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Abstract 

As the world is moving at the fastest possible speed toward industrialization, great technical 
developments, and becoming a place devoid of difficulties and troubles, the issue of illnesses and 
mental problems still persists as an unpleasant matter which is quite noticeable. This study was done 
through reviewing the available Quranic books and resources. In such matters, Quran and Hadith are 
rich in both content and foundation and play a vital role in decreasing and alleviating mental pressures 
and enhancing and establishing mental health in the society. In this regard, Islam (Quran and Hadith) 
enjoys and offers recommendations and solutions for fortifying the individual’s mental and spiritual 
basis in the society in a way that it eliminates the peoples’ economic and mental pressures and 
strengthens or establishes their economic mental hygiene. In this regard, the solutions and 
recommendations of Quran and Hadith can be applied to the treatment of the majority of economic 
mental diseases and their consequences.  
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  حدیث  وقرآنبهداشت روانی اقتصادي در اجتماع از منظر  
  

  3، دکتر موسی احمدیان2محمدعلی رضایی اصفهانیدکتر ، *1مصطفی احمدي فر
  

  حدیث، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، مشهد، ایران  وقرآنارشناس ارشد علوم ک -1
   وحدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران          قرآن وحدیث، گروه علوم قرآندانشیار، دکتراي علوم  -2
  کاربردي، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران  استادیار، دکتراي زبان شناسی-3
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 8/10/89تاریخ دریافت 
  چکیده
که جهان با شتاب توصیف ناپذیري به سوي صنعتی شدن و جهانی عاري از دشواري و سختی و تحوالت عمیق  در حالی

ها و مشکالت روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خـشنود   آوري در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماري        فن
ایـن بیمـاري   . گیر جوامع گشته، بیماري دهشتناك اقتصادي است جمله بیماري روانی که دامن از .آید به حساب می کننده  

این مطالعه بـا   .آشفتگی روانی اقتصادي و پریشان حالی را به دنبال خواهند داشت    روح و روان جوامع را هدف قرار داده و        
 کریم وروایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و قرآن .تی انجام شده اسقرآنمراجعه به کتب و منابع موجود 

سزایی در کاهش و از بین بردن فشارهاي روانی و تقویـت یـا تـامین       ه  محتوایی از غناي واالیی برخوردار است و نقش ب        
مینـه سـاز تقویـت    که ز  هایی در این بین دارد     و سفارش  ، راهکارها )حدیث  و قرآن( اسالم. بهداشت روانی در اجتماع، دارد    

بـرد و بهداشـت روانـی     باشد؛ آن سان که فشارهاي روانی اقتصادي مردم را از بین می روحی و روانی افراد در اجتماع، می     
 و حـدیث جهـت درمـان    قـرآن توان از راهکارهاي  در این باره می .کند اقتصادي آنان را در این زمینه تقویت ویاتامین می   

  . اقتصادي و پیامدهاي آن در اجتماع استفاده نمودي روانیها بیماريترین  عمده
   کریم، حدیثقرآنبهداشت روانی اقتصادي، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
 پریشان حالی  اطمینان و دوري از    کسب آرامش و  

ن نیازهاي فطري بـشر اسـت و از دیـر بـاز             تری اسییکی از اس  
جوامـع بـشري همچنـان     .جزء مسائل اساسی بشر بـوده اسـت    

هایی نظیـر    شاهد وجود هزاران بیمار روانی و گسترش پدیده       
دیگـر بیمـاري     فقر، جنگ، اعتیاد، خودکشی، و بزهکاري و      

 هـا را  جان انـسان   که روح و   هاي ماند  هاست،که چونان خوره  
چـون   و رسـاند  در بر گرفته و آنها را به تدریج به هالکت می    

 مسائل اقتصادي نقش شگرفی در روان افـراد دارد از ایـن رو     
هاي اجتماعی، تالش بـراي     هاي نظام  یکی از اهداف و برنامه    

بهداشـت روانـی اقتـصادي افـراد         باال بردن رفاه، بهزیـستی و     
نیازهـاي  است؛ چرا کـه بهداشـت روانـی اقتـصادي یکـی از         

گـردد و عملکـرد مطلـوب        ضروري افراد در جامعه تلقی می     
جامعــه مــستلزم برخــورداري از افــرادي اســت کــه از حیــث  

در وضـعیت مطلـوبی قـرار داشـته        سالمت و بهداشت روانـی    
هـاي صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه،            اما با تمام تالش   . باشند

رو بـه    وضعیت بهداشـت روانـی اقتـصادي در ایـن کـشورها           
  .ت گزارش شده استوخام

بینی  دین مبین اسالم، از دیر باز این معضل را پیش      
ــرده و ــی،      ک ــی و روان ــش روح ــل آرام ــشریح عل ــمن ت ض

راهکارهایی براي پاسخ به ایـن نیـاز اساسـی بـشر ارائـه داده                
است تا جوامع بشري در برابر فشارهاي روانی اقتصادي دچار  

ت روانـی   آشفتگی نگشته و افراد انسجام شخصیتی و بهداشـ        
  .خود را حفظ کنند

هـا توجـه     اسالم، به روابـط اقتـصادي سـالم انـسان         
داشته و خواستار این مهم است که روابط اقتـصادي بایـد بـه            

بهداشـت روان افـراد بـه خطـر      اي باشـد کـه سـالمت و       گونه
  .نیفتد
  مفهوم شناسی)الف

