسايه است و ما مىه مير است و همساي كه فقىكي. است
 بر هر ،خبرنديه بار دو همسا اگ. استىنين واجب عاو هستم، تنها من مطلع هستم؛ بر م

ينى بود يا واجب كفايى، ديگر اين ا واجب عياز فقرا ين نيم اگر تأ. استيىدو واجب كفا
ى  كسىه كه جلوي علمٴ است؛ مثل حوزهک وقت است تفاوتي. شد مىها جمع ن ثروت

تاد د اسياند كه نبا ى را نگرفته كسىا دانشگاه جلوي ىد مجتهد بشوياند كه نبا را نگرفته
 همـه بـاز ى راه بـراى، اسالمى كوثرٴهبر اساس توسع.  ... همه باز استىراه برا. ىبشو

اش بـه او داده  جهي نت،كردهر كس كار. شود مىز مستجاب نيكار ني آدم بى اما دعا.است
ن يـ در ا.انـد ى را نگرفتـه كسىجلو؛  كندى زندگ، كندى هر كس خواست زندگ.شود مى

. ام ى نـدارم و راضـىمـشكل دگىصـ مـى ، هم داشته باشـدى كمبودى اگر هر فرد،صورت
 از ىكـي بدون شک Ａنيمنؤرالمي ام.ند فرصت برابرگىص مىً ن حالت معمواليمردم به ا
 داشت و همه را هم ىاددرآمد يس. ستين ني در اىشك. نهين افراد بودند در مديثروتمندتر

 ).١٣٨٩جوادى آملى، ( گذاردند ى مى خانواده باقى هم براىكرد و مقدار مىع تويس
. تويسع درآمد در الگوى كوثرى، هم مبناى حقوقى دارد و هـم مبنـاى اخالقـى و ايمـانى

 مجموعه تدابير اسالمى براى تعديل تويسع درآمد را در سه محـور ذيـل ى آملىجواد  اهللايتآ
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 :  است بيان كرده
  از امكانات و منابع وک جامعه در استفاده كردني افراد ى تمامىعني  حقوق عام افراد؛-١
ش عمـران يتوانند در جهت افزا مىكسان و همگان بر اساس اصل اباحه ي ى، عمومىها ثروت

 .رنديها بهره بگ ين ثروت از اىو آبادان
 سـهم ،تـر كـار كـرد شيـ كـه بىزد و هر كـسيخ مى كه از كار و تالش افراد برى حقوق-٢

خسوا َو﴿ ٴيهبرد و دو آ مى از ارزش افزوده ىتر شيب ب َ ْالت َ َُ اس ْ نَّ ل ياءهم َا ْ ْأش ُ َوأن﴿و  )٨٥/اعراف(﴾ َ َ 
يس َل نسان َّ ِلإل َِ ِ ال ْ َّإ ا ِ َسع َم  .ن مطلب اشاره داشته باشنديتوانند به ا مى )٣٩/النجم( ﴾ىَ
 ىپرور  و تنىر از تنبلي غى كه به علتى كسانىعني ؛زديخ مىان برياز آدمي از نى كه حقوق-٣

ا معلـوالن و يـنـان ي ا.افت درآمد از راه تالش و كوشـش كننـدنتوانستند خود را مستحق ديص
انـد كـه بـه رغـم  ىا كـسانيـماران جامعه يا بيمان و يتي ، سالخوردگانى، و بدنىناتوانان ذهن

ان امـوال يـنـان در مي اىاسـالم بـرا. افتنـدي كار خود دسـت نىتالش به مزد واقع ت ويفعال
 از اموال توانمنـدان ماننـد ى بخشىحت  است؛داده  قرار ى سهم الزم و واجب،توانمندان جامعه

ن قـسمت كـه يـو توانمنـدان را در ااست ن محرومان قرار داده ي حق اًمايرا مستق... زكات و 
ـى َو﴿ :اورده استي مالک به حساب ن،ازمندان استيسهم ن لهم ِف ـوا م ْأ َ ِْ ِ َ ٌّ ـق ئل َح ـسا ل ِل ِ َّ ِّ 

