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 تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

 ١سهراب مروتی                                                                                           
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 ٣سادات حسینی  
 چکیده

یکی از مفاهیم واصطالحاتی کـه در عصـر حاضـر موردتوجـه و تمرکـز صـاحب 
کـه در قـرآن قرار گرفته است مفهوم رفاه اجتماعی اسـت، نظران ومتخصصان امر

تـامین ، اسـالمی ۀهای بارز جامعیکی از شاخص کریم و احادیث معصومین
بنـابراین در حکومـت اسـالمی کـه  ،آیدمی رفاه اجتماعی مردمان جامعه به شمار

تـأمین رفـاه و  ،هدف اصلی آن نیل جامعه و آحاد مردم بـه تعـالی و کمـال اسـت
هـا زیرا با تأمین رفاه و آسایش مسیر تعالی انسان؛ گیردآسایش در اولویت قرار می

که بـا واکـاوی رفـاه اجتمـاعی در این پژوهش در پی آن است. هموار خواهد شد
بـا نگـاهی ژرف اندیشـانه بـارزترین موانـع سیاسـی تـأمین رفـاه  و همچنینثقلین 

گــام مــؤثر و ، کــه شــناخت ایــن موانــعطبیعــی اســت ،اجتمــاعی را تبیــین نمایــد
                                                 

 . ۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۱۹/۰۸/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).Sohrab_morovati@yahoo.com( دانشیاردانشگاه ایالم .١
 )مسئول ۀنویسند( وحدیث دانشگاه ایالم قرآن علوم ارشد کارشناسی.٢

 taghinia@yahoo.com 

 پیام نور واحد تهران دانشگاه دانشجوی دکتری رشته الهیات گرایش فلسفه دین .٣
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پیدایش رفاه اجتماعی مطلوب از منظـر  ۀفرخند ۀارزشمندی در راستای تحقق اید
 . اده شده استای و توصیفی استفدر این پژوهش از روش کتابخانه ،اسالمی باشد

  .رفاه مطلوب، رفاه اجتماعی، رفاه :واژگان کلیدی

 مقدمه
بـه همـین  ،دین اسالم نه تنها رفاه را پذیرفته بلکه وصول به آن را تشویق کرده اسـت

به دور ( دلیل در موارد متعددی افراد جامعه را نسبت به بهره مندی از تجمل و آراستگی
ه معقـول از منـابع خـدادادی کـه بخشـی از لـوازم حـداکثر اسـتفاد، )از افراط و تفریط

کـه و آن چنـان ،دعوت و ترغیـب نمـوده اسـت ،ها استپیدایش رفاه در زندگی انسان
درآیات و روایات آمده است تأمین رفاه اجتماعی از وظایف دولت و حکومت در قبـال 

  .)نهج البالغه ۳۴ۀ خطب( رودمردم به شمار می
اعـراف امـری  ۀسـور  ۳۲ ۀیـب در آیـهـای طیروزنـت و یطرح مسائلی همچـون ز 
و  ،شت استیاز و باالتر از حداقل معین هر دو فوق نینکه ایمطلوب تلقی شده است با ا

عـی جلـب شـده یی طبِ یباین و زِ یینحل آنجا که توجه به تز  ۀسور  ۶-۸ات ینکه در آیا ای
دگی به آن یاست روی حس جمال پرستی انسان که مالزم داشتن رفاه و تمکن برای رس

وانات ینش حیده و آنجا که رنج تحمل بارگران را از دوش انسان با آفر ید گرد یاست تاک
، موسـوی اصـفهانی( ش عمـومی اسـتیت رفـاه و آسـایـبارکش برداشته است نشان مطلوب

ن آمده یاز نعمات مادی و به دنبال آن رفاه در قرآن چن در مورد بهره مندی ،)۶۵۳ :۱۳۷۴
ُه الَّ ﴿: است ْخَرَج ِبـِه ِمـَن  یذاللَّ

َ
ـماِء مـاًء َفـأ ْنـَزَل ِمـَن السَّ

َ
ْرَض َو أ

َ
ماواِت َو اْأل َخَلَق السَّ

َر َلُکُم اْلُفْلَك ِلَتْجرِ  َمراِت ِرْزقًا َلُکْم َو َسخَّ ْنهـاَر  یفِ  َی الثَّ
َ
َر َلُکـُم اْأل ْمِرهِ َو َسـخَّ

َ
َو  ٭ اْلَبْحِر ِبـأ

ْمَس َو اْلَقَمَر دا َر َلُکُم الشَّ َر َلُکُم اللَّ یْ ِئبَ َسخَّ هاَر یْ ِن َو َسخَّ با توجـه  ،)۳۲-۳۳م /یابـراه( ﴾َل َو النَّ
ذ﴿ به عبارت ُه الَّ ْخَرَج ِبـِه ِمـَن  یاللَّ

َ
ماِء مـاًء َفـأ ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
ْرَض َو أ

َ
ماواِت َو اْأل َخَلَق السَّ

َمراِت ِرْزقًا َلُکْم  انسـان را در اختیـار او  خداوند تمام عوامل تولید و توسعه برای رفاه ﴾الثَّ
، مسـعودپور( های رفاهی صحیح آدمی را خلق کـرده اسـتقرار داده است و همچنین نیاز

کننـد نهج البالغه این مطلب را عنوان می ۳۴در خطبه  حضرت علی ،)۱/۱۶۰ :۱۳۸۶
ُکْم َعلَ «: فرمایندو می ا َحقُّ مَّ

َ
ِص  یَّ أ َال یْ ُمُکْم َکـیُکْم َو َتْعِلـیْ َعَلـ ِئُکْم یْ ُر فَ یَحُة َلُکْم َو َتْوفِ یَفالنَّ
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ْ
که در اینجا تـأمین رفـاه مـردم  ،)۱۸۸ :۱۳۸۶، نهج البالغـه(؛ »َما َتْعَلُموایْ ُبُکْم کَ یَتْجَهُلوا َو َتأ

های تأمین رفاه جامعه از نعمت، وهم چنین یکی از حقوق آنها بر دولت بیان شده است
 رودبـه شـمار مـی ،)۱۹۲خطبـه ، نهـج البالغـه( عثـتو برکات ب ،)۱۹۳خطبه ، نهج البالغه( الهی

  .)۲۷۷۴ و ۲۷۷۶ و ۲۷۸۰ :۱۳۷۲، معادیخواه(
متقن ترین منبع هر مسلمان برای دستیابی به احکـام و ، ازآنجایی که قرآن و احادیث
ها و قوانین و مقررات حکومتی و دولتی به شـمار مـیراه حل مشکالت و برنامه ریزی

به کندوکاو و جستجو برای رسیدن به موانع تأمین  ع نورانی و الوهیباید در این مناب؛ آید
کـه موانـع سؤال اساسی در ایـن پـژوهش ایـن اسـترفاه مطلوب مردم پرداخت بنابراین 

کدامنــد؟ تاکــارگزاران  سیاسـی کــه بــر ســر راه تــأمین ایــن رفــاه در جامعــه وجــود دارد
خت و تبیین آنها درصدد رفع ایـن برای رفع این موانع متناسب با شنا، حکومتی و دولتی

بنابر مطالب گفته شده ضرورت پرداختن . موانع برآیند و بتوانند این مهم را انجام بدهند
لذا در این مقاله در پی آن هستیم که بـه  ،باشدبه این موضوع کامال مشهود و نمایان می

درآیـات و بررسی و واکاوی معنای رفاه وهمچنـین تعریفـی از رفـاه اجتمـاعی مطلـوب 
 . روایات وبارزترین موانع سیاسی تأمین رفاه اجتماعی بپردازیم

  شناسیواژه. ۱
 رفاه در لغت  -۱-۱

 خوش گذرانی، تن آسایی و راحتی، به معنای آسایش: )رفهینه( رفاهیه، رفاه از رفاه
بـه معنـای آسـانی : رفـه و رفـوه: و رفـه ،)۴۹۲ :۱۴۱۴، ابـن منظـور( زندگی و ارزانی اسـت

همچنین بـه معنـای  ،)۱/۴۶۰ :۱۳۷۷، قرشـی( دگی و فراخی و رفاه نیز به این معنی استزن
 تن آسایی و آسودگی وخوشگذرانی به کار رفته اسـت، فراخ شدن و آسان شدن زندگی

، معین( همچنین رفاه در لغت به معنای آسودگی و آسایش است ،)۸/۱۲۵۶ :۱۳۷۷، دهخدا(
۱۳۶۰: ۲/۱۶۶۳(.  