  مفهوم شناسی بهداشت روان-1
ــدان ســاده   تعریــف بهداشــت وســالمت روان، چن

 تعریف سالمت روانی نیست و برخی بر این باورند که اصوالً
مـشکل بحـث بهداشـت روانـی هـم ازآنجـا             ممکن نیـست و   

تعریـف صـحیح و قابـل قبـولی          گیرد که هنـوز    سرچشمه می 

 اصـطالح  .براي هنجـار، بیمـاري وسـالمتی در دسـت نیـست      
بهداشـــت روانـــی ازآن دســـته از مفـــاهیمی اســـت کـــه در 

   .شه فراوانی بوده و هستشناسی مورد مناق روان
، بهداشت روانی را چنـین       جهانی سازمان بهداشت 

  :نماید تعریف می
بهداشت روانی در درون مفهـوم کلـی بهداشـت      " 

و بهداشت یعنـی توانـایی کامـل بـراي ایفـاي            گیرد  میجاي  
جـسمی، بهداشـت تنهـا نبـود         هاي اجتمـاعی، روانـی و      نقش

  . )1(" بیماري یا عقب ماندگی نیست
  :تعریف دیگر چنین آمده استدر 

 بهداشت روانـی بـه معنـاي سـالمت فکـر اسـت و             
سـالمت روانـی اسـت کـه      منظور نـشان دادن وضـع مثبـت و      

به ایجاد تحرك، پیشرفت و تکامل فردي، ملی وبین  دتوان می
المللی کمک نماید؛ زیرا وقتی سالمت روانـی شـناخته شـد،        

راه بـراي  طریـق  از ایـن  و  شـود  میبراي دستیابی به آن اقدام     
  .)2(گردد تکامل فردي و اجتماعی باز می

   مفهوم شناسی بهداشت روانی اقتصادي-2
ارایـه نـشده   تعریفی از بهداشـت روانـی اقتـصادي        

 شود میشاید این عنوان براي اولین بار مطرح     و است تاکنون 
هـا، بهداشـت روانـی       پـژوهش  هـا و   ولی با توجـه بـه بررسـی       

  : تعریف نمودتوان چنین اقتصادي را می
بهداشــت روانــی اقتــصادي دراجتمــاع، بــه معنــاي 

منظـور نـشان دادن      سالمت فکري اقتـصادي جامعـه اسـت و        
وضع مثبت اقتصادي جامعه وسالمت روانی اقتصادي جامعـه        

به ایجاد تحرك، پیشرفت و تکامل فردي،      تواند است که می  
  . بین المللی کمک نماید ملی و

   تاریخچه-ب
پیشینه بهداشت روان، اهمیت و   وبررسی تاریخچه   

ها  ضرورت توجه بیشتر به موضوع بهداشت روان در پژوهش        
هــا، مــشکالت و  روشــن نمــوده و عــالوه بــر تبیــین پیــشرفت

ــت ــشخص     اولوی ــع را م ــی جوام ــت روان ــی بهداش ــاي فعل ه
در این موضوع، محققـان در حـوزه علـوم اسـالمى          .نماید می

ى عنـاوین و مفـاهیم   تحقیقاتى به صورت پراکنده یا در برخـ     
  . اند بهداشت روانى ارائه و مطالبى را تألیف کرده
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  :هاي روانی اقتصادي در اجتماع بیماري
 مواردي که در این بخش بدان پرداخته شده است،

بهداشـت روان جامعـه، خلـل     جمله مواردي اسـت کـه در       از
و تعمق بیشتري   و ظهور این امر، منوط به تفکرکند  میایجاد  

  .باشد می
  : فقر) الف

هـاي نـامطلوب اقتـصادي اسـت      فقر یکی از پدیده 
شـماري در تکـوین شخـصیت، روان و        که آثار زیان بـار بـی      

اخـالق انــسانی و نیــز در فرهنــگ عمــومی جامعــه بــر جــاي  
 و سقوط و تباهی مادي و معنوي جامعه و بـه ویـژه      گذارد می

هاي اقتـصادي و فروپاشـی اخالقـی را          تزلزل و تخریب بنیان   
  .گردد اعث میب

  اي ممدوح یا مذموم؟  فقر، پدیده-1
ــاه در   در ــات، گ ــالمی روای ــون اس ــان مت ــک  می ی

فهـم ایـن    . موضوع، احادیث با محتواي مختلف وجـود دارد         
گونه احادیث، جـز در پرتـو نگـرش جـامع بـه احادیـث آن                

ــات فقــر  . موضــوع ممکــن نیــست ــه روای ــون ب ستاري جــاکن
  :نماییم می

» .فقر، از قتل شدیدتراست   « : پیامبر اسالم فرمودند  
جهان  فقر، مایه سیه روزي هر دو     « : فرماید  میدر جاي دیگر    

  )4، 3(».است
برابر این روایات نکوهنده، تعداد نـسبتاً زیـادي      در

 بـا توجـه بـه    فهـم ایـن دو      کـه    گر هم داریم   روایات ستایش 
  : که شامل موارد زیر استمطالب جنبی دیگر میسر است

ــادق  ــام ص ــیله     ):ع (ام ــه وس ــد ب ــان عب ــا ایم همان
لــذا برخــی از » گـردد  زیــاد مــی) فقـر (تنگدسـتی در زنــدگی 