َو م  رو ح م ُال ْ َ  ىان امـوال تـوانگران بـرايـخدا در م: فرمود  امام صادق).١٩/ الذايصات(﴾ ْ
ارهـا ين معيـت ايـبـا رعا...  واجـب كـرده اسـت،ت آناني كفاٴزه را به انداىدستان حقوقيته

 . ...افتي اسالم دست ى ثروت پرداخت و به هدف نظام اقتصادٴع عادالنهتوان به تويس مى
ماننـد آنچـه در روت ن سه محـور، از  انباشـت و تـراكم ثـي اى با اجرايشان معتقد استا

 در حد ىاختالفات جزئ.  خواهد شدىري جلوگ، بروز كردهىدار يه جوامع سرماى تكاثرٴتوسعه
هـا و  ع برابـر فرصـت كه پس از تويسـىن اختالفي چنى ول،اختالف درجه وجود خواهد داشت

 گـردش ٴالزمـه ، اسـتبه وقوع پيوسته ،ع درآمد و ثروت تويسىت حقوق و اخالق اسالميرعا
 ).٦٢٥ـ ٦١٨، ص ١٣٨٩جوادى آملى، : ک.ر( يح مال و ثروت در جامعه خواهد بودصح

 تعديل تويسع درآمد و ثروت در الگـوى كـوثرى، كـه  از ٴترين شاخصه رسد مهم  به نظر مى
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دارى  هاى تكاثرى جوامع سـرمايه شود و در نظام هاى ايمانى آن ناشى مى  اخالق االهی و پايه
شـود، وجـود راهكارهـاى مردمـى تويسـع ماننـد؛ انفاقـات،  جايگاهى براى آن يافت نمـى

دارى معاصر، براى حمايت از فقرا و  هاى سرمايه نظام. است... صدقات، اوقاف، نذورات و 
هـاى  هـاى اجتمـاعى و سياسـت پوشش نيازهاى اجتماعى راهكارهاى مختلفى مانند بيمـه

 ى بـر ابزارهـاى مبتنـىن راهكارها به نوعي اىكه تمامل آنيبه دلاند، اما  مالياتى را اتخاذ كرده
ج بـه  بـه تـديص.يـستسر نيـ مىها بـه آسـان آنىن منابع ماليم، و تأ هستندى و دولتىاجبار

ى را در  رفاه غربـىها تر دولت شيده و بي منجر گردى و اقتصادى گوناگون اجتماعىها بحران
تكافـل  ).٢٤٣، ص١٣٨٠، بونـولى و همكـاران: ک.ر( ى كامل قرار داده است ورشكستگٴآستانه

هـاى اعـالى ايثـار و اخـوت  اجتماعى مسلمانان صدر اسالم نسبت به يكديگر و وجود جلوه
 بـه  نبـوىٴآميزى در رشد و شكوفايى اقتصادى جامعـه ايمانى در ميان آنان، كاركرد اعجاز

 ٴجاى گذاشت و در طول تايصخ تمدن اسالمى نيز بـسيارى از مخـارج اجتمـاعى ماننـد اداره
ها و ساخت  امـاكن عمـومى از طريـق درآمـد موقوفـات تـأمين مـالى   مدارس و بيمارستان

 خيرخـواهى ٴهاى ايمانى و روحيه هاى عظيمى از انگيزه ترديد امروزه نيز سرمايه  بی. گرديد  مى
ها دستيابى بـه الگـوى مـوفقى از بردارى مناسب از آن در جوامع اسالمى وجود دارند كه بهره

 .  با عدالت را تسهيل خواهد نمود همراهٴتوسعه
  ىشرفت کوثری پى مصرف در الگوى مختصات اخالق-6 

ن يـ در اىمـصرفرفتار  ى، الگوى تكاثرو ى كوثرٴهاى توسعه الگوى اساسهای يز از تماىكي
 ى و تفـاخرىد آن، تكـاثري، همانند كار و تولى تكاثرٴتوسعه در مصرف ىالگو. ست ادو الگو

