
 

 

 

 

 

 1آن مختلف رویکرداهی و کریم قرآن اقتصادی تفسیر چیستی

 یمعلم یمهد دیس
2 

 دهیچک
 شمندانیاند یبرخ د،یجد دوران تحوالت از یناش یاجتماع مشکالت بروز با معاصر، دوران رد

 را اسالم یاقتصاد شهیاند م،یکر قرآن یاقتصاد یهاآموزه دادن قرار محور با شدند آن بر مسلمان،

 بروز سبب م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس تیماه از متفاوت یهابرداشت ان،یم نیا در. کنند نیتب

 .است شده یآسمان کتاب نیا یهاآموزه نییتب در ییهااختالف

 یاقتصاد ریتفس زیتما و تیماه ،یلیتحل – یفیتوص روش از استفاده با حاضر مقاله رو،نیازا

 در یاقتصاد علوم گاهیجا و کندیم نییتب را یریتفس یهاشیگرا گرید با میکر قرآن

 . سازدیم روشن را میکر قرآن ریتفس مختلف یکردهایرو

 ریرناپذییتغ یکل قواعد بدون معاصر، یاقتصاد علوم پژوهش، نیا از حاصل جینتا اساس بر

 شرح در اما ندارد، یچندان ریتأث میکر قرآن اتیآ یمعان کشف یبرا ریتفس روش بر و است
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 ن،یهمچن. باشد اثرگذار تواندیم ،یریتفس شیگرا عنوان به آن یهامصداق افتنی و یمعان

 طیشرا در زین و هاتیغا و اهداف موضوع، در ر،یتفس یهاشیگرا گرید با یاقتصاد ریتفس

 و یهنجار کالن، خُرد، ،ینییتب ،یفیتوص مختلف یکردهایرو. دارد زیتما مفسر، یاختصاص

 کمک میکر قرآن یاقتصاد یهاآموزه بهتر نییتب به ش،یگرا نیا لیذ در تواندیم زین یستمیس

 .کند فراوان

 .یاقتصاد ریتفس کردیرو ،یریتفس شیگرا م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس: یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 یبرخ لحاظ به ،یغرب جوامع در شده مطرح یاقتصاد یالگوها ر،یاخ سده چند در

 نیا از. شد یتلق ناسازگار ،یاسالم یهاارزش و یمبان با آن، یسازوکارها و یمبان اهداف،

 دیتأک یاسالم اقتصاد لیاص یالگو یطراح ضرورت بر ،یماسال یکشورها شمندانیاند رو،

 . کردند

 در عدالت و بهیط اتیح تحقق که خود یمتعال اهداف با متناسب م،یکر قرآن ان،یمنیدرا

. پردازدیم یاقتصاد مباحث به یمعنادار شکل به است، اهللیال قرب به هاانسان تیهدا و جامعه

 ضمن تواندیم شود، افتیدر حیصح صورت به و یرأ به ریتفس از یخال ن،یمضام نیا چنانچه

 اقتصاددانان یآرا در تحول سازنهیزم م،یکر قرآن بودن یفرازمان و تیجامع راز از یاجلوه نییتب

 .گردد جامعه در یاقتصاد یرفتارها اصالح و

 نیا و یبوم یانسان علوم نییتب ضرورت بر( ظله مد)یرهبر معظم مقام منظر، نیا از

 یریمگیتصم مرجع نیترییمبنا ،یوح افتیره ژهیو به ینید یهامیپارادا که دارد اشاره تهنک

 ( 81/7/8811 و 81/1/8811 خیتار در له معظم اناتیب. )است مطلوب نگاه

 دارد، اقتصاد حوزه در یپژوهقرآن مباحث در ییبسزا سهم، گام نینخست در آنچه

 در رو،نیازا. هست زین پژوهش نیا یاصل ئلهمس که است «یاقتصاد ریتفس یستیچ» شناخت

 ریتفس» یکاربردها با ییآشنا ضمن ،یلیتحل – یفیتوص روش از استفاده با حاضر، مقاله



 با یاقتصاد ریتفس زیتما و میکر قرآن یاقتصاد ریتفس یکردهایرو ،یعلم آثار در «یاقتصاد