گـر   توانـد بیـان   خوبی مـی    موضوع، نیز به    روایات دیگرِ همین  
  اماماثیر از ابن: مراد این روایت باشد و شبهه را برطرف نماید      

کـه مـا اهـل بیـت را      کسی« : کند که فرمود  نقل می  )ع (علی
خود را آماده (را پوشش خود قرار دهد     فقرباید   دوست دارد 

  .)5، 3(»)فقر کند
فضاي  گر آن است که در  خوبی روشن   این بیان، به  

گفـت و بـر محـور حـق       که حق مـی    سیاسی آن روزگار، آن   
هاي اجتماعی و  چرخید، از بسیاري موقعیت  می) ع(یعنی علی 

اش حـاکم   شـد و مـآالً فقـر، بـر زنـدگی      سیاسی محـروم مـی   
:  پرسیدم )ع(عبداهللا  گوید از ابی    کی از راویان می   ی. گشت  می

کنند ولی من آنها را      سه چیز است که مردم بدانان عضب می       
: پـس گفـت   .و بـال را دوسـت دارم       فقر ،مرگ :دوست دارم 

بینید نیست؛ همانـا منظـور مـن     همانا اینها آن طور که شما می     
ــد را: اینــست ــدگی در  مــرگ در طاعــت خداون ــر زن در براب
 فقر در طاعت خـدا در برابـر        را دوست دارم، و     خدا معصیت

در طاعت خدا در برابرصحت در  بال غنی در معصیت خدا، و
  .)3(»معصیت خدا 

  :آثار و پیامدهاي پدیده فقر در جامعه-2
ي ها  بیماريترین   پدیده فقر، به عنوان یکی از مهم      

روانی اقتصادي،آثار و پیامدهایی در اجتماع از خود بر جاي           
  :ترین آنها به قرار ذیل است گذارد که مهم می

  : هاي فقر  ضد ارزش انگاري ارزش2-1
ــی   ــب بـ ــا موجـ ــه تنهـ ــادي نـ ــر مـ ــایی و  فقـ اعتنـ

هاي انسان و نادیده انگاشـتن اعتبـار اجتمـاعی وي            توانمندي
هاي واقعی او را نیز ضـد ارزش جلـوه           گردد، بلکه ارزش   می
و انـسانیت   که گاه کارهاي خالف اخالق       دهد، در حالی   می

شـود، امـام    ثروتمندان، به دیـد ارزش و اعتبـار نگریـسته مـی       
اگر فقیر راستگو باشد، وي را      !... فرزندم: فرمایند  می )ع(علی

ــز    ــد و نی ــادانش خوانن ــد باشــد ن ــد و اگــر زاه دروغگــو نامن
هـاي   چـون دنیـا بـه گروهـی روي آورد، نیکـویی      : فرماید می

چـون از آنـان پـشت    دیگران را به آنها بـه عاریـت سـپارد، و      
  .)6، 3(هاي آنان را برباید نماید، خوبی

  : انزوا 2-2
نداشتن امکانـات مـادي و آثـار زیـان بـار فقـر بـر               

هـاي تکـاثري    شخصیت افراد از یک سو، و حاکمیت ارزش       
در جامعه از سوي دیگر، مجالی بـراي حـضور تهیدسـتان در         

 کـه آنـان در شـهر و دیـار      نهد، گو ایـن    عرصه اجتماعی نمی  
توانگري در " :فرمایند می )ع(امام علی. خود نیز غریبند و تنها

   "غربت، چون در میهن خود ماندن است
  : کینه و دشمنی2-3

نتیجه طبیعی فشارهاي اقتـصادي و آثـار روحـی و           
اخالقــی آن خــشم و دشــمنی نــسبت بــه زر انــدوزان و نظــام 
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تکاثري است که خود به اهمیت اجتمـاعی، صـدمات جـدي     
« : فرمایند در تشریح پیامدهاي فقر می) ع(امیر مومنانزند،  می

  )6(»به راستی که فقر، باعث دشمنی است
  : تشویش و اضطراب2-4

ــی را    ــصادي، آدمـ ــشارهاي اقتـ ــادي و فـ ــر مـ   فقـ
می آزارد و پیوسته جان و دل او را به خود مـشغول مـی دارد       

زنـد   و تشویش و انـدوه، آرامـش روحـی وي را بـر هـم مـی           
تواند کار  ه انسان مضطرب و نگران کمتر می      وروشن است ک  

از ایــن رو عناصــري ماننــد قناعــت، . )7(مفیــدي انجــام دهــد
وخشنودي از خواست الهی، نقش موثري در حفـظ آرامـش           

پـنج  « : فرمایـد   مـی  )ع(امام صادق  روان آدمی خواهد داشت   
خصلت است کـه هـر کـس یکـی از آنهـا را نداشـته باشـد،                  

ردش تباه و دلش مشغول خواهد اش ناقص، خ   پیوسته زندگی 
:  فرمایـد  مـی ) ع(وسعت در روزي و نیز امام علی :  سوم ....بود

  .)9، 8(ده استنبه راستی فقر اندوه آور
  ):مصرف گرایی و رفاه زدگی(اتراف ) ب

ــ  ــاه زدگــی و مــصرف گرایــی مفــرط در ت مین أرف
یـاد شـده،   )) اتـراف ((  بـا تعبیـر  قـرآن هاي مادي که در     لذت