  اجتماعی تعریف رفاه -۱-۲
که به مواردی متنوعی از رفاه اجتماعی شده است ف متعدد ویدر منابع مختلف تعار 
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بعضی معتقدندکه رفاه اجتماعی مفهومی نسبی : نکهیاز آنها اشاره خواهد شد از جمله ا
ا خفتـه و یـازهـای نامحسـوس یازهـا و وجـود نیت نیآنها با توجه بـه عـدم محـدود  دارد

گـر از یفـی د یدر تعر  ،ن ادعا را دارندیدی در جوامع گوناگون اازهای مایمختلف بودن ن
ا نهادهـای اجتمـاعی یـا مؤسسـات یاز خدمات ) ستمییس( آن را نظامی، رفاه اجتماعی

زندگی ، که به منظور خدمت و کمک به افراد به وجود آمده است تا سالمت انددانسته
ی انسانهاییها و تواناتیظرف، شرفت استعدادهاینه روابط مناسب تری برای پیبهتر و زم

ز مفهـوم یـمفهـوم عـام رفـاه اجتمـاعی و ن ،ها به منظور توسعه رفـاه آنهـا را فـراهم آورد
 ،)۲۲و۲۳ :۱۳۷۷، طالـب( ا برخی از آنها مربوط استیازها و ین ۀین کلیاصطالحی آن به تأم

آمده  دیگر از رفاهدر تعریفی ، ستنیش ز یرفاه یعنی زندگانی را به فراخ و به ع و یا اینکه
ل بـه یـشـود کـه در جهـت نهای انسـانی گفتـه مـیتیرفاه به آن دسته از فعال کهاست
در ، کـهت خاطر و لـذت مـادی اسـتیت و حداکثر کردن کاالها به خاطر رضایمطلوب

 ۲رفـاه اجتمـاعی در ، گـریف د یـدر تعر  ،)۴۸ :۱۳۸۴، هیـفق( د اسـتیـشرفت مؤثر و مفیپ
 : مفهوم به کار رفته است

ستی اعضـای یدر جهت بهز ، ری کهیمقررات و تداب، هامجموعه سازمان: مفهوم عام. ۱
از یـعنی داشتن مجموعه خدماتی کـه مـورد نیگر رفاه اجتماعی یبه عبارت د  ،جامعه

 .باشداعضای جامعه می
ژه افـراد و یـبـه و ، ازمنـد جامعـهیهای تنگدست و ندگی به گروهیرس: مفهوم خاص. ۲ 

ز معلوالن جسمی و روانـی و سـرانجام کـژروان اجتمـاعی یر و نیب پذیهای آسگروه
ف یـتـوان رفـاه اجتمـاعی را تعر گر مـییبه صورت د ... . ولگردان و، ر بزهکارانینظ

ن بـردن یا از بـیف و یکه برای کاستن و تخفری استیمجموعه اقدامات و تداب: کرد
 رودامعه به کار میاجتماعی در سطح ج-مسائل و مشکالت ناشی از رشد اقتصادی

  .)۵ :۱۳۷۴، آراسته خو(
ن یف متعدد و متنوعی که از رفاه اجتماعی شده است جامع و مانع تـر یان تعار یاز م

رسـاند کـه در آن ن واژه معموال حـالتی را مـییا: ن باشد کهیتواند ان واژه مییف ایتعر 
برخوردار باشند ، هاستازهای مادی و معنوی آنین کننده نیه افراد جامعه از آنچه تأمیکل

اعضـای ) به مفهوم عـام( ع جهات و ابعاد زندگانی اجتماعیید شامل جمین بایو همچن
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، هـای اقتصـادینکـه مسـائل مربـوط بـه نامتعـادل بـودن جنبـهیر از ایـتا غ کشور گردد
عالوه بر آن با هرگونه  ،ان برودیاز م... شتی ویمع، تییجمع، بهداشتی، تییترب، فرهنگی

در . ز گرددیگانگی ستیسلب اعتماد به نفس و انواع خودب، احساس حقارت، یتیبی هو 
بـا از سـطح زنـدگانی قابـل قبـول و یاعضای جامعـه و کشـور تقر ، م رفاه اجتماعییتعم

ی یهـاواژه رفـاه ۀث بـرای واژ یـاما در قرآن و احاد  ،)۷ ،همان( گردندانسانی برخوردار می
ا مشـتقات یـ. . و» رزق«، »نعمـت«، »ترحمـ«، »برکات«، »تمکن«، »تمتع: «چون

هاشـمی ( ات استفاده شـده اسـتیاق و قرائن موجود در آین از سیمربوط به آنها و همچن
  .)۲/۴۶۱ :۱۳۸۷، رفسنجانی

 رفاه در آیات و روایات  -۱-۳
 . د شده استیمطلوب شمرده شده و بر وصول به آن تاکرفاه در آیات و روایات 

د کـه نظـام اقتصـادی یـآار روشن به دست مییمربوطه بسات یات و روایآ ۀاز مطالع
اسالم تنها درصدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تأمین آنها کار خود را تمام شده 

هـای بـی شـمار خـود را در داند بلکه درصد تأمین رفاه بشر اسـت خداونـد نعمـتنمی
 در قرآن کریم آمده است کـه همان طور که ،اختیار انسان قرار داده تا از آنها بهره گیرد

َم ز  ُقْل ﴿ تیَمْن َحرَّ ِه الَّ ْخَرَج ِلِعباِدهِ َو الطَّ  یَنَة اللَّ
َ
ْزِق ُقْل ِهـیِّ أ ـذ َی باِت ِمَن الرِّ  یَن آَمُنـوا ِفـیِللَّ

نْ یاْلَح  ُل اآل یْوَم اْلقِ یَ ا خاِلَصًة یاِة الدُّ ای [ ،)۳۲اعـراف/( ﴾ْعَلُمـونیَ اِت ِلَقـْوٍم یـاَمِة َکذِلَك ُنَفصِّ
زه یهای پاکیروز ]زین[ و، د آوردهیی را که خدا برای بندگانش پدیورهایز : «بگو ]امبریپ

ا برای کسـانی اسـتیدر زندگی دن ]هانعمت[ نیا: «بگو» ده؟یرا چه کسی حرام گردان
را  ]خـود[ اتیـن گونـه آیـا ،»باشدخاّص آنان می ]زین[ امتیاند و روز قمان آوردهیکه ا

 . میکنان مییدانند به روشنی به میبرای گروهی ک
رعایت عدم اسراف و ، ها حدی که معین گردیده استو تنها در استفاده از این نعمت

اعـراف بـه ایـن  ۀهمانطور که درآیـات سـور  ،تبذیر و پرداخت حقوق متعلق به اموال است
ُبوا َو ال َنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ مَ یآَدَم ُخُذوا ز  یا َبنی﴿: موضوع اشاره شده است ْسِجٍد َو ُکُلـوا َو اْشـَر

ُه ال  خـود را در هـر نمـازی ۀ جامـ، ای فرزندان آدم ،)۳۱اعـراف/( ﴾نیِحبُّ اْلُمْسرِفیُ ُتْسرُِفوا ِإنَّ
 دارد د که او اسرافکاران را دوست نمییروی مکنادهیز  ولید یاشامید و بیو بخور ، دیر یبرگ



  

 

ش
ژوه

پ
می

سال
ی ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
١٣
٩٨

 
رة 

شما
 /

١٢
٠

۳۴ 

زندگی ناپسـند نبـوده بلکـه توصـیه شـده  بنابراین در اسالم رفاه نسبی و گشایش در
مـل در صـورتی مطلـوب و پسـندیده که رفـاه و تجست و کامال روشن و واضح استا

در فـرد نشـود پـس انسـان ... دلبستگی انسان به مظاهر دنیا و حب مـال و ۀکه مایاست
ضمن اینکه اصل را آخرت و سرای باقی می، مسلمان و مؤمن به احکام و معارف الهی

راه اعتدال ، کند و به جای افراط و تفریطدنیای خویش را هیچ وقت فراموش نمی داند
اَر اآلِخـَرَة َو ال َتـْنَس َنِصـیَو اْبَتِغ فِ ﴿ گیردرا همیشه در پیش می ُه الـدَّ َبَك ِمـَن یما آتاَك اللَّ