 ٴكننده يينعنصر تع از آن، ىّ مصرف و لذت ناش،ن الگوي اى و اخالقىنشي بى مبانٴيهبر پا. است
 ٴهوي كـه بـه شـىن تمام درآمـديبنابرا.  استى آدمى رفتارهاىت تمامي غاى وت اجتماعهىص

 از ى صرف شود و اگر هم صحبتى فردىهاتيد در راه كسب لذ با، كسب شده استىتكاثر
.  اسـتىويـ دنى زنـدگٴينـده آىهـا  مـصرف در دورهى بـراً صـرفا،ديآ مىان يانداز به م پس
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هاى بارز الگوى مصرف تكاثرى است كه در قرآن و  ، از مشخصه»اتراف«و » تبذير«، »اسراف«
در آيات و  روايات، گاهى از اين گونه مصارف ناروا نهى . احاديث، به شدت نكوهش شده است

 ).٦٣٥ـ ٦٣٠، ص ١٣٩١جوادى آملى، : ک.ر(ها اشاره شده است گرديده و گاهى به آثار يسانبار آن
حداكثرسـازى سـود و  «ٴتكاثرى كه از قاعـده مصرف ى الگوىها يكى ديگر از مشخصه   

 بـه منظـور بـاال ى مصرفىغات كاالهاي تبليصشه گرفته است،» مطلىضيت حاصل از مصرف
 اگرچـه؛ ىالهي اسـتفاده از هـر وسـ،ليـن دليـ بـه هم. اسـتبردن سطح  مصرف مخاطبان

ت زن در حـد يّز انـسان و تنـزل شخـصين غرايترىوانيک حي مانند تحرىراخالقي غىها  روش
ن الگـو يـ اناپـذير جـدايی، از اقتـضائات ى تجـارىها بنگاهمصنوعاتغ ي تبلى براىا يلهوس

 ىن اسـت كـه در الگـويـ ا،د به آن توجـه شـودي بازمينهن ي كه در اىانكته. شود مىمحسوب 
 ٴتحريـک ذائقـه منـافع ى ولـ، همـه آزاد اسـتى بـرا،دود مـصرف نامحـىمصرف تفـاخر

 بـا ى از طرفـطريـق،ن يرا آنان بديس. ب گروه ثروتمند خواهد شدي نصًعمدتاكننده،   مصرف
 و از طـرف ؛ديگران خواهند كشيتر به رخ د شي خود را بىت اجتماعيش مصرف، شخصيافزا

ش ين طبقـه اسـت، از افـزايار همياخت  درً هم غالباىدي تولىها ت بنگاهيكه مالك  چون،گريد
 پـر از ىان سهم پابرهنگان فقط نگـاهين ميدر ا. ز منتفع خواهند شديها ن سود و درآمد بنگاه

ن ي خواهد بود كه هر شب خسته از ايىها ى مرفهان و چشمحسرت و اندوه به زرق و برق زندگ
 . نظاره كنندش را در خواب  روزگار خىصىها يافتهند تا مگر نايآى هم مىنگاه، رو

اى است كه با يـک  ها و اخالقيات حاكم بر رفتار مصرفى در الگوى كوثرى، به گونه  ارزش
كه تمايالت معقـول و نيازهـاى متعـارف زنـدگى فـرد بـرآورده موضع اعتدالى، در عين آن

. شود  ًشود، به نيازهاى معنوى فردى و مصالح اجتماعى زندگى انسان هم عميقا توجه مى  مى
هـاى اصـلى مـصرف، ماننـد   در آثار مختلف خود، برخى از شاخـصهى آملى جواد اهللايتآ

ايـشان . انـد جايگاه و اهميت، اهداف، سطوح و حدود آن را در الگوى كـوثرى تـبيين نمـوده
 :فرمايد  اهميت مصرف و اهداف آن مىٴدرشاره