 .دهدیم ارائه یتصاداق ریتفس یستیچ از حیصح درک یبرا ، یریتفس یهاشیگرا گرید

 پژوهش اتیادب

. اندداشته یاجتماع شیگرا با میکر قرآن ریتفس به فراوان اقبال پژوهانقرآن ر،یاخ قرن در

 د،یجد دوران تحوالت از یناش یاجتماع مشکالت یبرا حل راه نیبهتر آنان، دگاهید از

 تفسیرى شیوه از نکردن پیروى تفاسیر، گونهاین هاىویژگى از. است میکر قرآن به مراجعه

 هایىیافته براساس گرایش، این. است لغت و آیات روایات، به متکى شتریب که است انینیشیپ

 را خود عصر اجتماعى مشکالت تا کندیم یبررس را خود جامعه نیاز مورد مباحث قرآن، از

 .سازد مطرح زمان با متناسب جدیدى شکل به را دین یا و کند حل

هیسرما و سمیکمون یاقتصاد مکاتب تقابل از پس ژهیو به یاقتصاد کالتمش ان،یمنیدرا

 محور با را اسالم یاقتصاد شهیاند مسلمان، شمندانیاند یبرخ شد سبب ر،یاخ قرن در یدار

 شیگرا با یبیترت ریتفس تاکنون اگرچه. کنند نییتب میکر قرآن یاقتصاد یهاآموزه قراردادن

. است شده منتشر قتصاد ا و قرآن حوزه در یفراوان یموضوع ریتفاس نشده، نگاشته یاقتصاد

 اعتقاد میالکر للقرآن یاالقتصاد االعجاز در( ق.ه8281) یالمصر ونسی قیرف نمونه، یبرا

 . است یعلم اعجاز یهامصداق از قرآن، یاقتصاد نکات یبرخ که دارد

 طور به رآن،ق اقتصادی آیات یموضوع معجم کتاب در( 8818) رجایی سیدمحمدکاظم

یم یبررس و طرح را میکر قرآن در مصرف و عیتوز د،یتول مانند یاقتصاد مباحث اصل یکل

 . کند

 به قرآن، در اسالم یاقتصاد نظام یکل ساختار کتاب در( 8811) یتهران یهادو یمهد

 .است میکر قرآن یاقتصاد اتیآ حوزه در اسالم مدوًن شهیاند ارائه دنبال

 مصرف ع،یتوز د،یتول مباحث قرآن، در اقتصاد کتاب در( 8871)یابراهیم محمدحسین 

 .کندیم یبررس را میکر قرآن در یاقتصاد رشد و

 آن بر وحدیث، قرآن پایه بر اقتصادی توسعه کتاب در( 8818) شهریری محمدی محمد



 از یاقتصاد توسعه نییتب ژهیو به و توسعه درباره اسالم یهادگاهید مجموعه ارائه با تا است

 عرصه در گرید مکاتب بر آن یبرتر از و دهد نشان را اسالم یشمولجهان اسالم، دگاهید

 .کند تیحکا ـ استوارند یمادّ هیپا بر که ـ توسعه

 آثار: مانند کردند، یبررس را میکر قرآن در خاص یموضوع تنها زین هامقاله و کتب یبرخ

 ییابرقو یزیعز ابوالفتح ؛8811) یندرانماز یعیشف دمحمدیس ؛(8817) اینیهادو اصغریعل

 و( 8831) یخاندوز داحسانیس ؛(8838) یمحمدکیب جواد ؛(8831) نیمت یعل ؛(8838)