ــه اســت و آمــوزهممنــوع و مــور هــاي  د نکــوهش قــرار گرفت
اسالمی در آیات وروایات متعدد به نکـوهش اتـراف و بیـان          

ــان   ویژگــی ــراي آن ــه و عــواقبی ســوء ب ــان پرداخت هــاي مترف
  .)10(برشمرده و آن را عامل نابودي جوامع دانسته است

  : مفهوم شناسی اتراف-1
ــراف از واژه  ــرف(اتـ ــت و   ) تـ ــاي نعمـ ــه معنـ بـ

ن به کار رفته است و مترف به کسی گوینـد     برخورداري از آ  
هـا،   که نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانی     

در ازاي شکرو  و )11(او را به غرور و سرکشی، واداشته است       
ستایش خداوند متعال، سرکـشی و کفـران نعمـت مـی کنـد               

  .)13، 12(وگفتنی است که این واژه، ویژه ثروتمندان است
گرایی، رفاه زدگی و تجمـل      ثروت زیاد، مصرف    

گرایی همراه با غرور و طغیان ناشی از آن و اختالف فاحش             
در این فرهنـگ،  . طبقاتی، از معیارهاي تشخیص اثرات است 

  .)14(مصرف عالوه بر ارزش مادي، ارزش نمادین نیز دارد

) مصرف گرایـی و رفـاه زدگـی     ( آثار و پیامدهاي اتراف      -2
  :در اجتماع

 آثـار )رف گرایی و رفاه زدگی   مص( بیماري اتراف 
ترین آنـان    مهم. پیامدهاي مختلفی در اجتماع به دنبال دارد       و

  : باشد به قرار زیر می
  : ضرر و زیان اقتصادي در جامعه2-1

پدیده اتراف، از نظر اقتـصادي، عامـل رکـود و از      
 معنوي پرتگـاه سـقوط   ظجهت اجتماعی عامل فساد و از لحا 

  . و تباهی است
دي مصرف گرایی و رفاه زدگی، بـیش  زیان اقتصا 

از همه، به افراد کم درآمد و جوامع عقـب مانـده و در حـال              
گردد تـا    رسد، چه گسترش این پدیده، موجب می       توسعه می 

هـایی کـه بایـستی در سـرمایه گـذاري در             امکانات و ثـروت   
هایی زیر بنایی و تولیدي هزینه گردد، به سوي مصرف    بخش

تجمالتـی و غیـر مـصرفی خـارجی     گرایی و خرید کاالهاي   
  . کشانده شود

  :  اتراف، مهمترین عامل فساد اخالقی و رفتارهاي جامعه2-2
هـا و زیـاده روي       ها و هـوس    غرق شدن در شهوت   

در لذات جسمانی وعشق بـه آنـان، مجـالی بـراي اندیـشه در               
ــاقی     ــی ب ــد روح ــه بع ــه ب ــسانی و توج ــوي و ان ــاالت معن کم

 .)15(واطف را به دنبـال دارد سنگدلی و مرگ ع    گذارد و  نمی
که افتادن در   به ویژه آن،بندد راه را براي تهذیب اخالقی می

ها، نـور و نیـروي خـرد را سـخت            ها و لذت جویی    دام هوس 
کند و پذیرش دعوت ادیـان و مـصلحان را دشـوار         ناتوان می 

از سـوي دیگـر، حفـظ دیـن موقعیـت و ادامـه آن            . سـازد  می
هاي اخالقی همچون آزمنـدي،   ذیلتبیشتر مستلزم یا همراه ر    

  .)10(است طمع و بخل
 اي دیگــر، پــرداختن بــه تجمــالت و کــام از جنبــه

هاي اخالقـی و رفتـاري    شایستی ها، نیز غالباً همراه با نا     جویی
بند و بـاري خواهـد       همچون فخر فروشی، خود برترینی و بی      

ا ، مترفان ر در سوره اسراء و شورا کریمقرآنبود و از این رو 
  .)10(کند مفید و فاسق معرفی می

از دیگـر آثـار و پیامـدهاي      :ها و جوامـع     اتراف فرهنگ  2-3
در اجتماع به سقوط و     ) مصرف گرایی و رفاه زدگی    (اتراف  
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 کریم با تصریح به    قرآن. باشد ها و جوامع می    نابودي فرهنگ 
اى را هـالك کنـیم،       چون بخواهیم قریه  : فرماید این نکته می  

تش را بیفزاییم، تا در آنجا تبهکارى کنند، آن         خداوندان نعم 
ــرو       ــم ف ــردد و آن را دره ــب گ ــا واج ــر آنه ــذاب ب ــاه ع گ

  .)10(کوبیم
  :سرقت) ج

م علیـه امـوال اسـت کـه از        یسرقت، از جمله جـرا    
گیري مالکیت خصوصی در جوامع بـشري پـا بـه            زمان شکل 

ترین و نفرت انگیزترین  عرصه وجود نهاده این جرم از زشت   
اســت کــه متأســفانه در جوامــع مختلــف بــشري بــه جرائمـی  

هاي گوناگون بروز کرده وبنیان اجتماعات را در هم          صورت
ریخته است وآرامش روانی اقتصادي جوامع را مختل ساخته         