 كـار و ٴارهها درشـ  سفارشٴهاى االهی سفارش شده و همه بردارى از نعمت در قرآن، بهره«
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مصرف . توليد و اهميت آن، براى مصرف درست و در جهت رشد و تعالى انسان است
: فرماينـد  مىامام صادق... . يادشده نيز براى تأمين نيازهاى فردى يا اجتماعى است

كه در جهت االهی هزينه كنيد، به شما عطا فرموده است؛ نه ايـن  ا اموال را براى اينخد
 امر ٴدرشاره Ｂ از اين رو پيامبر اكرم)...٣٢، ص ٤ق،  ج ١٣٨٩كلينى، (د كه آن را بيندويس

 :خواهد هاى دنيوى است، از خدا چنين مى با اشاره به نان كه سمبل نعمت... اقتصاد 
َّاللهم« ُ ِالخبز، ىِف َلنا ِبارك ّ فرق ال و ُ ُ ِّت َفلوال ُنَه؛يَب و نَنايَب َ َ َ ُ َّصل ما ُالخبز  نايَّأدال و ُالصمنا، و نايَ

َ ِفرائض ِّربنا َ را بركت ده و ميان ما و نـان مـا ) اقتصاد سالم و جامع(نان ما ! ؛ بار خدايا»َ
دادن واجبـات دينـى،  دارى و نمازگزارى و انجام يسرا اگر نان نباشد، روزه! جدايى نينداز
 مسكن، پوشاک، ٴمراد از نان، اقتصاد سالم و جامع جامعه است كه هزينه. دشوار است

 . شود ها را شامل مى مان، تحصيل و مانند آندر
شـمارد و   شكرگزارى آنان مـىٴخدا در قرآن مال و ثروت را نعمت خود به بندگان و زمينه

مين سـكونت داديـم و بـراى شـما در آن اسـباب و به درستى ما شما را در ز«: فرمايد مى
 پاسـخ كـسانى كـه  ديگـر درٴ در آيـه١».كنيد شما اندک سپاسگزارى مى. زندگى نهاديم

اقتصادى كنند معارف و احكام  دستورهاى دين را به امور اخروى محدود كرده، تالش مى
! ى اهل ايمانا«: فرمايد ًرا از دين حذف كنند و دين را صرفا امرى معنوى جلوه دهند، مى

 خدا  قانونٴاى را كه خدا براى شما حالل كرده است، حرام نكنيد و از محدوده هاى پاكيزه طعام
 ).٦٢٨ـ٦٢٥، ص ١٣٩١جوادى آملى، ( ٢»تجاوز نكنيد كه خدا متجاوزان را دوست ندارد

اسـتاد تر انسان خواهد شد، امـا  تر موجب رفاه بيشها، مصرف بيش تر انسان  به باور بيش
رفاه و آسـايش «: فرمايد داند و مى  اسالمى مىهاى چنين باورى را خالف آموزهى آملىجواد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ .ْ َ قليالً ما تش م فيها معايش ُ ا لك م فى األرض وجعلنَ ُ نَّاك َّ َ﴿ولقد مك َّْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َِ رون﴾ َ ُ َك  .  )١٠/اعراف(ُ

م و َالتعتدوا إن اهللاَّ اليحب المعتدين﴾ . ٢ ُ وا التحرموا طيبات ما أحل اهللاُّ لك َ﴿يا أيها الذين آمنُ ْ ُ ُّ ْ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َِّ َ  ). ٨٧/ مائده(َ
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. نيازى و عدم وابستگى به ديگـران اسـت ررضه نيست؛ بلكه در بى  مصرف بىدر  واقعى آدمى 
تر زندگى خواهد كـرد  نياز سازد، راحت اگر انسان بتواند خود را از تعلقات دنيايى برهاند و بى

برخـى خـود را از مـسكن مجلـل، . نياز كند حساب آن امور، خود را بى كه با مصرف بى تا اين
مندى از ايـن  اما گروهى ديگر با بهره. بينند نياز مى  زوايد زندگى بىمركب مدرن و بسيارى از