نْ  ت داده سرای آخـرت را بجـوی و سـهم خـود را از یو با آنچه خدا ،)۷۷قصص/( ﴾ایالدُّ
  .)۱۲۹و ۲۰۸ :۱۳۷۱، دفترهمکاری حوزه( فراموش مکن ایدن

کـه پیرامـون رفـاه در آید ایـن اسـتای که در اینجا تذکر آن الزم به نظر میاما نکته
کفاف و تـامین آن و رفـاه را مـورد  رهبران الهی حد، اسالم و حد و مرز نگه داشتن آن

ُلوا فِ ": انددادهتشویق قرار می
َ
ْکَثـَر ِمـَن اْلـَبَالِغ َها اال یو َال َتْسأ

َ
 "اْلَکَفاِف َو َال َتْطُلُبوا ِمْنَهـا أ

 . در دنیا بیش از کفاف نخواهید و از آن بیش از حد نیاز نطلبید )۱۲۸ :۱۳۶۶، تمیمی آمدی(
ای خـود را تربیـت و تهـذیب ها خودسازی کرده و بـه گونـهکه انساناما در صورتی

مت آنها را مبتال به سکر و بطر و سرمستی و بـه باال رفتن رفاه و افزون شدن نع کنند که
، کـهآمـده اسـت علیدیث منقول از طور که در حاصطالح رفاه زدگی نکند وهمان

ْعَمة" ُقوا َسَکَراِت النِّ  . ها بپرهیزیدمستی نعمت از، )۱۵۱خطبه ،نهج البالغه("َفاتَّ
یشـتر موجـب شـکر موجب غفلت از یاد خدا نگردد و حتی رفاه ب، بنابراین اگر رفاه

فزونتر و عبادت بیشتر به خدا باشد نه تنها رفاه و راحتی بشر از دید اسالم مذموم نیسـت 
بلکه مورد تشویق و ترغیب است همان طور که در این باره خداوند در قرآن کـریم مـی

ـِه َعَلـ َو ِإْذ قاَل ُموسی﴿: فرماید  یْ ِلَقْوِمـِه اْذُکـُروا ِنْعَمـَة اللَّ
َ
ْنجـاُکْم ِمـْن آِل ِفْرَعـْوَن ُکْم ِإْذ أ

ْبناَءُکْم َو یُ ُسوُموَنُکْم ُسوَء اْلَعذاِب َو یَ 
َ
ُحوَن أ ذِلُکـْم َبـالٌء ِمـْن  یوَن ِنسـاَءُکْم َو فـیُ ْسَتْح یَ َذبِّ

ُکْم َعظ بِّ ز یَر
َ
ُکـْم َلـِئْن َشـَکْرُتْم َأل بُّ َن َر ذَّ

َ
ُکْم َو َلـِئْن َکَفـْرُتْم ِإنَّ َعـذابیـمَو ِإْذ َتأ  ﴾ٌد یَلَشـد یَدنَّ

نعمـت خـدا : «هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ]اوریبه خاطر ب[ و ،)۶-۷ابراهیم/(
کـه بـر شـما  ]همانـان[، دیـان رهانیـآن گاه که شـما را از فرعون، دیاد آور یرا بر خود به 

، گذاشتنددند و زنانتان را زنده مییبر و پسرانتان را سر می، داشتندعذاب سخت روا می
و آن گـاه کـه  شـی بـزرگ بـودیبـرای شـما از جانـب پروردگارتـان آزما ]امـر[ نیو در ا
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شـما را افـزون خـواهم  ]نعمت[، دیپروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعًا سپاسگزاری کن
 . قطعًا عذاب من سخت خواهد بود، دییو اگر ناسپاسی نما، کرد

ْهَل اْلُقری َو ﴿ای دیگر در این باره چنین ذکر شده است که و یا در آیه
َ
نَّ أ

َ
آَمُنـوا  َلْو أ

َقْوا َلَفَتْحنا َعلَ  َخـْذناُهْم ِبمـا کـاُنوا یْ َو اتَّ
َ
ُبوا َفأ ْرِض َو لِکـْن َکـذَّ

َ
ـماِء َو اْأل ِهْم َبَرکاٍت ِمـَن السَّ

قطعـًا ، ده بودنـدییـمان آورده و بـه تقـوا گرایو اگر مردم شهرها ا ،)۹۶اعـراف/( ﴾ْکِسُبونیَ 
 ]فـریک[ ب کردنـد پـس بـهیولـی تکـذ، میگشـود شان مـیین برایو زمبرکاتی از آسمان 

 . میآنان را گرفت ]بانیگر [ دستاوردشان

 اسییموانع س. ۲
 نقش مهـم و، و ابعاد مختلف آن ژه و خاصی داردیگاه و ین اسالم جایاست در د یس
داخلی و خـارجی جامعـه  تیاگر امن، بدین صورت که رفاه مردم دارد نیی در تأمیبسزا
، ال آسـودهیـمین شـود مـردم آن جامعـه بـا خأاجرا و تـ است استیس ۀطیکه در ح.. .و

شـرفت خـود و یاقتصادی و فرهنگی خود را انجام داده و برای پ، های اجتماعیتیفعال
کـه کنـدوکاوی در مـورد ن واجب و ضـروری اسـتیبنابرا. کنندجامعه شان تالش می

 . ردیاسی رفاه اجتماعی انجام گیشناخت موانع س

 سته ساالرییعدم شا -۲-۱
اسی بـر سـر راه رفـاه اجتمـاعی در جامعـه عـدم یهای ساز موانع و بازدارندگی یکی

ت یانتخاب افراد و واگذاری مسؤل، بدین صورت که سته ساالری استیتوجه به اصل شا
زان بهـره بـرداری از یـا مینژادی ، ارهای نادرستی چون روابط قومییبه آنان بر اساس مع

مـال یبـا پا، هـای مختلـفها و مقـامق در پستیو ثروت وگماشته شدن افراد ناال قدرت 
رفاه عمـوم مـردم نادیـده ... گر ویو مقدم داشتن گروهی بر گروه د  کردن حقوق مردم

 . شودگرفته می
وقتـی کـه  ،امری بس قابـل تأمـل اسـت، ستگییت بر اساس شایر ینه نبودن مدینهاد 

هـای ن صـورت سـتونیـدر ا است زدگـی باشـدیی وسوابستگ، قهیت بر اساس سلیر یمد
ـَه ﴿: در قـرآن آمـده اسـت ،)۷۴ :۱۳۷۹، مـییرح( زدیر استوار نظام اجتماعی فرو می ِإنَّ اللَّ
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ماناِت ِإلییَ 
َ
وا اْأل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
ْهِلها َو ِإذا َحَکْمُتْم بَ  أ

َ
ـَه یْ أ ْن َتْحُکُمـوا ِباْلَعـْدِل ِإنَّ اللَّ

َ
اِس أ َن النَّ

ا  َه کاَن َسمیَ ِنِعمَّ دهـد کـه خدا بـه شـما فرمـان مـی ،)۵۸نساء/( ﴾رایعًا َبصیِعُظُکْم ِبِه ِإنَّ اللَّ
بـه عـدالت ، دیـکنان مـردم داوری مـییـد و چـون میـها را به صاحبان آنها رّد کنسپرده

خـدا  دهـدکه خـدا شـما را بـه آن پنـد مـیزی استیکو چین، قتیدر حق دیداوری کن
 . ناستیشنوای ب

در تفاسیر پیرامون این مطلب که عدم شایسته ساالری چگونـه موجـب نابسـامانی و 
ق در پسـت و یگماردن افـراد نـاال ، کهشود چنین بیان استعدم رفاه و آسایش مردم می

و  شودل به وجود آمدن نابسامانی در جامعه مییکی از دال یهای حکومتی و دولتی مقام
د یـکل؛ هـای ظالمانـه اسـتاسـت نـااهالن و قضـاوتیر ، های اجتماعیمنشأ نابسامانی

 :۱۳۸۳، قرائتـی( ق و رفتـار عادالنـه اسـتیـبر سـر کـار بـودن افـراد ال ، خوشبختی جامعه
د به کار گرفته شوند که مناسـب انجـام یافرادی با، اتییدر انجام هر کار و عمل ،)۲/۳۱۰

، برجـی( کنـدشکست مواجـه مـی ای را باق هر برنامهیاستفاده از افراد ناال  آن کار هستند
شند قطعـًا موجبـات هـدر اگر مدیران جامعه شایسته و اهل علم و تدبیر نبا ،)۱۶۲ :۱۳۸۲