  .)16(است
سـت کـه   اي ا  قباحت و زشتی عمل سرقت به گونه      

ــسا  تهمــه ملــ ــه حکــم فطــرت ان نی و شــناختی کــه از هــا، ب
داشـته و دارنـد، آن را محکـوم     » لیـه حات عق محسنات و مقب  «

نموده، و به دلیل نامشروع بـودن ایـن عمـل، نـوعی مجـازات        
هـاي اجتمـاعی خـود بـراي آن      ها و بینش قانونی حسب سنت 

تـوانیم دوره و عـصري را        اند، تا آنجا که ما نمـی       تعیین کرده 
ی قـ امري مشروع و یا حـداقل عـادي تل        پیدا کنیم که سرقت     

ات اجتمـاعی ملتـی بـه عنـوان جرمـی        شده باشـد و در مقـرر      
، 17(قی نشده و کیفري براي آن مقرر نگردیده باشد    بزرگ تل 

18(.  
اگـر از   . سرقت تعریفـی سـاده دارد     : مفهوم شناسی سرقت   -1

هایی نزدیـک بـه    افراد جامعه سوال شود سرقت چیست پاسخ   
که به سـواالتی در    حال آن . هم با مفهومی مشابه خواهند داد     

مـی دیگـر بـا ایـن دقـت      یئل اجتماعی یا جرا   مورد دیگر مسا  
  .)19(شود میپاسخ دریافت ن

باشـد،   مـی » steal«معادل واژه سرقت در انگلیـسی   
 فارسی از   در فرهنگ انگلیسی نیز تعابیري مشابهی با فرهنگ       

ربودن، سرقت، برداشتن مال دیگري     : سرقت ارائه شده است   
ی استنباط  از مجموع آنچه از کتب فقه    ،بدون اجازه و پنهانی   

، این است که غالب این تعاریف بـا توجـه بـه حکـم       شود  می

مـال غیـر   «شرعی سرقت و قیود و شرایط آن کـه عبارتنـد از       
  . توافق دارندباشد می» حرز بودن«و » مخفیانه بودن«، »بودن

  : آثار و پیامدهاي سرقت-2
ي هـا   بیمـاري تـرین    سرقت، به عنوان یکی از مهـم      

یامـدهاي مختلفـی در رصـه اجتمـاع        پ روانی اقتصادي،آثار و  
  :ترین آنان به اختصار چنین است مهم. دارد

  : آشفتگی روانی اقتصادي در جامعه2-1
ــده شــوم آن اســت کــه   از ویژگــی ــاي ایــن پدی ه

 مال باخته بـه     به نظام مالی افراد و اشخاص      زدنرغم لطمه   یعل
هـاي جبـران ناپـذیري وارد     اقتـصاد و روان جامعـه نیـز لطمـه    

  .سازد می
، شـود   مـی فردي که آمادگی انحراف در او دیـده         

شـرایط مـساعدي بـراي      چنانچه در محیط زندگیش، زمینه و     
هرآیینه به سوي جرم سوق داده   بزهکاري وجود داشته باشد،   

بی بند  چنانچه در اجتماع مظاهر فساد و تباهی و    . )20(شود  می
باري حاکم باشد افراد مستعد، در گرداب تبـاهی هـا اسـیر           و
چنانچـه نظـام اجتمـاعی بـر معیارهـا و الگوهـاي              و شـوند  یم

دار و  هـاي هـدف    هـا و برنامـه     ارزشی استوار باشد و مسئولیت    
ریزي گـردد، امکـان انحـراف بـسیار ضـعیف            مشخص طرح 

  .)19(خواهد بود
کـه سـرقت بـا وجـود        واضح است در صـورتی     پر

ــد،   دیگــر بزهکــاري ــدا کن هــاي موجــود درجامعــه، رواج پی
افتـد چـرا کـه       انی اقتصادي اجتماع به خطـر مـی       بهداشت رو 

  .دزدي خواهد بود اد، در معرض سرقت واموال افر
   : سرقت و اعتیاد2-2

هـا   بررسى. اى دو طرفه دارند    اعتیاد و سرقت رابطه   
دهـد، سـارق پـس از مـدتى در مـسیر اعتیـاد قـرار         نـشان مـى  

از سـوى دیگـر     . شـود  گیرد و به احتمال زیاد گرفتـار مـى         مى
ت، خیانت در امانت، سوء استفاده از اموال مردم و نظایر          سرق

 .شود آن نیز در معتادان زیاد دیده مى

فه، به سـرقت  هاى مر ر معتادان حتى در خانواده    اکث
 نفـر سـارقى کـه مـورد مطالعـه       300 نفر از    86. گرایش دارند 

اند، در زمان ارتکاب آخرین سرقت معتاد بودند و    قرار گرفته 
ها اولین سرقت خود را در حالت اعتیـاد و یـا            درصد از آن   24
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در جهت فراهم کـردن پـول الزم بـراى خریـد مـواد مخـدر               
هـا اعتیـاد      درصد سرقت  28این نکته که در     . اند مرتکب شده 

نقش دارد، نشان دهنده آن است که مقابله با اعتیاد و عوامـل          
 . موجب شدن آن، کاهش سرقت را در پى خواهد داشت

اى  سبب بروز حاالت روانـى ویـژه     اعتیاد و سرقت    
شود و این حاالت زمینه انحرافات دیگـر را بـراى           د مى فردر  