 ).٦٣٥همان، ص( »پندارند نياز مى امور، خود را بى
دارى كه به تمركـز امكانـات مـصرفى در قطـب ثروتمنـد و  ايشان بر خالف نظام سرمايه

ميـان محروميت اكثر جامعه منتهى شده و موضع سوسياليسم كه بر مساوات سطح مـصرفى 
نمايد، بر موضع متعادلى از تويسع امكانات مصرفى در ميـان  تمامى اعضاى جامعه تأكيد مى

همـان گونـه كـه آدميـان در سـاير «: فرمايـد هاى مختلف اجتماعى تأكيد نموده، مـى  گروه
هاى علمى و عملى يكسان نيستند، در مسائل اقتـصادى نيـز همـسان نيـستند؛ ماننـد   رشته

تر و در بعضى خون كمتـر  ها خون بيش هاى بدن كه در برخى از آن رگتفاوت گردش خون در 
ها جريان دارد؛ و اين تفاوت بر اساس نظم طبيعى و تفاوت اسـتعدادهاى  به تناسب همان رگ

در نيازهاى جامعه نيز همين گونه تفاوت هست؛ در برخى اقتضاى هزينـه كـردن . ها است  آن
هاى كالن نيـاز نيـست؛ و ايـن تفـاوت برخاسـته از  هتر است و در بعضى به ثروت و هزين  بيش

بنابراين اگر در قسمت پرهزينه ثروت كمتر صرف گـردد يـا در . نيازهاى طبيعى جامعه است
جـوادى آملـى، (. ترى خرج شود، تعادل جامعه بر هم خواهد خورد هزينه ثروت بيش  بخش كم

 ).  ٦٢٥؛ و منبع پيشين، ص ٣٤٤، ص ١٧،  ج ١٣٨٨
  كه مال و ثروت را محصول علـم و تـالش خـود ى قارونى بر خالف الگوـ ى كوثرىالگو

داند  ىه خدا مي مال را عط ـرفتيپذى را نماالهیت ديچ محدويدانست و در مصرف آن ه مى
 كـه از طـرف خـدا ىارچىضهـد در چيـ و با استكه به رسم  امانت در دست انسان قرار گرفته
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 در تبيين ايـن رضژگـى الگـوى مـصرف كـوثرى ىآمل ىاستاد جواد  ١.نه شودين شده هزيمع
 :فرمايد مى

  همان طور كه ى تكاثرٴ توسعهن است كهي اى، تكاثرٴيگر در مذمت توسعهک شاخص دي
. ش را گرفـتم جلـىصين را قـرآن كـريا.  در مصرف هم توسعه دارد،د توسعه دارديدر تول

، تكـاثر مـذموم عهتوسـايـن   در.ى دارنـددي شـدىشمچ را كه چشم و همىا ى عدهجلو
، مـت اسـتيلش چـه قين است كه نشان دهد اتومبيچن محصولش مصرف اين. است
 اسـت كـه مرحـوم ىاتيـ در باب مسكن روازمينهن يدر هم.  فرشش و لوازمش،اش خانه

  با توجه،نه اگر از فالن حد بگذرداک جا دارد كه خيدر . ل نقل كرده استيصاحب وسا
ن يـن ايا افـسق الفاسـقيـ«: ندگىص مىها  ، فرشته داردىاصار خي معىا كه هر خانه نيبه ا

هـا  فرشـتههـا مـشمول نقـد  آن.  دارنـدىک آپارتمـانيک وقت است كه ده نفر ي» ؟ديتر
يـن  ا،رود مـىسـازد و بـاال  مىک نفر مرتب ياما .  ده نفر استىكه برا ني اىبرا. ستندين

 ).١٣٨٩ آملى، جوادى(  برابر رفاه است، محمودى كوثرٴتوسعه. تكاثر است
مصرف در نگرش االهی حدودى دارد كه انسان را در رشد و تعالى فردى و جمعى يـارى 