و در نهایـت اسـباب رفـاه مـردم آن جامعـه  شـوندملی و سقوط جامعه می ۀدادن سرمای
ْکَثـَر یُ ا ِر ِعْلٍم َکاَن َمـیْ " َمْن َعِمَل َعَلی َغ  :فرمود که پیامبرچنان شودتأمین نمی

َ
ْفِسـُد أ

ا  هـرکس بـدون علـم و دانـش بـه انجـام کـاری همـت  ،)۱/۴۴ :۱۳۶۶، کلینی( ْصِلُح"یُ ِممَّ
 . بگمارد فساد عمل او بیشتر از درستی آن است

؛ داندضعف مدیریت را آفت امور جامعه می در این باره حضرت علی هم چنین
و نیـز آن  ،)۳۴۵ :۱۳۶۶، یمـی آمـدیتم( »آفـة االعمـال عجـز العّمـال«: فرمایـدآنجا که می
 یُبُلـوُغ َاْعَلـ «: نـدیفرماداننـد و مـیق را عامل هالکـت مـیینش افراد ناال یحضرت گز 

بــه  یـابـیدسـتـ ،)۲۰/۲۸۷ :۱۴۰۴، معتزلی( »ِر اْسِتْحقاٍق ِمْن َاْکَبِر َاْسباِب اْلَهَلَکةِ یْ اْلَمناِزِل ِبغَ 
ن عوامـل و اسـباب یاز بزرگتـر ، یـسـتـگــیبــدون شـا یعــال یهــامـراتـب و پـســت

ق و عواقـب آن را یری افـراد نـاال یشات خود به کـارگین در فرمایو همچن هالکت است
ق در پسـتیتواند به رابطه گماشتن افراد ناال انات میین بیکه از ا ندیفرماان میینگونه بیا

ُه َال َو َقْد َعِلْمُتْم «: ن رفاه مردم پی بردیهای مختلف و عدم تأم نَّ
َ
نْ  یْنَبغِ یَ أ

َ
 یاْلـَوالِ  ُکونَ یَ  أ

ْحَکاِم َو ِإَماَمِة اْلُمْسِلمِ 
َ
َماِء َو اْلَمَغاِنِم َو اْأل ْمـَواِلِهْم  یُل َفَتُکوَن ِفـیَن اْلَبِخ یَعَلی اْلُفُروِج َو الدِّ

َ
أ
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ُهْم ِبَجْهِلِه َو َال اْلَجـافِ یُ َنْهَمُتُه َو َال اْلَجاِهُل فَ  َوِل ْقَط یَ َفـ یِضلَّ َعُهْم ِبَجَفاِئـِه َو َال اْلَحـاِئُف ِللـدُّ
ِخَذ َقْومًا ُدوَن َقْوٍم َو َال اْلُمْرَتِش یَ فَ  ِقَف ِبَها ُدوَن اْلَمَقاِطِع یَ ْذَهَب ِباْلُحُقوِق َو یَ اْلُحْکِم فَ  یفِ  یتَّ

ِة فَ  نَّ ُل ِللسُّ ةیُ َو َال اْلُمَعطِّ مَّ
ُ
سـت کـه شـخص یزاوار نسـ ،)۱۸۹ :۱۳۸۶، نهـج البالغـه(» ْهِلَك اْأل

ز یـشـان طمـع خواهـد کـرد و نین کسی در امـوال ایچن ،شوای مسلمانان شودیص پیحر 
ش مـردم را بـه یرا بـا جهـل خـو یـز  ،ردید در رأس امور مسلمانان قرار گیانسان نادان نبا
دارد و نـه غ مـییشان در یرا حقوق مسلمانان را از ایز ، لیز فرد بخیافکند و نهالکت می
ست او موجب خشونت مردم خواهد شد و آن کس کـه یه کردار ناشاک، شخص خشن

و نـه آن  داردن رو گروهی را بر گروهی مقدم مـییاز گزارش روزگار ترسان است و از ا
کند و نه آن کـس کـه سـنت را مال مییرد و به خاطر آن حق را پایگکس که رشوه می

 . دینمایکند و مردم را نابود مرها می
مـدیریتی خـود  ۀرالزم در حوز امعه وجود مدیری که از کاردانی و تدبیبنابراین در ج
با فساد عمل و طمع ورزی در امـوال و عـدم پرداخـت حقـوق مـردم و  برخوردار نباشد

ل در رونـد امـور و هـدر رفـتن موجب اختال... مقدم داشتن گروهی بر گروهی دیگر و
فاه مـردم در جامعـه تـأمین نمـیو در نهایت به دنبال این عوامل ر  گرددملی می ۀسرمای
 . شود

 ییاستبداد و خودرأ -۲-۲
 ی اسـتیت مستبد و خودرأیحاکم، ن رفاه اجتماعییاسی تأمیگر از موانع سیکی د ی

طی نمـیین شـراینکه مـردم در چنـیآورد و اش مییق فسادی که در جامعه پیکه از طر 
، اجتمـاعی، اسـییف سهـای مختلـنهیخود در زم ۀتوانند نظرات سازنده و اصالح گران

ان دارنـد مـانعی بـر یب ش و آرامش و رفاه ملت استینه ساز آسایرا که زم... فرهنگی و
 . رودن رفاه عمومی به شمار مییسر راه تأم

هـدف اصـلی حکومـت اسـت و ، تأمین منافع طبقه حاکم، در حاکمیت استبدادی
هـا محـور ه حاکمیـتدر این گون. شودبرآوردن امیال حاکمان هماهنگ می تالشها در

و مـردم ناچـار بـه  یابـدتسـلط مـی، حـاکم بـا زور و تهدیـد سلطه و تسلیم است، رابطه
تبعیـت و ، یکـی: ها دو چیز استمبنای انتخاب اشخاص در اینگونه حکومت تسلیمند
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که در چنـین بدیهی است. توان کار در جهت منافع نظام، دیگری و. وفاداری به حاکم
بلکه درموارد زیادی بی توجهی ، گیردی کمتر مورد توجه قرار میشرایطی فضایل اخالق

چنانکه در عوامل قتل و غارت و تعدی و تجاوز تا  اخالق و فضیلت الزم است مأمور به
وقتـی  ،)۶۷-۶۹ :۱۳۸۸، یثربـی( نخواهد رفـت کارپیش این بی توجهی وجود نداشته باشد

ش اسـتبدادگری کـه تمـام فسـادها را نه تنها من ب استبداد به جان جامعه هجوم بردیآس
ل یها تبـدگاه تمام بدیاستبداد زده به تجلی ۀروابط متقابل افراد جامع دهدگسترش می

فساد اخالقی درکل جامعه  ۀاصل تمامی فسادها و اشاع ل استبدادین دلیبه هم ،گرددمی
  .)۱۲۷و۱۸۳، بی تا، کواکبی( شناخته شده است

ْوَم َیـا َقْوِم َلُکـُم اْلُمْلـُك الْ ی﴿: ان فرموده استین بیا چنی فرعون ر یره خودرأیقرآن س
ْرِض َفَمْن  یَن فِ یظاِهر 

َ
ر یَ اْأل

ُ
ِه ِإْن جاَءنا قاَل ِفْرَعْوُن ما أ ِس اللَّ

ْ
رییْنُصُرنا ِمْن َبأ

َ
َو  ُکْم ِإالَّ مـا أ

ْهد
َ
شادِ یُکْم ِإالَّ َسبیما أ  ،ی از آِن شماسـتیاامـروز فرمـانرو ، ای قوم من ،)۲۹غافر/( ﴾َل الرَّ
ت خواهـد یـد وچه کسی ما را از بالی خدا اگر به ما برسـد حماین مسلطین سرزمیدر ا
و شما را جز بـه راه راسـت ، مینمابه شما نمی، نمیبجز آنچه می: «فرعون گفت» کرد؟
  .»ستمیراهبر ن

شـه ین بوده که همیدر گذشته و امروز ا، خیها در طول تار حال همه جباران و طاغوت
اظهـار نظـر در برابـر رأی خـود  ۀرنـد و بـه احـدی اجـاز پندارأی صواب را رأی خـود مـی

ن یـگران مطلقا عقل و دانشی ندارنـد! و ایو د ، دهند آنها به پندارشان عقل کل هستندنمی
ت استبداد را عامل یقرآن حاکم ،)۲۰/۸۶ :۱۳۷۴، رازییمکارم ش( ت جهل و حماقت استینها