 (.8818) یروانیا جواد

 مطالعات یشناختروش مباحث پژوهانقرآن یبرخ تا شد یانهیزم آثار، نیا انتشار

 .دهند ارائه را میکر قرآن در یاقتصاد

 عنوان با یمختصر مقاله در( 8811) یکوهسار ینیحس دیدمفیس و رستمنژاد یمهد

 یمبان و اصول ابتدا ،«یقرآن مطالعات بر دیتأک با یاسالم اقتصاد مطالعات یشناسروش»

 تناسب لزوم اسالمی، اقتصاد اصول و مبانی اهداف، با هاروش تناسب لزوم همچون نیادیبن

 ثابت امور وجود اسالمی، اقتصاد در چندروشی خصوصیت مشروع، روش با مشروع هدف

 تأثیر اقتصاد، در مکان و زمان تأثیر مولوی، و ارشادی اوامر وجود اسالمی، اقتصاد در متغیر و

 عناصر وجود و اقتصادی قوانین استنباط در عقل تأثیر اسالمی، اقتصاد بر مذهب گستره

. کندیم مطرح شناسیروش حثمبا به بخشیعمق و قوام منظوربه را شمولجهان و موقعیتی

 روش بیرونی، موضوعی تفسیر روش استقراء، روش مبانی، و اصول این به توجه با سپس

 و مندنظام روش کشف، روش امضاء، روش اسالمی، اخباری اقتصادی قضایای از گیریبهره

 .دهدیم شنهادیپ یقرآن یهاپژوهش در ،یاسالم اقتصاد مطالعات یبرا را تأسیس روش

 یشناسروش و روش میمفاه خلط دچار ییسو از مقاله، نیا سندگانینو رسد،یم نظر به

 به را اصول یبرخ پژوهش، در رفته کار به میمفاه نبودن نیّمع لیدل به گر،ید یسو از و شده

 .اندکرده مطرح اصول عنوان به را یمبان یبرخ و روش عنوان

 اقتصاد در یپژوهقرآن یشناسروش» مهنا انیپا در زین( 8838) یمیابراه محمدسجاد



 اقتصاد که کند ثابت کوشدیم ابتدا ،«اقتصاد در دولت نقش ،یمورد مطالعه - یاسالم

 و وهم از راستهیپ) ناب عقلِ و نقل یعنی ،یمعرفت منبع دو از استفاده صورت در تنها ،یاسالم

 ،یفرد ابعاد به توجه ضرورت سپس. باشد علم تواندیم ،(ینفسان یهواها و الیخ

 بر سندهینو که یگرید نکته. کندیم انیب را یاسالم اقتصاد نظام یالمللنیب و یمل ،یخانوادگ

 عنوان به قرآن، دگاهید از یاقتصاد یهاموضوع یفاعل و ییغا یمبان یبررس دارد، دیتأک آن

 . است یاصول و مندنظام صورت به ،یاقتصاد ریتفس به ورود ازینشیپ

 میکر قرآن ریتفس یشناسروش مباحث شروع یبرا ،یآثار نیچن آمدن دیپد اگرچه

 ارائه یسطح صورت به مباحث از یاریبس ها،مقاله کم حجم لیدل به یول است، ارزشمند

 ب،یترتنیدب. است نشده یتوجه «یاقتصاد ریتفس یستیچ» مانند مباحث یبرخ به و شده

 .نشد افتی یهمشاب مستقل نمونه زین پژوهش نیا موضوع یبرا

 یعلم آثار در «یاقتصاد ریتفس» کاربرد

 به معنا دو در خود، متعلق به توجه با «یاقتصاد ریتفس» اصطالح معاصر، یعلم اتیادب در

 :رودیم کار

 یاجتماع یهادهیپد یاقتصاد ریتفس. 1

 و هاکنش از یاریبس. شودیم مطرح یاجتماع یهادهیپد درباره «یاقتصاد ریتفس» گاه

 مالحظات از متأثر که معنا نیبد هستند، «یاقتصاد جهت» یدارا ،یاجتماع والتتح

 صلح، جنگ، مانند یاجتماع یهادهیپد از یاریبس در یاقتصاد یهازهیانگ. اندیاقتصاد

 نییتب فرض،شیپ نیا با. است اثرگذار ،یاجتماع ینهادها یریگشکل در زین و فرهنگ

 آن یاقتصاد ریتفس عنوان به ،یاجتماع یهادهیپد بر یتصاداق یهازهیانگ و روابط یاثرگذار