امساک در هزينه . بيند دهد و اگر از آن كاسته يا بر آن افزوده شود، نظام معيشت آسيب مى مى
روى در هزينه كردن،  هاى االهی بخل است و يساده عمتكردن و نيز محروم كردن ديگران از ن

بـر اسـاس . روى در آن سـفارش شـده اسـت بنابراين اعتدال و ميانه. شود سراف شمرده مىا
مصرف بخيالنه، مصرف مسرفانه، : توان مصرف را به سه نوع قسمت كرد آيات و روايات مى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امانـت نـزد مال از آن خدا اسـت كـه آن را بـه ! اى عيسى: ـ خطاب به عيسى بن موسى ـＡامام صادق. ١
روى از آن بخورند و بياشـامند و پوشـاك برسـازند و همـسر  آفريدگانش نهاده و فرمانشان داده كه به ميانه

پس هر كه از اين شيوه تجاوز كند، . گزينند و سوارى گيرند و آنچه را باقى ماند، به مؤمنان فقير بازگردانند
مجلـسى، (رى گرفتنش از آن مال حرام است خوردن و آشاميدن و پوشاك برساختن و همسر گزيدن و سوا

  ).٧٤، ح ١٦، ص ١٠٣همان، ج
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 ).٦٤٠ـ٦٢٨، ص ١٣٩١جوادى آملى، : ک.ر(و معيشت معتدالنه 
دف نهايى توليد است، به نـوعى جا كه مصرف، ه در اين جا ممكن است گفته شود، از آن

آيد؛ از اين رو محدود نمودن آن بـه ركـود توليـد منجـر  موتور محرک توليد نيز به حساب مى
عالوه بـر ايـن، اگـر .  اقتصادى را از رونق خواهند انداختٴخواهد شد و اين امر فرايند توسعه

 بـراى چيـست؟ بـه  مصرف، به قناعت رفتار كنيم، پس كوشش در توليـدٴقرار است در ناحيه
ًعبارت ديگر، قناعت در مصرف، اوال با كوشش در توليد ناسازگار است؛ و ثانيـا بـه معنـاى  ً

 .  اقتصادى استٴ توسعهٴايجاد ترمز براى نيروى پيش برنده
ًگىصيم، اين اشكال اوال به دليل عدم درک صـحيح از محتـواى  در پاسخ به اين شبهه مى

ُو ثانيا به سبب خطاى تطبيق اقتـصاد خـرد بـا » ت در مصرفكوشش در توليد و قناع «ٴقاعده ً
 رفتارهاى اقتصادى در اى براىتوضيح مطلب اين كه قناعت در مصرف، قاعده. كالن است

 كوشش در توليد، به اين معناسـت كـه ٴاين قاعده به ضميمه. سطح افراد و اقتصاد خرد است
شده نيز  آورند و درآمد كسب به عمل مىافراد در توليد و كسب درآمد، نهايت كوشش خود را 

وپـاش   جريـان توليـد ثـروت و يـا يصخـتٴاصالً براى كنز نمودن و خارج كردن مال از چرخـه
حساب و كتاب آن نيست؛ بلكه بر عكس، بايد تمامى آن با دقت، ابتدا در تـأمين مخـارج   بى

گـذارى  رمايهمتعارف زندگى شخصى و سپس مشاركت در تأمين نيازهاى اجتماعى و يـا سـ
بنابراين، اصالً قرار بر اين نيـست .  اقتصادى هزينه شودٴبراى رفع نيازهاى آينده و تقىصت بنيه

ّاى از مصرف باز بماند تا معماى خست پيش بيايد؛ بلكه مـصرف مـورد كه ثروت توليدشده
نظر، اعم از مصارف شخصى و اجتماعى و مصارف حـال و آينـده اسـت و اگـر آثـار چـنين 

 ٴرى را در سطح اقتصاد كالن در نظر بگيريم، روشن است كه اين امر نه تنها از رونق توسعهرفتا
اقتصادى نخواهد كاست، بلكه بر آن خواهد افزود؛ چراكـه امـروزه ثابـت شـده كـه تـشكيل 