تی یشتی و امنیآنان را از نظر مع، که عالوه بر اغفال مردم کندد میها قلمدااصلی کجروی
: ده از او فرمـان ببرنـدیـش پشـت گردانیدهد تا به فطرت و خواسته هاتحت فشار قرار می

ْرِض لِ  یفِ  َو ِإذا َتَولَّی َسعی﴿
َ
ُه ال یُ ها َو یْفِسَد فیُ اْأل ْسَل َو اللَّ  ٭َفسـاَد ِحبُّ الْ یُ ْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّ

ُم َو َلِبـْئَس اْلِمهـاُد یَو ِإذا ق ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَّ ُة ِباْإلِ
َخَذْتُه اْلِعزَّ

َ
َه أ ِق اللَّ و  ،)۲۰۵-۲۰۶بقـره/( ﴾َل َلُه اتَّ

و ، د و کشـت و نسـل را نـابود سـازدیـن فسـاد نمایکند که در زمچون برگرددکوشش می
، نخـوت» از خـدا پـروا کـن: «ه شودو چون به او گفت خداوند تباهکاری را دوست ندارد

 . و چه بد بستری است، پس جهنم برای او بس است وی را به گناه کشاند
افـراد خودکامـه ومسـتبدی کـه ؛ زان عنوان شـده اسـتیر المیهمان طور که در تفس
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فسـاد و افسـاد  ،کندن فساد مییسازد و در زمشوند کشت و نسل را نابود میحاکم می
که حـرث و نسـل را نـابود کنـد و اگـر ن استیکنند به اومت مین افرادی که حکیچن

که قوام نوع انسـانی در ن خاطر استیان فساد قرار داد به اینابود کردن حرث و نسل را ب
د مثـل نکنـد یـرد و اگر تولیمد مثل است اگر غذا نخورد مییاتش به غذا و تولیبقای ح

ازمند است چـون یعنی زراعت نیرث ش به حین غذایشود و انسان در تامنسلش قطع می
ازمنـد یوان هم در زندگی و نمـوش بـه نبـات نیو ح، ا نباتییوانی است و یا حیغذای او 

ن جهت فساد در یاست پس حرث که همان نبات باشد اصل در زندگی بشر است و بد
کـه او از راه نـابود  ن شـدیـه این آیپس معنای ا ان کردین را با اهالك حرث و نسل بیزم
، ییطباطبـا( کوشـدو در نابودی انسان مـی، زدیانگن فساد مییردن حرث و نسل در زمک

رو هوای نفس یبرتری جو و پ، ای ظالممستبد را جامعه ۀم جامعیقرآن کر  ،)۲/۱۴۴ :۱۴۱۷
ی حـاکم اسـت یکه بر آن فضای برتـری جـو ای استاستبدادی جامعه ۀجامع ،داندمی

بـه جـادوگران کـه بـرای مبـارزه بـا  عون با موسـیهمان طور که در داستان مقابله فر 
کنـد کـه کلـی جامعـه اسـتبداد زده اشـاره مـی ۀیـگـرد آورده اسـت بـه روح موسی

ْجِمُعوا کَ ﴿
َ
ْفَلَح الْ یْ َفأ

َ
ا َو َقْد أ ن یاکنون که چنـ ،)۶۴طـه/( ﴾ْوَم َمِن اْسَتْعلییَ َدُکْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّ

د امروز ییایب) دان مبارزهیبه م( ك صفیو در ، دینخود را جمع ک ۀرو و نقشیتمام ن است
 که برتری خود را اثبات کند! رستگاری از آن کسی است

ــرت علــی  ــار  حض ــی ۀدرب ٌر ِفــی  «: نــدیفرمااســتبداد رأی م ــَتِبدُّ ُمَتَهــوِّ الُمس
و  در خطا واشتباه غوطـه ور مـی گـردد، مستبد ،)۶۵ :۱۳۶۶، تمیمی آمـدی( »الَخَطَاءَوالَغَلط

َك و یُ َك یِ اِالسِتبداُد ِبَرأ«: موده استفر ُرَك ِفی الَمهاویُ ِزلُّ استبداد  ،)۶۵ :۱۳۶۶، همـان( »یَهوِّ
 . تو را می لغزاند و در هالکت فرو می برد، در رأی

ج اسـت یـخـوار شـمردن و سـبک شـمردن مـردم امـری را، اسـتبددا زده ۀدر جامع
برقـراری نظـام ، ک فرهنـگیـمصرف مسرفانه به عنـوان ، عیستمگری به شهروندان شا

، غـاتییهـای مختلـف تبلوهیگمراه کردن مردمـان بـه شـ، سی توأم با رعب و وحشتیپل
، ت مسـتبدانهیر یشود و در آن به سبب نوع مـدده مییبه وضوح د ... مالی و، اطالعاتی

هـای هیـشوند چـرا کـه ضـعف مـردم در ابعـاد مختلـف پاگاه داشته مینمردمان ناتوان 
 . کندت مییدی را تقو حکومت استبدا
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ی در جامعه باعث گسترش فساد و یت و حکام مستبد وخودرأین وجود حاکمیبنابرا
شـتی مـردم را دچـار یت معیت و وضـعیـامن کنند کهن سعی مییشود ومستبدتباهی می

ط اسـتبدادی بهتـر حکومـت کننـد و بـه ظلـم و ین شـرایکننـد و خـود در چنـاختالل 
ن رفتـار یـا ۀجـیدر نت؛ پردازنـدط در سطح جامعه مـیهای غلستمگری و رواج فرهنگ

 . شودجاد نمییای برای مردم ارفاه و زندگی مرفه، حکام مستبد

 تی یر ینداشتن اطالعات مد -۲-۳
ت کارهـای مختلـف در جامعـه بـه افـرادی سـپرده شـود کـه اطالعـات یر یاگر مد

اه مـردم را مختـل مـیرفـ... اسی ویس، های اقتصادینهیدر زم تی کافی را ندارندیر یمد
 . رودن رفاه به شمار مییو مانعی برای تأم کنند

با شکست روبرو می، شرفت کارهایران را در اجرا و پیمد، تییر یفقدان اطالعات مد
صرف نظـر  ها را نداشته باشدتیص موقعیری که در انجام کارها قدرت تشخیمد سازد
بلکه استعدادها و امکانات موجود را  ت بدست نخواهد آوردیر یتی در مدینکه موفقیاز ا

تواند به می، تییر یم نداشتن اطالعات مدین منظر اگر نگاه کنیاز ا ن خواهد بردیهم از ب
ن جهـت هماننـد یـران از ایکار مـد ،دین رفاه مردم به شمار آیعنوان مانعی بر سر راه تأم

سـپس  کنـد وکار پزشک جراحی است که برای عمل جراحی نخست درد شناسی می
نـات یک سلسله محاسـبات و معایقا عالمت گذاری نموده و آنگاه با یموضع درد را دق
 . دینمات و زمان جراحی را اعالم مییپزشکی موقع
ـیِإْبـراه َو ِإِذ اْبَتلی﴿: ه آمده اسـتین آیر ایدر تفس ُهنَّ قـاَل ِإنِّ َتمَّ

َ
ـُه ِبَکِلمـاٍت َفـأ بُّ  یَم َر

اِس ِإمامًا قا اِلم یناُل َعْهِد یَ قاَل ال  یتیَّ َل َو ِمْن ُذرِّ جاِعُلَك ِللنَّ و چـون  ،)۱۲۴بقـره/( ﴾َن یالظَّ
خـدا بـه ؛ دیو وی آن همـه را بـه انجـام رسـان، ازمودیم را پروردگارش با کلماتی بیابراه

» از دودمـانم چطـور؟: «دیپرسـ میابـراه ،»شوای مـردم قـرار دادمیمن تو را پ: «اوفرمود
است و زعامت در یه امامت به معنی ر ین آیدر ا. رسددادگران نمییمان من به بیپ: فرمود
ُمـوُر «: نـدیفرمامـی امبریـپ ،)۱/۴۳۷ :۱۳۷۴، رازییمکـارم شـ( ای مردم اسـتیامور دن

ُ
اْأل

ْوَقاِتَها
َ
 . کارها در گرو زمان خود است ،)۷۴/۱۶۶ :۱۴۰۴، مجلسی( »َمْرُهوَنٌة ِبأ
دن زمـان آن بـا یش از فـرا رسـیپـ، کارهـا ت ناشناسند و در انجامیرانی که موقعیمد
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کننـد ا آن قدر حوصله به خرج داده و کند حرکت مـییزنند و عجله دست به اقدام می
وه را یا مینان معموال یا ر باشندد و مؤثّ یری مفیتوانند مدهرگز نمی ،گذردکه وقت آن می