 .شودیم قلمداد دهیپد

 ها،ستیمارکس به جامعه، تحوالت یاقتصاد ریتفس در هاهینظر نیمشهورتر

 ،یافراط طور به ،یاجتماع تحوالت یاقتصاد ریتفس در آنان. دارد تعلق هاستینئومارکس



 ،8811 تر،یپ. ) روبنا را استیس و فرهنگ حقوق، و نددانستیم ربنایز را یاقتصاد یهادهیپد

 ( 811ص

 تحوالت اساس بر هاستیمارکس یخیتار لیتحل مانند یافراط یهادگاهید امروزه اگرچه

 یاجتماع یهادهیپد انواع ریتفس به شیگرا اما شود،یم دهید یعلم آثار در کمتر ،یاقتصاد

 اساس بر ،یاجتماع آداب و عادات ،یاسیس تحوالت فرهنگ، رییتغ ها،انتخابات همچون

 .خوردیم چشم به یعلم آثار و هامقاله از یاریبس در ،یاقتصاد یازهاین یمبان

 میکر قرآن یاقتصاد ریتفس. 2

 یاقتصاد ریتفس» اصطالح ر،یاخ یهادهه در شد، مطرح پژوهش نهیشیپ در که گونههمان

 ریتفس ،یتیترب ریتفس مانند میکر قرآن یارشتهانیم یتخصص ریتـفاس گرید کنار در ،«قرآن

 ریتفس ،یشناختجامعه ریتـفس ،یشناختروان ریتفس ،یتیریمد ریتفس ،یحقوق ریتفس ،یاسیس

 .است شده مطرح ینجوم ریتفس و یخیتار

 گفته،شیپ یهاعنوان از کی هر به «ریتفس» واژه شدن اضافه که است نیا یاساس پرسش

 در... و یتیترب ،یحقوق ،یاسیس ،یاقتصاد علوم نقش یفایا ایآ ارد؟د اشاره یانکته چه به

 علوم از کیهر به مفسر شیگرا آنان، مقصود ای شده ینامگذار نیچن سبب ر،یتفس «روش»