 پايدار نيـز در گـرو برقـرارى ٴكند و توسعه  اقتصادى بازى مىٴسرمايه، نقش اصلى را در توسعه
ها راهى جز داشتن الگـوى رفتـارى مزبـور  ى است كه براى تحقق همزمان آنعدالت اجتماع

 .نخواهد بود
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يـق  كـه رشـد مـصرف جامعـه را از طرى ـ مصرف تكـاثرىبر خالف الگوبه بيان ديگر، 
 ى در الگـوكننـد ـ  ىكننده دنبال م تحريکغات ي ثروتمند و استفاده از تبلٴ مصرف طبقهٴتوسعه

 رشـد ،نييت سـطح مـصرف طبقـات پـايرت متوازن و با رعا مصرف جامعه به صوى،كوثر
د بـر يـ، باى ناظر به رفتـار مـصرفىغي و تبلى فرهنگىها ياست در س،ن روياز ا. خواهد نمود

تر از خود، انفاق از مازاد درآمد  يين دست قناعت در مصرف، نگاه كردن به پايى چونها ارزش
د شود و دقت شود كه استفاده از يكأ ت، مانند آنز از اسراف، اتراف، تفاخر ويازمندان، پرهيبه ن

 .ر استين الگو مغاي اىها  با ارزشًقاي عمى تكاثرىغي تبلىها استيس
اى در  ماند اين است كـه بايـد توجـه شـود داشـتن چـنين الگـوى رفتـارى اى كه مى  نكته

دانـد،  مىًهاى انسان را صرفا برگرفته از تمايالت غريزى  چهارچوب اخالق طبيعى كه انگيزه
ّقهرا در آن چهارچوب، قناعت به معناى خست و ركود توليد خواهد بود؛ ولى . ممكن نخواهد بود ً

 . پايدار راهى جز اين وجود نداردٴكه گفتيم، براى توسعه در چهارچوب اخالق االهی چنان
  ج ينتا خالصه و

 ٴالزامـات توسـعههـا و  اين مقاله در صدد پاسخ به اين مسأله بود كه با عنايت به مشخصه
 اقتصادى را امرى ممـدوح و ٴتوان از ديدگاه اسالمى، پديده توسعه  اقتصادى متعارف، آيا مى

هـاى اسـالمى، سـازگارى خواهـد   بـا اخـالق و ارزشاىمطلوب دانست و آيا چنين پديـده
 ى اهللا جـواديتآشناس بزرگ معاصر  داشت؟ پاسخ اين مسأله از ديدگاه حكيم متأله و اسالم

 : ايشان، بررسى گرديد كه خالصه و نتايج آن عبارت است ازٴ و با استناد به آثار منتشر شدهىآمل
 ٴ توسـعه كـه مـذموم اسـت وى تكـاثرٴتوسعه: كرد متفاوت است دو ررضىتوسعه دارا  -١

هاى اخالقـى و حقـوقى مخـصوص  شاخص ىها هر كدام دارا نيا.  كه ممدوح استىكوثر
ه تنها حرام نيست و جايز است؛ بلكه بر اساس مبـانى و معـارف  كوثرى نٴتوسعه. خود هستند

 . اسالمى، مكلف به تحقق آن هستندٴدينى، فرد و جامعه
هـاى   تكاثرى مبتنى بر اخالق طبيعى و حاكميت تمايالت نفـسانى بـر كـنشٴ توسعه-٢
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 در حداكثرسـازى سـود «ٴ آن در باب رفتارهاى اقتصادى، تبعيت از قاعدهٴآدمى است و نتيجه
 كـوثرى بـر اخـالق االهـی و ٴتوسـعه. اسـت» سـازى مطلىضيـت در مـصرف توليد و حداكثر