ای در وهین میکه چنعی استیند تا بگندد و طبینماا آن قدر صبر میینند و یچنارس می
و چنانکـه حضـرت  ،)۲۴۷ :۱۳۶۸، تقـوی دامغـانی( هر دو صورت قابل استفاده نخواهد بود

ْمَر َقْبَل ُبُلوِغِه َفَتْنَدُموا َو َال «: اندفرموده علی
َ
َمُد َفَتْقُسـَو یْ ُطوَلنَّ َعلَ یَ َال ُتَعاِجُلوا اْأل

َ
ُکُم اْأل

د یـدن زمان مناسب در کـار شـتاب مکنیش از رسیپ ،)۱۰/۱۰۰ :۱۴۰۴، مجلسـی(» ُقُلوُبُکم
 . دیشو ر میید که دلگیاد هم حوصله بخرج ندهید شد و ز یمان خواهیکه پش
. رسـدت نمـییر یه و ناآشنای به امرمـدیت به افراد نادان و سفیر یقت که مدین حقیا

 :نقل شده ث پر معنی و جالبی از امام صادقیاجماال در حد
َه َتَبا«  َخَذ ِإْبَراهِ ِإنَّ اللَّ ْن یَرَك َو َتَعاَلی اتَّ

َ
ِخـَذُه َنبِ یَ َم َعْبدًا َقْبـَل أ َخـَذُه َنبِ ّیـتَّ ـَه اتَّ ْن ّیـًا َو ِإنَّ اللَّ

َ
ًا َقْبـَل أ

ْن یَ 
َ
َخَذُه َرُسوًال َقْبَل أ َه اتَّ ِخَذُه َرُسوًال َو ِإنَّ اللَّ ِخـَذُه َخِلـیَ تَّ َخـَذُه َخِلـیتَّ ـَه اتَّ ْن  ًال یًال َو ِإنَّ اللَّ

َ
َقْبـَل أ

ْش یَ 
َ
ا َجَمَع َلُه اْأل ـاِس ِإمامـًا َقـاَل َفِمـْن ِعَظِمَهـا ِفـ یاَء َقاَل ِإنِّ یَ ْجَعَلُه ِإَمامًا َفَلمَّ ِن یْ َعـ یجاِعُلَك ِللنَّ

ـاِلمِ  ینـاُل َعْهـدِ یَ قـاَل ال  یتِ یَّ َم َقاَل َو ِمْن ُذرِّ یِإْبَراهِ  ـفِ یَ َن َقـاَل َال یالظَّ ِقـُه ِإَمـاَم الیُکـوُن السَّ » یِّ تَّ
امبرش یـش از آنکه پیخاص خود قرار داد پ ۀم را بندیخداوند ابراه ،)۱/۱۷۵ :۱۳۶۵، نییکل(

و ، ش از آنکه او را رسول خود سـازدیو خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پ، قرار دهد
ل یـلو او را خ، ندیل خود برگز یش از آنکه او را به عنوان خلیاو را رسول خود انتخاب کرد پ

ن مقامـات را جمـع کـرد یهنگامی که همه ا، ش از آنکه او را امام قرار دهدیخود قرار داد پ
م بزرگ جلوه کرد کـه ین مقام به قدری در نظر ابراهیا، من تو را امام مردم قرار دادم: فرمود

مـان مـن بـه یپ: فرمـود، ز امامـانی انتخـاب کـنیـخداونـدا از دودمـان مـن ن: عرض نمـود
 . ه هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شدیعنی شخص سفی... رسدها نمیستمکاران آن

باعـث هـدر ، هـای مختلـفنـهیت در زمیر یمد ۀن نداشتن اطالعات در عرصیبنابرا
جهـت ، ها و اقـدامات الزمرفتن استعدادها و امکانات موجود و شکست خوردن برنامه

 . شودن رفاه اجتماعی در جامعه مییتأم

 گارشییال -۲-۴
که مشروحا بـه الیگارشی است، گر از موانع سیاسی رفاه اجتماعی در جامعهیکی د ی

 . شودآن پرداخت می
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 ،شـده معموال از نـوع حکومـت اشـرافی آغـاز مـییهای اولستم حکومت جامعهیس
دانند و جوانـان بـدون چـون و چـرا ها راجع به کارهای عمومی نظر میرؤسای خانواده

بستند و باالخره چون ثروت و قدرت از پدران بـه فرزنـدان مـیمی ران را به کاریاوامر پ
ن خانوادهیحکومت و قدرت در افراد ا ،های اشرافی و ممتاز به وجود آمدد خانوادهیرس

گـری در نظرگرفتـه یازات د یـا امتیـگر سن و سـال و ینکه د یبدون ا گشتها موروثی می
هـای مختلـف از جملـه بـه شـکلابتدائی  ۀحکومت سادن رهگذر کم کم یشود و از ا

 :۱۳۵۳، نوری( رو کردند) ن بر تمامی جامعهیحکومت چند تن از متنفذ: عنیی( گارشییال
۶۴۶(.  

ن یـت اعتـدال در ایـای خاص در جامعه و عـدم رعاانحصار قدرت در دست عده 
ن مـردم جامعـه و اقـوام و یهـا بـضیاری از مشکالت و تبعینه عامل بوجود آمدن بسیزم

که است... های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ونهیوندان صاحب قدرت در زمشایخو 
فرعون در آن زمان قدرت را در انحصـار  گرددای از آن در داستان فرعون ذکر مینمونه

ل بر اقتصـاد کشـور مصـر تسـلط کامـل داشـت و از قـوم بنـی ین دلیخود داشت و به ا
بارز انحصار طلبی  ۀدر قرآن نمون دیکشیگاری میب، کانشیل به نفع خودش و نزد یاسرائ

 ات متعـددی بـه آن اشـاره شـده اسـتیـکـه در آان شـده اسـتیقدرت و زور فرعون ب
ذ یَو ِفْرَعْوَن ذِ ﴿: از جمله ،)۱۲۲ :۱۳۸۵، مـییابراه( ْوتاِد الَّ

َ
ْکَثُروا  یَن َطَغـْوا ِفـیاْأل

َ
اْلـِبالِد َفـأ

؟همانـان کـه  ]و بناهای بلند[ هاحب خرگاهصا، و با فرعون ،)۱۰-۱۲فجر/( ﴾َها اْلَفسادیف
 . ار تبهکاری کردندیان برداشتند و در آنها بسیدر شهرها سر به طغ
، رازییمکارم شـ( ه از قدرت و استقرار حکومت استیه اصوال کناین آیذی االوتاد در ا

ْوتادِ  یذِ ( نکهیا ایو  ،)۲۶/۴۵۵ :۱۳۷۴
َ
کـه  ییعنی صاحب لشکرهای: دیابن عّباس گو ) اْأل

را آنهـا ارتشـبدهای لشـکر و یـد ز یـنام) اوتاد( و خدا آنها را، کردند کار او رایمحکم م
 ۱۳۷۲، طبرسـی( شان امر او و تسّلط او قائم و پـا بـر جـا بـودیا ۀلیوسه ارتش او بودند که ب

که فرعون و آل فرعون قهرمان قـدرت ؛ سوره بقره آمده است ۴۷ه یر آیدر تفس ،)۲۷/۷۲
  .)۲/۲۲ :۱۳۸۳، قرائتی( و زور بودند

گر اقشار جامعـه وفسـاد یموجب تباهی د  ن با قدرت طلبی بودیزندگی فرعون که قر 
: ای اقتصـادینـهیر یان در کشوری متمـدن و دارای د ینکه فرعون و فرعونیبرای ا؛شدمی
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نیها و زمـکردند و بر منابع اقتصادی آن مسلط بودند و دارای باغعنی مصر زندگی میی
گری کـه در آن یآنان از قوم د  وانات فراوان بودندیکشت و مراتع بی شمار و حر یهای ز 
دند به یکشگاری مییب، لیکردند به نام قوم بنی اسرائان آنان زندگی میین و در میسرزم

ای در رفـاه و طبقـه: م شـده بـودیآن روز مصر به دو طبقه متضاد تقس ۀطوری که جامع
  .)۱۲۲ :۱۳۸۵، مییابراه( ردستیای در فقر و ز مسلط و طبقه