اعتیاد به واسطه نیازها و حاالت جـسمى و    . آورد او فراهم مى  
ترین جـرایم آمـاده    ترین و سنگین روانى، فرد را براى بزرگ  

ر کاذب، قت هم به خاطر ایجاد شجاعت و تهو    سازد و سر   مى
او از نظر  . کند  گستاخ و لج باز و انتقام جو مى        فرد را جسور،  

ایـن آمـادگى   . روانى آمادگى ارتکاب جرایم دیگـر را دارد      
افزون بر تأثیر عواملى که او را بـه سـرقت کـشانیده، حاصـل      

هاســت کــه او را از آینــده ناامیــد  اســتمرار ارتکــاب خــالف
دانـد و بـه      او خـود را غـرق شـده در گـرداب مـى            . سـازد  مى

 .بیند دیگر، باالتر از سیاهى رنگى را نمىتعبیرى 

ــرى    ــخص را ج ــرقت ش ــاب س ــتمرار ارتک ــر  اس ت
سارق افزودن بر این که در کار خـود متخـصص و             . سازد مى

ــاك   اى مــى حرفــه شــود، از نظــر رفتــار اجتمــاعى نیــز خطرن
تـرین برخـوردى    اى که در مقابل کوچـک  گردد، به گونه  مى

ــری     ــنش س ــد، واک ــایند باش ــرایش ناخوش ــه ب ــدید و ک ع، ش
بـار   دهد، زیرا ترس از مجازات کـه چنـد       خطرناك نشان مى  

 . )19(هم مزه آن را چشیده، در او تأثیر ندارد

  :هاي اقتصادي  در برابر بیماريقرآنراهکارهاي 
ي هـا  بیمـاري بـاز   روایـات، از دیـر    کـریم و قـرآن 

راهکارهـایی را بـراي      بینـی نمـوده و     روانی اقتصادي را پیش   
 )مصرف گرایی و رفاه زدگی( فقر، اتراف. اند دهآنان ارائه دا
در ایـن مجموعـه بـه آن     یی است که ماها  بیماريو سرقت از    

روایـات در ایـن       و قـرآن اینک بـه راهکارهـاي       .ایم پرداخته
  .پردازیم موضوع می

  : براي مقابله با فقرقرآنراهکارهاي ) الف
روایات، راهکارهاي متعددي جهت      کریم و  قرآن

یشه کن کـردن فقـر در عرصـه اجتمـاع دارد، کـه             درمان و ر  
  :ترین آنها عبارتند از اصلی

  

  :تقواي فردي  دعوت به کار و تالش و-1
گمان یکی از عوامل فقر، بیکاري و کم کـاري      بی
هاي دینی، با هدف فقر زدایـی        از این رو آموزه   . جامعه است 

کیـد  أاز جامعه، بـه عنـصر کـار و تقویـت وجـدان کـاري، ت               
شود و استفاده از منابع تخـصیص یافتـه بـراي رفـع      میفراوان  
مین نیازهاي محرومان همچون زکات، تنها بـراي آن      أفقر و ت  

دسته از محرومان است که بر اثر بیماري، پیري و حـوادث و          
بنابراین اسـتفاده از آن،  . اند مانند آن گرفتار نادانی و فقر شده 

ا دارند مجـاز    که فرصت و توان اشتغال به کار ر        براي کسانی 
صدقه بـراي پیـشه     ": فرمایند می) ع(نیست، چنان که امام باقر    

 و نیزکسی که تندرست و توانمنـد اسـت، حـالل نیـست،               رو
بدین سان رعایـت دقیـق    .پس، از گرفتن آن خودداري کنید     

دستورات دینی، زمینه هر گونه استفاده نادرسـت از فرهنـگ          
 زدایی است، از انفاق را که خالف هدف نهایی آن یعنی فقر    

توکل به خدا بـه   افزون بر این، تقوي فردي و . )9(برد میان می 
معناي واقعی کلمه، در کنار کار وتـالش، روزي را افـزایش            

هـا را    بی تقوایی توانمنـدي    کند و  داده و فقر را ریشه کن می      
سـازد و هـیچ گـاه       تبـاه مـی    غیـر مفیـد    بار و  هاي زیان  در راه 

نی، بـــه پیـــشرفت اقتـــصادي ایمـــا جوامـــع بـــا کفـــر و بـــی
  .)21(اند نرسیده

  :  حذف ثروت از معیارهاي ارزیابی-2
دیگران و متکـاثران، ارزش را تنهـا منحـصر در       ما

دانند و حتی آن  قدرت مالی و گاه نفرات و فرزندان خود می      
شمرند، و در طـول تـاریخ، پیوسـته در       را معیار قرب الهی می    

  .اند کرده یار را علم میبرابر جبهه حق و پیامبران، این مع
ــا ایــن اندیــشه، در جــاي جــاي    قــرآندر مقابلــه ب

کید شده اسـت کـه    أ، بر این نکته ت    )34،  33 –زخرف  (کریم
دارا بودن ثروت، نه مالك قرب و محبوبیت در درگاه ا لهی           
است و نه معیار ارزیابی افراد و احراز صـالحیت آنـان بـراي           

  .)10(ها تصدي مسئولیت
 گـاه ثـروت     )85-توبـه ( کریم رآنقازسوي دیگر،   

ــشانه اســتدراج    ــان و ن ــوعی عــذاب، کیفــر گناه ــراوان را ن ف
  .)10(شمرد متکاثران بر می
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در روایات نیز ثـروت معیـار ارزشـگذاري نیـست،       
آیـا چنـین پنـداري کـه     : فرماینـد   می)ع(که امام صادق   چنان