هاى االهی و دينى بر رفتار آدمى  مبتنى است كه بـا اسـتفاده از نقـل معتبـر و  حاكميت ارزش
 ٴ آن در بـاب رفتارهـاى اقتـصادى، پيـروى از قاعـدهٴشـوند و نتيجـه برهان عقلى كشف مـى

 .»ت در مصرف استكوشش در توليد و قناع«
خـورى و لـزوم بازشناسـى  كراهت سرمايه: هاى توليد كوثرى عبارتند از   اهم شاخصه-٣

ور سـاختن آن و تـأمين  مفهوم سرمايه از مفهوم درآمد به منظور تحفظ بر اصل سرمايه و بهـره
نيازهاى جارى از محل درآمدها، مكلف بودن انسان به عمران و آبادى زمين، عبادت بـودن 

، كراهت تنبل بودن، كراهت فارغ بودن، ىكاريكراهت ب و تالش براى پيشرفت اقتصادى، كار
سـاز امـوال در كنـار عامـل كـار و تـالش و  ور، توجه به عوامل معنوى بهرهر شدنيكراهت اج

بلكـه ايجـاد . باالخره اينكه، هدف اسالم از سفارش به كار و توليد، انباشـتن ثـروت نيـست
رى از مواهب االهی در رشد و تعالى خود و تأمين نياز ديگر همنوعان و بردا  فرصت براى بهره

 .در مسيرى است كه براى آن آفريده شده است) نعمت(نيز قراردادن دارايى و ثروت 
نفـى  : كـوثرى عبارتنـد ازٴهاى تويسع درآمد و ثروت در الگـوى توسـعه   اهم شاخصه-٤

 به منظور تضمين  توسعه  بودنجانبه   همهتداول ثروت در دست گروه خاص ثروتمندان و لزوم
 حقوق عام افراد جامعـه در ها و در عرض نسل حاضر، رعايت  نسلٴ همه در طولى آن داريپا

و   اباحـهكـسان بـر اسـاس اصـلبه صورت ي ى عمومىهاثروت  منابع و،استفاده از امكانات
دادن زد و يـخ مـى راد بـرى كه از كار و تالش اف حقوقايجاد فرصت برابر براى همگان، رعايت

از يـ از نى كـه حقـوقداشـته اسـت، رعايـت ارزش افزوده  نقشى كه درٴهر كسى به اندازهسهم 
مانند نيازهاى معلوالن و ناتوانان ذهنى و بدنى، سالخوردگان، يتيمان و يا ( زديخىان برميآدم

 ).اند  خود، دست نيافتهاند كه به رغم فعاليت و تالش به مزد واقعى كار بيماران جامعه يا كسانى

مطلوب بـودن  :هاى رفتار مصرفى در الگوى پيشرفت كوثرى عبارتند از   اهم شاخصه-٥
شده برای رشد و تعالى انسان، شـكرگزارى،  هاى االهی سفارش بردارى درست از نعمت  بهره
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كه رفـاه و راحتـى واقعـى انـسان در گـرو روحيـه  ساز بودن مصرف و اعتقاد به اين  نفى هىصت
چـشم و نيازى و عدم وابستگى به ديگـران و رهـايى از تعلقـات دنيـايى اسـت، نكـوهش   بى
هـاى مختلـف  تأكيد بر لزوم  تويسع متـوازن امكانـات مـصرفى در ميـان گـروه ى،شمچ  هم

اجتماعى، اعتقاد به امانت بودن مال در دست انسان و رعايـت حـدود االهـی در مـصرف، 
 .ه و پايبندى به معيشت معتدالنهخوددارى از مصرف بخيالنه و مسرفان

هـاى  هـاى مزبـور بـا شاخـصه در خالل مباحث، به  منظور آشكار ساختن تمايز شاخصه
هاى كليدى الگوى تكاثرى را نيز بررسى نموديم و در مـوارد  الگوى تكاثرى، برخى از شاخصه

 .ز پاسخ داديم اقتصادى را نيٴ سازگارى اخالق االهی با توسعهٴلزوم، شبهات احتمالى درشاره
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