 است؟ گفتهشیپ

 و یادب نکات و اتیروا عقل، قرآن، مانند تفسیر منابع اساس بر تفسیری، هایروش

 در ،یریتفس یهاشیگرا اما هستند، اتیآ یمعان کشف درصدد و گیرندمی شکل یخیتار

 اساس بر یعنی است، تـفسیری روشهای از استفاده با آمدهدست به مـعنای شـرح حـقیقت

 کرده اسـتنباط آنـچه شرح برای مفسر و آیدمی دست به آیات برای معنایی خاص، منابعی

 تطبیق و تـوضیح شـرح، مـرحله که مـرحله این. کندمـی استفاده مختلفی علوم از است،

 از مفسر گرید مرحله، این در. دهدمی شکل را تفسیری هایگـرایش اسـت، آیات معانی

 زبان بـه یافـته، را آنچه یعنی است، آیات شرح درصدد و گذردیم آیات اولیه فهم مرحله

 هایروش ـککم به آیه، تـفسیر سـخن، دیگـر بـه. دهدمی گسترش و شرح مختلف علوم



 زاده،قربان. )هستند آیات معنای دهندهبسط و شرح هاگرایش و شودمی حاصل تفسیری

 (818ص ،8838

 دهندهنشان باشد، اندک ات،یآ یمعان شرح در گفته،شیپ علوم از کیهر کاربست اگر

 رد قرآن، تفسیر نگارش در عارفی اگر نمونه، برای. نیست تفسیر این برای خاصی گرایش

 گرایش دهندهنشان موارداندک، این باشد، کرده مطرح را عرفانی مـباحث انـدکی مـوارد

 عرفانی گرایش دارای تـفسیرش از خـارج مفسر، هرچند بود؛ نخواهد تفسیر این عرفانی

 التفسیر از اندکی موارد در یکاشان ضیف نمونه، یبرا( 811ص ،8818 مهر، علوی.)باشد

 عرفانی گرایش با تفسیری عنوان بـه را آن کم، مـوارد این اما دارد، عرفانی گرایش الصافی

 یک بـرای گرایش یک وجود در نیز مطالب گونهاین فراوانی ن،یبنابرا. کرد نخواهد مطرح

 .دارد موضوعیت تـفسیر،

 یکنون جوامع به مربوط معاصر، یاقتصاد علوم یهاافتهی نکهیا به توجه با اساس،نیبرا

 قرآن اتیآ یمعان کشف بر یچندان ریتأث هستند، ریرناپذییتغ یکل قواعد بدون زین و است

 از مقصود جه،ینت در رود،یم کار به آن یهامصداق افتنی و یمعان شرح در تنها و ندارد میکر

 و یاقتصاد شیگرا مفهوم. است یاقتصاد شیگرا با ریتفس ،«میکر قرآن یاقتصاد ریتفس»

 .میکنیم انیب ادامه در را یاقتصاد ریتفس در کردیرو انواع

  قرآن ریتفس در یاقتصاد شیگرا

 مفسران است، شده سبب ربازید از 3است، بشر تیهدا کتاب میکر قرآن نکهیا به باور

پرسش و هاابهام اسخپ با یشتریب ارتباط که کنند دایپ شیگرا یمطالب یسو به م،یکر قرآن

 . دارد خود یعلم یهادغدغه و یذهن یها

                                                
 وَ الْهُدى مِنَ بَیِّناتٍ وَ لِلنَّاسِ هُدىً الْقُرْآنُ فیهِ أُنْزِلَ الَّذي رَمَضانَ شَهْرُ ؛(9: بقره) لِلْمُتَّقین هُدىً فیهِ رَیْبَ ال الْكِتابُ ذلِكَ. 3

 (111: انعام. )اللَّهِ بِآیاتِ كَذَّبَ مِمَّنْ أَظْلَمُ فَمَنْ رَحْمَةٌ وَ هُدىً وَ رَبِّكُمْ مِنْ بَیِّنَةٌ جاءَكُمْ فَقَدْْ  ؛(181: بقره)الْفُرْقان

 



 و معضالت انواع بروز زین و یاجتماع روابط شدندهیچیپ با زین معاصر دوران در

یم قلمداد تفسیرى هاىگرایش ترینرونق پر از یاجتماع یهاشیگرا ،یاجتماع مشکالت

حوزه در اجتماعى مشکالت انواع حل براى را خود اهتمام مفسران ها،شیگرا نیا در. گردد

 هیچ آنان دگاهید از. کنندمى آیات تفسیر به پرداختن در... و اقتصاد فرهنگ، است،یس یها

 به مربوط مسائل و نپرداخته اجتماعى مسائل انواع بیان به قرآن، وسعت به آسمانى کتاب

 مانند آسمانى کتابیچه همچنین،. است نکرده بیان الهى منظر از را انسان اجتماعى زندگى

 بحث خدا، با را انسان رابطه و اجتماعى و فردى زندگى در یکدیگر با را انسان رابطه قرآن،

