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 تحول  دراسالم
  نادقوقح -ضيفريما

 نياقای فرھاد گوھردانی  پژوھشگر توسعه بی بی سی  سوالی را به جھت عامه مطرح کرده که آ
  :تسا

  ))؟متحول نميشود نچرا اقتصاد ايرا((

ن تابع آيک کشور اسالمی است واقتصاد  زورما زيرا ايران دوکلمه اين است  پرسش در اينپاسخ  
ھمانطور که ھمه ارکان اجتماعی وسياسی ودولتی جمھوری اسالمی  ؛نظم ومقررات اسالمی  است
 نجا که اسالم ثابت است وآ اسالمی است  واز اقتصاد  ايران مھ زورما، برپايه فلسفه اسالمی  بناشده

اسالم متکامل است  نه متحول  لذا  اقتصاد ايران اسالمی نميتواند  ،ت اسالمیمتغير نيست  وبعبار
  ١ .متحول باشد

ودرست برعکس فنومن ھای  اقتصاد درجوامع غيراسالمی مانند سايرفنومن ھا دائم درحال تحول است
   !ن  سکون وثبات استآاسالمی است که ازافتخارات وخصوصيات انحصاری 

تصاد اسالمی وغيراسالمی بسياراست واين تفاوت طوری است که منسجم تفاوت اصولی بيبن اق
ايران ومنبعث ازنفس فلسفه اسالم است  وبه اين جھت اصال  سوال مزبور نميتواند متوجه اقتصاد 

   .ن است که ازسنگ تحوالت گياھی خواسته شودآودرتشبيه  ھمانند  اسالمی باشد 

زاد وتوليد ھرچه بيشتر قرارگرفته است درحاليکه آف اس واساس اقتصاد غيراسالمی برپايه مصر
 غيراسالمی  برعشق به زندگی واقتصاد  ،مصرف بنا شده است از اقتصاد اسالمی برقناعت وپرھيز
ی دنيوی شده است درحاليکه دراسالم عالقه وعشق به زندگ ن بناآدلبستگی به دنيا وزينت ھای 
   :سوره اعراف ميگويد ١٠يه  آ ؛محکوم به مجازات شده است

يات خدا غافل اند حواله آ نانکه ازآزندگی خشنودند وھمچنين  از رام گرفته اند وآکسانيکه به زندگی <
  .>دوزخ شده اند

که به زندگی دنيوی  دنايات خدارا ناديده گرفته اند درعرض کسانی قرارداده شده آيه کسانی که آدراين 
 ٣۶يه آ ن درآقر .قرارداده شده اند ،وخشنودنديعی انسانی متنعم يعنی ازيک عادت طب ،دل بسته اند
غذای کسانی که بواسطه عالقه ودلبستگی به زندگی به جھنم افتاده اند را چرک وجراحت  ؛سوره الحاقه

    .اعالم کرده است

جوامع غيراسالمی  تالش برای بھبود زندگی وتحصيل ثروت ازمبانی  در ،تفاوت را مالحظه ميکنيد
خروی امجازات  و اسباب ذلت اسباب تحول اقتصادی است ودر جوامع اسالمی از ن مردم وازآنگی فرھ
   .است

                                                            
  ک-ح »تسا رخ لام داصتقا« :ینيمخ هتفگ هب - ١



  حقوقدان -اميرفيض –   مالسا رد لوحت                                                     ٢ از ٢ برگ ٢٠١٧/١١/١٧، نهآديشيد=  اھيدن

 ب فعاليت ولياقت دردسترس مردم قراردرجوامع غيراسالمی  امکانات رفاھی وزندگی محدود وبتناس
 سِ برعک ،میجوامع اسال در یلو ،مزايای اقتصادی  فعاليت است بنابراين الزمه سھم بردن از ،ميگرد

  .وسھم افراد به دلخواه خدا مشخص ميشود امکانات ونيازبشری نا محدود ،جوامع غيراسالمی

  زمين وزمان را بھم بدوزی    خداوند ندھد زياده روزی

اسالم  است  در سرمايه ودانش وتکنولژی و ابزار ن تحوالت درآبجای فعاليت ھای اقتصادی که الزمه 
اين قاعده باوری چيزی که  در ،زيارت سبب تعلق روزی ميگرددتشيع) عبادت وايران ( حاکم بر

   .ظھورش  نه ممکن است ونه الزم ھمان تحول است

محدود ونياز انسان ھارا نامحدود ميداند  ودائم دراين  راالمی منابع اقتصادی جھان قتصاد غيراسا
حاليکه  اسالم  در ؛ستن بيفزايد وھمين امر ازمراتب تحول اآبتواند برتوليد ومنابع  اتکوشش است 

   .ابراھيم ٣۴يه آمنابع اقتصادی را نامحدود ميداند  

 غيراسالمی  قائل به رابطه بين توليد ومصرف است وسھم توليد را ناشی ازکاروفعاليت واقتصاد 
 يد درآھمين امر ازاسباب تحول دراقتصاد بحساب مي و ؛ميداند بيشتر کار و بھتر ابزار استفاده از

   .ميداندباب ايمان ومسائل معنوی را رابطه بين توليد ومصرف  حاليکه اقتصاد اسالمی

 نچه درزمين وھوا وزيرزمين است متعلق به امام است وآ دراسالم جمھوری اسالمی کليه مايملک و
امکان تحول دراين   ،خوردن يا بو مصداق کارکردن خر ويعنی  ؛ن اموال ميباشندآمردم امانت دار 

   .نه مردم ،دشاب سود امامسيستم اقتصادی ممکن نيست مگرب

،  طرح مسئله اقتصادی  واينکه چرا متحول بنابراين درچنين جامعه ای مانند جمھوری اسالمی ايران
دانست   يت هللا خمينی  اقتصاد را مال خرآنيست  سوال معقول ومتوجه به مورد نميباشد  وھمان که 

مگرتحول درخر ممکن است که انتظار    است امام علی است پاسخ سوال مطروحه  واين تتبع ھم از
   .تحول دراقتصاد اسالمی را داشته باشيد

رساله جامعی تحت عنوان اسالم نيروی بازدارنده ازسوی نشريه سنگر  ۶۴امرداد سال  در  :توضيح
منتشرشد که به سوال چرا اقتصاد درجوامع اسالمی متحول نميشود پاسخ مستدل ومستند داده شده 

  .ورود داشته باشيم ينده باتفاق دربخشھائی ازان رساله آ يد درشا .است

  

 