-قـدرت یهـاش گروهیدایمنجر به پ) تیر یو مد( استیس ۀدر عرص یانحصار طلب 
-یرا به انحصـار خـود در مـ یشود که منافع عمومیم یطلبتیخودخواه و تمام یگرا

رند یگیار میز را در اختیان همه چیستند و شر یایع قدرت میآورند و مقابل هر گونه توز 
ا بـر یـننـد یبیا با خـود مـیگران را ید  شوندین امور به خشونت متوسل میاحفظ  یو برا
از  که امـام یریهمان تصو  ،شانندیان ایکه بر ز ا آنانی ،رسانندیم که سودا آنانی خود
ـِه َلَتِجـُدنَّ َبِنـْیـَو ا«: ه ارائه نمودیام یبن مَ  یُم اللَّ

ُ
ـأ ْرَبـاَب ُسـوٍء َبْعـدِ یَّ

َ
ـا، یَة َلُکـْم أ ِب َکالنَّ

ُروِس  َها، َو َتْزِبُن ِبِرْجِلَها، ِدَهایَ َو َتْخِبُط بِ ، َهایَتْعِذُم ِبفِ : الضَّ ـی یَ َال . َو َتْمَنُع َدرَّ َزاُلوَن ِبُکْم َحتَّ
ْو َغ ، ْتُرُکوا ِمْنُکْم ِإالَّ َناِفعًا َلُهْم یَ َال 

َ
، به خـدا سـوگند ،)۱۲۲ :۱۳۸۶، نهج البالغه(» َرَضاِئٍر ِبِهمیْ أ

، مانند شتری خشن و چموش، افتید یار بد خواهیبس یه را زمامدارانیّ بنی امپس از من 
 یازنـد و از قطـرهیکوبد و با پا لگد مـین میرد و با دست به زمیگیکه به دهان گاز م

د تـا از یـآنان بر شما چندان بپا ۀن کنند و سلطیوسته با شما چنیپ ،ورزدیغ میز در یر نیش
 شـانیبـه ا یانیـا ز یـ، رسـاند یکـه بـه آنـان سـودجـز آن، را به جا نگذارنـد یشما کس

ی َال یَ َو َال «: ندیفرمادر ادامه می ،بازنگرداند َحدُِکْم یَ َزاُل َبَالُؤُهْم َعْنُکْم َحتَّ
َ
ُکوَن اْنِتَصاُر أ

هِ  اِحِب ِمْن ُمْسَتْصِحِبه، ِمْنُهْم ِإالَّ َکاْنِتَصاِر اْلَعْبِد ِمْن َربِّ و بالی  ،)۱۲۲ :۱۳۸۶، همـان(» َو الصَّ
از  یادرست همانند درخواست برده، کتان از آنانیخواستن هر  یاریآنها چندان ماَند تا 

 . ش باشدیاز متبوع خو  یش و تابعیارباب خو 
 :کندان میین بیگارشی را چنیوب حکومت الیافالطون ع

ها مخـتص ثروتمنـدان و فرزنـدان شود و مقامده مییحصاری به گرد حکومت کش« 
ثروتمنـد بـه حکومـت  یرون از طبقـهیـگردد و از ورود اسـتعدادهای عـالی بآنان می
بلکه مـردم آن بـه دو ؛ ستیکپارچه نیای واحد و ن جامعهین چنیا ،شودری مییجلوگ

گر نگـاه یکـدیدستان به چشم دشمن بـه یثروتمندان و ته ل گشتهیگروه متخاصم تبد
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ترسـند مـردم را را مـییـز ، با دشمن بجنگند توانندن جامعه نمییا انزمامدار  ،کنندمی
جه از مـردم یدر نت ،و مردم به جای جنگ با دشمن او با خودش بجنگند، مسلح کنند

گارشی گروهـی از مـردم یال ۀدر جامع ،ترسدشتر از دشمن مییخود ب ۀدست جامعیته
بوه ن شکاف طبقاتی و وجود انیا، ر هستندیت فقینهاش از حد ثروتمند و گروهی بییب
-تیـراهزن و جنا، چارگان افراد دزدین بیاز درون ا، شودمیان باعث یدستان و گدایته

عتـی ین هر شـخص و گروهـی کـه طبیبنابرا ،)۱۶۰ :۱۳۸۱، ایمراغه(» ندیرون آیکار ب
ش را در تمـام یاست و قدرت طلبی داشته باشد عوامل رفاه و آسایس ۀنیفرعونی در زم

مـردم را در فقـر و فالکـت و  ۀیـکنـد و بقهم مـیهـا بـرای گروهـی خـاص فـرانهیزم
شود و منافع عمومی در ای اجرا نمین جامعهیدهد و عدالت در چنتنگدستی قرار می

 ۀشوند و از عهـدر مییت مردم فقیدر نها رد ویگای خای از مردم قرار میاختیار طبقه
ش یهی از مردم بای گرو ن جامعهید و در چنیآحتاج ضروری خود هم بر نمیین مایتأم

جاد یت شکاف طبقاتی ایشوند و در نهار مییش از حد فقیاز حد ثروتمند و گروهی ب
 . شودجاد نمییتا رفاه برای عموم مردم در جامعه ایشود و نهامی

 نداشتن الگوهای مناسب -۲-۵
ر موجودات زنده هم یری در سایده الگوپذیالبته پد، ریانسان موجودی است الگوپذ

بلکـه ، گـرانید  ۀکه نه تنها از تجربان استن انسیولی ا. ص استیش قابل تشخیکم و ب
ئه باشد آدمـی را بـه یّ ن الگو نامناسب و سیحال اگر ا ،ردیگاد مییها" هم از رفتار" نمونه

کـه در چنـان داردهـا بـاز مـینهیشرفت در تمامی زمیکشاند و او را از پنابودی می ۀورط
ِفْرَعـْوَن َو َمَالِئـِه  ِإلـی﴿: نامناسب و عواقب آن ذکر شده اسـتروی از الگوهای یقرآن پ

ْمـُر ِفْرَعـْوَن ِبَرشـ
َ
ْمَر ِفْرَعـْوَن َو مـا أ

َ
َبُعوا أ بـه سـوی فرعـون و سـران وی  ،)۹۷هـود/( ﴾دیَفاتَّ

 . و فرمان فرعون صواب نبود، روی کردندیولی از فرمان فرعون پ؛ میفرستاد 

حاضـر  دنـدید منافع نامشروع خود را در خطـر مـی سیام مو یان فرعون که با قیاطراف
روی یـلـذا از فرمـان فرعـون پ م گردنـدینشدند در برابـر او و معجـزات و مـنطقش تسـل

ْمَر ِفْرَعْوَن" اما فرمان فرعون ضامن سعادت آنهـا و ما: کردند
َ
َبُعوا أ ه رشـد و نجـات یـ"َفاتَّ

ْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِش 
َ
ت از فرعـون بـه یـچـرا کـه تبع ،)۹/۲۲۴ :۱۳۷۴، رازییمکارم ش( ٍد"ینبود"َو ما أ

ی را در یها ظلم و بی عدالتی و زورگو نهیاسی در تمام زمیک الگوی نامناسب سیعنوان 
 . پی دارد
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مـورد  ۀیـت از الگوهـای نامناسـب کـه در آیروی و تبعیاحزاب پ ۀنکه در سور یا ایو 
 :۱۳۷۷، طبرسـی( شـده اسـتان و رؤسای کافران بودند علت گمراهی ذکر یشوایپ، بحث

ــب﴿ ،)۵/۱۵۶ وَنا السَّ َضــلُّ
َ
ــا َفأ ــا ســاَدَتنا َو ُکَبراَءن َطْعن

َ
ــا أ ــا ِإنَّ ن بَّ  ،)۶۷احــزاب /( ﴾الَ یَو قــاُلوا َر

م و ما را از راه بـه در یش را اطاعت کرد یما رؤسا و بزرگتران خو ، پروردگارا: ندیگو ومی
ارهای همچون زور و قلدری و مال ین الگوها برای اعمال و اقدامات خود معیو ا کردند
ب را مورد توجه قرار مییو مکر و فر ) دیآهای نامشروع به دست میکه از راه( و ثروت
  .)۱۷/۴۴۱ :۱۳۷۴، رازییمکارم ش( دهند