 (811ص ،8811 مودب،.)است نکرده تحلیل و

 ییسو از. است برخوردار یاژهیو گاهیجا از یاقتصاد امور ،یاجتماع مسائل انیم در

 عظمت و شکوه ،یاجتماع و یعیطب حوادث ربراب در آن مقاومت قدرت و جامعه استقالل

 رفع و مشالت حل به یبستگ آن، یاسیس ثبات زین و گرید جوامع مقابل در جامعه کی

 اقدامات سازنهیزم ،یاقتصاد اصالحات گر،ید یسو از. دارد جامعه آن اقتصادی های کمبود

 .گرددیم یاجتماع گرید یهاحوزه در یاصالح

 شیگرا یهارمجموعهیز از یکی عنوان به ،کریم آنقر تفسیر در یاقتصاد یشاگر

 نیا در. میکند نبیا را بشر ندگیز یاقتصاد ابعاد به طمربو مطالب از ریبسیا ،یاجتماع

 درضمن،. میکند نبیا را یاقتصاد مسائل که شودیم ختهداپر آنقر از یاتیآ به شتریب ش،یگرا

یم تطبیق شانیا ندگیز بر را آنقر تیاآ و کنندیم وجهت نمسلمانا یاقتصاد تمشکال به

 .ندینمایم وجوستج آنقر در زین را یاقتصاد تمشکال نمادر و دهند

  یریتفس یهاشیگرا گرید با یاقتصاد ریتفس زیتما

 که دانش کی در شدهارائه متنوع و مختلف یهاگزاره از است عبارت علم، یک مسائل

 کی چتر ریز هاگزاره نیا وحدت سبب آنچه 4.شودیم دهینام زین جینتا و مطالب مباحث،

                                                
 تفاوت علت يراز نیالدقطب كه گونهآن دارد؛ وجود هاگزاره نیا در كه است یگوناگون يهاتیثیح سبب به نامها نیا تنوع. 9



 از زین اریمع نیهم با و است هاگزاره آن غرض ای و محمول ای موضوع وحدت گردد،یم علم

 . ابندییم زیتما علوم گرید

 کردیرو با میکر قرآن ریتفس یهارمجموعهیز از یکی عنوان به ،یاقتصاد ریتفس د،یتردیب

 یریتفس یهاشیگرا گرید با هاروش و اصول ،یمبان در یفراوان مشترک وجوه ،یانسان علوم

 محتوا لحاظ به همه، نیا با. دارد یکالم و یفلسف ،یفقه ،یحقوق ،یاجتماع ،یتیترب ریتفس مانند

 لحاظ به است، یگفتن. دارد وجود ییزهایتما ریتفاس نیا در هاگزاره تیاغ و موضوع جهت از

 نییتب به ادامه، در که گرفت نظر در گفتهشیپ ریتفاس یبرا ییهاتفاوت توانیم زین مفسر طیشرا

 .میپردازیم زیتما وجوه از کدام هر

 یموضوع زیتما

 زیتما شده، مطرح گریکدی زا مختلف علوم زیتما یبرا ربازید از که ییهامالک از یکی

 بحث علم آن یذات عوارض و احوال از علم، هر در که را یزیچ. است هادانش موضوع در

 ،8ج ،8812طباطبایى،.)ندیگویم علم موضوع کند،یم حل را آن به مربوط یایقضا سپس و

 در اند،رفتهیپذ ثبوت مقام در را اریمع نیا ون،یمنطق و علم فالسفه از یاریبس گرچه( 81ص

 و شدند روروبه یمشکالت با مباحث، خلط از یریجلوگ و علوم کیتفک یبرا اثبات، مقام

 زاده،حسن: نک.)است شده مطرح هااشکال نیا رفع یبرا یمتعدد یهاهینظر ان،یمنیدرا

 (881 - 888ص ،8818

 یموضوع رایز گردد؛یم دوچندان ،یارشتهانیم علوم زیتما و کیتفک در ها،یدشوار نیا

 از ،یارشتهانیم مباحث در رد،یگیم قرار مستقل دانش کی مسائل محور ث،یح کی از که

                                                                                                               
 یطلب حیث من و مسائل عنها یسأل حیث من و مباحث یسمّى فیها البحث یقع حیث من فهى»: داندیم نیچن را ریتعاب