عطا کرده، از آن روسـت کـه     ) مالی(کس که    خداوند به آن  
و از آن کس کـه منـع کـرده خـوارش نمـوده       وي را گرامی    

 آن خداسـت کـه آن را نـزد آدمـی بـه             زاست؟ بلکـه مـال، ا     
  .)22(ودیعت نهاده است

بنابراین ثروت از دیدگاه اسالم، نه مالك ارزش و 
مین زندگی است و قوام و سـامان بخـش     أبرتري، که وسیله ت   

 آن است، از این رو، گنجینه ساختن و تفاخر به آن، بازداشته       
   .شده است

  : رسیدگی اغنیاء از محرومان-3
از مهمترین وظایف ثروتمندان جامعه، رسیدگی به 

عـدم تحقیـر   ( و نیازمندان است هم از بعد عاطفی     ناریقحال ف 
 در -و هـم از بعـد مـالی   ...) آنها واحترام به شخصیت آنـان و      

بعد مالی، انفاق مالی، جایگاه ممتازي در مکتب اقتـصادي و            
 190 کریم بیش از     قرآنکه در    م دارد به طوري   اخالقی اسال 

به ایـن موضـوع اختـصاص     )  کل آیات   درصد 3حدود  ( آیه  
هاي گوناگون به اهمیت و ترغیـب    یافته در این آیات با شیوه     

اتفـاق، از   :توانگران به این امـر اشـاره شـده اسـت، از جملـه         
ارکان و نشانه هاي راستی ایمان اسـت و هـم ردیـف نمـاز و             

اي در مسیر   جان و تهجد شبانه و نشانه متقین و گردنه     جهاد با 
تکامل نیز سودایی است مقدس که خداوند خریدار اسـت و           

 اهتمـام فـراوان   .)10(مومن فروشنده و بهشت بهـاي آن اسـت       
هاي دینی به انفاق نشان از نقش مـوثر ایـن عنـصر، در             آموزه

ینـه  ساماندهی امور اقتصادي، اجتماعی و دینی دارد، چه نهاد     
ترین عوامل توزیع عادالنه ثـروت   شدن فرهنگ اتفاق از مهم 

است و فقر و تکاثر، و آثار نامطلوب اعتقادي و اجتماعی آن    
  .زداید را از جامعه می

ــاي ) ب ــرآنراهکاره ــراف   ق ــا ات ــه ب ــراي مقابل ــات ب  و روای
  ):مصرف گرایی و رفاه زدگی(

 مقابلـه بـا    کـریم وروایـات، جهـت درمـان و     قرآن
تـرین آنهـا بـه    مدارد کـه مه  اهکارهایی را عنوان مـی    اتراف ر 

  :باشد قرار زیر می
  

  : دوري خواص از اتراف-1
ثیر گــذار جامعــه از أهــاي تــ خــواص و شخــصیت

باشند چرا که آنان الگو  زندگی اشرافی و اترافی باید بر حذر
رونـد و شـیوه      هاي مردم به شـمار مـی       هایی براي توده   و اسوه 

  .)6(گذارد وانی بر دیگران میزندگی آنان تاثیر فرا
 به عنوان الگـو و     )ع( و ائمه اطهار   )ص(پیامبر اکرم 

اسوه جهانیان، از مظاهر زنـدگی اترافـی و حتـی از مـصادیق         
کردند، هنگامی که براي رسـول       جزئی آن، سخت پرهیز می    

أخـروه  « :  نوشیدنی بسیار گوارایی آوردند، فرمود     )ص(خدا  
را از من دور سازید کـه ایـن،      ؛ آن   عنی، هذا اشرب المترفین   

  .)23(نوشیدنی مترفان است
  :برقراري عدالت اجتماعی-2

در بعد اقتـصادي، انباشـته شـدن ثـروت در دسـت            
اي محدود، از عوال مهم بروز پدیده اتراف است، از این  عده

رو برقراري عدالت و توزیـع عادالنـه ثـروت، زمینـه بـروز و               
) ع (امیـر مومنـان  . ازدسـ  کاهد یا نابود مـی     گسترش آن را می   

: داند عامل اصالح و ساماندهی امور جامعه را، دادگستري می
  .)24(هاي مردم را جز عدالت، اصالح نکند توده

  : هاي اخالقی  تقویت باورهاي ایمانی و ارزش-3
هاي اترافی و رفاه زدگی بر یـک         حاکمیت ارزش 
ي هاي اعتقادي، بستر مناسبی بـرا      جامعه در کنار ضعف بنیان    

بنـابراین نخـستین    . آورد گسترش روحیه اترافی، به وجود می     
 - همچـون دیگـر مفاسـد اقتـصادي    -گام بـراي مقابلـه بـا آن      

هاي اصـیل در جامعـه اسـت از     قویت باورها و تحکیم ارزش    
 کـریم، پیوسـته مترفـان را بـه فرجـام دردنـاك              قرآناین رو   

هـاي اخالقـی، اصـالت       دهـد و بـه ارزش      اخروي آن بیم مـی    
  .بخشد می
  : و حدیث در برابر سرقتقرآنراهکارهاي ) ج