زور و کسب مال ، شان در انتخابیار هایی نامناسب که معیروی از الگوهاین پیبنابرا
؛ استعدادها و امکانات نباشد ستگی ویارشان شایباشدو مع... و ثروت نامشروع و مکر و

 . کندن نمییرفاه مردم را در ابعاد مختلف تأم
 رآن کریم در آیاتی مذموم خواندن تقلیدهای کورکورانـه و عـاری از تفکـر و تأمـلق
ِبُعوا ما انزل اللُه قالوا بل َنَتبـع مـا الفینـا علیـه آباَءنـا َاَو لوکـان آبـاُؤه﴿ م و اذا قیل لهم اتَّ

تشـابه ، و نفی الگوهای ناشایست و تقلید از آنان ،)۱۷۰بقره/( ﴾الَیعِقلون شیئًا و الیهتدون
کند تا مسلمانان به مرور زمان و در اثر همگرایی به بیگانگان و تقلید از آنها را تحریم می

 . با آنها به فرهنگ پذیری و استحاله فرهنگی گرفتار نشوند

 گیرینتیجه
 ۀهـای بـارز جامعـکه توجه به نیازهـای اولیـه و ثانویـه از شـاخصالزم به ذکر است

اول قرار مـی ۀهرچند که این توجه ذومراتب است و نیازهای اولیه در مرتب اسالمی است
های جبران ناپذیری برای جامعه در پـی خسارت، اما عدم توجه به نیازهای ثانویه گیرند

هـای مثبـت در راسـتای بـرآورده قـدم های تحقـق پیـدایشلذا یکی از راه؛ خواهد دارد
قـرآن  خصسیاسی در منابع و متون دینی باأل  یهاشناخت بازدارندگی، این نیازها نمودن

موجب نرسیدن و یا بـا تـأخیر ، که به عنوان اهرم توقفکریم و احادیث معصومین است
به ، یدر بخش مفهوم شناس ءً که در این پژوهش ابتدا، گردندرسیدن به رفاه مطلوب می

صـطالح هـای رفـاه و رفـاه اجتمـاعی در لغـت و اتبیین و تعریف مفهوم و معنـای واژه
این موضوع که وصول و رسیدن به رفاه اجتماعی از منظر  ۀپرداخته شده است و در ادام
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ونهایتا مواردی از موانع سیاسی رود توصیف و تبیین شده است قرآن مطلوب به شمار می
نداشـتن ، نداشتن سواد و اطالعـات مـدیریتی، الیگارشی: جملهمین رفاه اجتماعی از أت

مورد توجه تبیین و تحقیق  ی و عدم شایسته ساالرییاستبداد و خودرأ، الگوهای مناسب
در جامعـه ، و نهایتا این نتیجه به دست آمد که هر کدام از موانع مذکور قرار داده است

 . ان آن جامعه استوجود داشته باشد سدی بر سر راه تامین رفاه مردم

 نامهکتاب
 .قرآن کریم .۱
  .نهج البالغه .۲
 . ۱۳۷۴، ام نوریناشردانشگاه پ: تهران، چاپ اول، ن و رفاه اجتماعییتأم ،محمد، آراسته خو .۳
، ه قـمیـعلم ۀغات حوز یمرکز انتشارات دفتر تبل: قم، چاپ اول، اقتصاد در قرآن ،نیمحمدحس، ابراهیمی .۴

۱۳۸۵ . 
 . ۱۴۱۴، انتشارات دارصدرا: روتیب، چاپ سوم، لسان العرب ،رممحمد بن مک، ابن منظور .۵
 . ۱۳۸۲، ق روستایمؤسسه شقا: ناشر: تهران، دگاه قرآنیخدمت رسانی ازد ،عقوب علیی، برجی .۶
غـات یمرکز چاپ و نشر سازمان تبل: بی جا، چاپ اول، ت اسالمییر ینگرشی بر مد ،رضا، تقوی دامغانی .۷

 . ۱۳۶۸، اسالمی
: تهران، چاپ سوم، رسول هاشمی: مترجم، غررالحکم ودرر الکلم ،بدالواحد بن محمدع، تمیمی آمدی .۸

 . ۱۳۶۶، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی
سـازمان مطالعـه و : انتشـارات: تهران، چاپ اول، مبانی اقتصاد اسالمی، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه .۹

 . ۱۳۷۱، »سمت« هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
، انتشارات و چاپ دانشـگاه ۀ: انتشارات مؤسستهران، چاپ دوم، لغت نامه دهخدا ،علی اکبر ،دهخدا .۱۰

۱۳۷۷ . 
 . ۱۳۷۹، شمیانتشارات باغ ابر : کرمانشاه، چاپ اول، تیر ین و مدید ،محمدباقر، رحیمی .۱۱
مؤسسـه چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس : ناشـر: مشهد، چاپ پنجم، ن اجتماعییتأم ،مهدی ،طالب .۱۲

 . ۱۳۷۷، رضوی
دفتـر انتشـارات اسـالمی : قم، چاپ پنجم، ترجمه محمدباقرموسوی، زانیالم ،نیمحمدحس، طباطبایی .۱۳

 ۱۴۱۷، ه قمین حوزه علمیی مدرسجامعه
ت حـوزه یر یانتشارات دانشگاه تهران و مد: تهران، چاپ اول، جامع الجوامع ،فضل بن حسن، طبرسی .۱۴

 . ۱۳۷۷، تهران، ه قمیعلم
 ۱، انتشارات ناصرخسرو: تهران، چاپ سوم، مجمع البیان، ــــــ  .۱۵
مؤسسـه فرهنگـی انتشـاراتی : ناشـر: قـم، چاپ اول، بررسی رابطه ایمان و رفاه اقتصادی ،شاهپور، فقیه .۱۶

 . ۱۳۸۴، طوبای محبت
 . ۱۳۸۳، هایی از قرآنانتشارات مرکزفرهنگی درس: تهران، چاپ ششم، تفسیر نور ،محسن، قرائتی .۱۷
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 . ۱۳۷۷، مؤسسه فرهنگی نشرقبله: انتشارات: تهران، چاپ اول، نهج البالغه مفردات ،علی اکبر، قرشی .۱۸
 . ۱۳۶۵، هیانتشارات دارالکتب االسالم: تهران، چاپ چهارم، الکافی ،عقوبیمحمد بن ، کلینی .۱۹
 . بی تا، غات اسالمییدفتر تبل: قم، های خودکامگیسرشت ،عبدالرحمن، کواکبی .۲۰
 . ۱۴۰۴، انتشارات موسسه الوفاء بیروت: نانلب، بحاراالنوار ،محمدباقر، مجلسی .۲۱
 . ۱۳۸۱، فکر آوران: قم، چاپ اول، د حکومت کندیچه کسی با ،مرادعلی، ایمراغه .۲۲
، تهـران، سـازمان عقیـدتی سیاسـی ارتـش: ناشـر، چـاپ اول، سیاست در قـرآن ،علی اکبر، مسعودپور .۲۳

۱۳۸۶ . 
 . ۱۳۷۲، نشر ذره، تهران، چاپ اول، فرهنگ آفتاب ،عبدالمجید، معادیخواه .۲۴
انتشـارات کتابخانـه : قـم، چاپ دوم، هشرح نهج البالغ ،دیدبن هبة الله بن ابی الحدیعبدالحم، معتزلی .۲۵

 . ۱۴۰۴، الله مرعشی نجفی قمتیآ
 . ۱۳۶۰، ناشرامیرکبیر: تهران، چاپ چهارم، فرهنگ معین ،محمد، معین .۲۶
 . ۱۳۷۴، دارالکتب االسالمیهناشر : تهران، چاپ اول، نمونه تفسیر ،ناصر، مکارم شیرازی .۲۷
انتشارات دفتر نشر فرهنگ : تهران، چاپ دوم، های اقتصادی قرآنامیپ ،نیجمال الد، موسوی اصفهانی .۲۸

 . ۱۳۷۴، اسالمی
قات اسالمی و یانتشارات مجمع مطالعات و تحق: تهران، چاپ چهارم، ت و اسالمیجاهل ،ییحی، نوری .۲۹

 . ۱۳۵۳، مجمع معارف اسالمی
 . ۱۳۷۸، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، برگزیده فرهنگ قرآنی ،علی اکبر، انیهاشمی زفسنج .۳۰
یزم و حکومت دینی ،استبداد ،یحیی، یثربی .۳۱  . ۱۳۸۸، ۹شماره، فصلنامه کتاب نقد، سکوالر