روایات، راهکارهاي متعددي جهت      کریم و  قرآن
ریشه کن کردن فقر در عرصه اجتمـاع دارد،        درمان، مقابله و  

  :که مهمترین آنها چنین است
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کیفر سـرقت، راهـی بـه سـوي بهداشـت روان اقتـصادي               -1
  :جامعه

مجـــازات در آراســـتگی زنـــدگی گروهـــی و    
گمان راه کاري بایسته و     ماندهی به پیوندهاي افراد آن، بی     سا

ایــن رویکــرد از آن . آیــد ســازکاري ســامانده بــه شــمار مــی
روست که از یک سو، آنان را به بایـد و نبایـدهاي خـود در               

سازد و از دیگر سوي، آنها را به  بستر این هم زیستی آشنا می  
مـسئول و  صورت گردن ننهادن به این وظایف، در برابـر آن           

هـاي پایـان    هـا و خواسـتنی     انگـارد؛ سـودجویی    پاسخ گو می  
ناپذیر انـسان در کـشاکش ایـن زنـدگی اجتمـاعی، او را بـه             

گنـد؛ همـان کـه       دست اندازي به حقوق دیگران وسوسه می      
چگونگی آرام و سیماي عادي جامعه را بـه آشـفتگی دچـار         

 این جاست که کیفر به عنـوان ابـزاري مهـارگر در            .سازد می
هاي دینی و اندیشه دانش کیفر گذاشته شده است، تـا          آموزه

اي کـارگر را فـراهم    به گمان خود در برابر این آسیب وسیله    
   .دیده باشد

روایـات نیـز مجـازات جایگـاهی بـس            و قرآندر  
 که با ویژگـی  باشد میاین برجستگی از آن رو    . برجسته دارد 

می کـه   مختار بودن انـسان پیونـد خـورده اسـت، زیـرا هنگـا             
باشـد، دسـت آورد ایـن     پذیرفتیم انسان موجودي مختـار مـی   

حق اختیار، مسئول بودن او در برابر هر گزینشی خواهد بود؛           
  .)25( مسئول بودن نیز بدون پاداش وکیفر بی معناستو
  :آموزش اعتقادات دینی در سطح جامعه-2

ــسی    ــه، برک ــادات در جامع ــوع اعتق ــت موض اهمی
بایسته اسـت کـه    الن جوامع الزم و  پوشیده نیست لذا بر مسئو    
چراکه راه درمان بـسیاري   اي دهند به این مقوله، اهمیت ویژه   

ي روانـی اقتـصادي و   ها بیماريي روانی از جمله ها بیمارياز  
  .خاص سرقت، منوط به موضوعات اعتقادي است به طور

در بررســى افــرادى کــه در مراکــز، بــازپرورى     
صـول اعتقـادى و دینـى     شدند، ضعف شدید پایبندى بـه ا       مى

در حالى که اعتقادات دینـى بـه دو علـت اساسـى              دیده شد، 
در دل  . گردد موجب جلوگیرى از ارتکاب اعمال خالف مى      

او اسیر حرص و . اندیشه انسان مؤمن هوا و هوس راه ندارد    و
هیچ نیرویى او را از     . )19(آز نبوده و بنده مظاهر دنیوى نیست      

 با قناعت و توکل بر خداونـد      .کند مسیر هدایت منحرف نمى   
نیازهاى دنیایى را در حد ضرورت بـه طریـق مـشروع تهیـه و       

 سازد نیازها را از راه صحیح برآورده مى

  
  نتیجه گیري

ــروت از   ــردي، حــذف ث ــواي ف ــالش و تق کــار، ت
معیارهاي ارزیابی، همنشینی با محرومان و دوري از متکاثران    

  وقـرآن راهکارهـاي  رسیدگی اغنیاء به محرومان، از جمله    و
در نتیجـه رسـیدن بـه      روایات، جهـت درمـان بیمـاري فقـر و         

  .باشد بهداشت روانی اقتصادي در عرصه اجتماع، می
صومین بـراي درمـان بیمـاري       عـ روایـات م    و قرآن

، نیز رهنمودهـایی دارد     )مصرف گرایی و رفاه زدگی    (اتراف
توان به، دوري خواص از اتـراف، برقـراري        جمله آنان می   از

ــانی و  ــاي ایم ــت باوره  هــاي ارزش عــدالت اجتمــاعی، تقوی
  .اخالقی اشاره نمود

آموزش اعتقادات دینی در سـطح جامعـه و کیفـر           
در درمــان  روایــات،  وقــرآنســرقت، از دیگــر راهکارهــاي 

  .باشد موضوع سرقت در جامعه می
ایـن   روایـات در    و قـرآن راهکارهاي   رهنمودها و 

بـا عمـل بـه     و باشد ثمر میها مثمر  بخش نیز مانند سایر بخش    
این دسـتورات، بهداشـت روانـی در جامعـه، هویـدا خواهـد              

  .گشت
  

  قدردانی  و  تشکر
ــرم دانــشگاه علــوم  بــه ایــن وســیله از ریاســت محت
اسالمی رضوي و معاونـت محتـرم پژوهـشی کـه بـا حمایـت        

ـ "مین بهداشـت روانـی در اجتمـاع     أتـ "معنوي از طرح      راا ، م
  . نمایم دانی میقدر تشکر و یاري نمودند،
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