. «االعتبارات اختالف بحسب العبارات اختلف ان و واحد فالمسمى نتایج البراهین من یستخرج حیث من و مطالب حصولها

 (11 ص تا،یب ،يراز)

 



 .کنندیم توجه آن به ثیح چند

 و یاجتماع ،یتیترب ریتفس م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس همچون ییهادانش موضوع

 اما است، میکر قرآن اتیآ یمعان راست،یتفس دانش یهارشاخهیز از که نظر نیا از ،یاسیس

 بر که است یکل نیقوان و قواعد است، یاجتماع یانسان علوم با ارتباط در که نظر نیا از

 لحاظ، نیا از. شود حاکم دیبا ای و است حاکم یاجتماع و یفرد یهاجنبه در هاانسان رفتار

 ،یفلسف ریتفس همچون یگرید یهاشیگرا ،ازیانسان علوم شیگرا با میکر قرآن ریتفاس

 .ابندییم زیتما... و یفقه ،یحقوق ،یادب ،یکالم

 یاقتصاد مباحث با که جهت آن از م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس دانش موضوع ن،یبراافزون

 ع،یتوز د،یتول نهیزم در یبشر یرفتارها درباره میکر قرآن اتیآ یمعان به است، ارتباط در

 نیا از جه،ینت در. پردازدیم آن بر حاکم یاقتصاد یهاارزش و یاقتصاد یهااستیس مصرف،

 گرید با م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس دانش موضوع خورده، گره یاقتصاد مباحث با که سوم ثیح

 .شودیم زیمتما هم یانسان علوم شیگرا با قرآن ریتفاس

 هاتیغا و اهداف در زیتما

 عامل آنچه یلو دارند، تفاوت محمول و موضوع نظر از هاگزاره علوم، از یاریبس در

 . است علم اصلى غرض در آنها اشتراک شده، پراکنده یایقضا این پیوند

 هست زین میکر قرآن یاقتصاد ریتفس یاصل غرض یاقتصاد ریتفس یهاگزاره وندیپ عامل

 ریتفس. است متفاوت یاخالق و یحقوق ،یاسیس ،یاجتماع ،یتیترب مانند یریتفاس اغراض با که

 و هیتجز با یکل طور به ییسو از که است یقرآن یهاگزاره از یامجموعه دنبال به ،یاقتصاد

ارزش گر،ید یسو از و باشد ارتباط در مصرف و عیتوز د،یتول نهیزم در یبشر یرفتارها لیتحل

 یقرآن یهادگاهید کوشدیم ن،یهمچن. کندیم بازگو را میکر قرآن نظر مد یاقتصاد اهداف و ها

ینابسامان و مشکالت رفع و کشور یاقتصاد وضع به دنیبخش جهت یراب جامعه ریتدب درباره

 ،یاقتصاد ریتفس مسائل رو،نیازا. کند نییتب اهداف به دنیرس منظور به زین را آن یاقتصاد یها

 مشترک یهاگزاره دارد امکان اگرچه. کندیم دایپ یماهو تفاوت ر،یتفس یهاشیگرا گرید با



جهت اما باشد، داشته وجود یتیترب ای یحقوق ریتفس و یاقتصاد ریتفس مسائل انیم یفراوان

 .شد اشاره بدان که است یمستقل غرض نیتأم یراستا در کدام هر یکل یریگ

 مفسر یاختصاص طیشرا در زیتما

 تخصص بدون که را یکس سخن ،یعلم مجامع ،یبشر دانش و علوم گسترش با امروزه

 شک، بدون. رندیپذینم کند، تکذیب یا تأیید را یمطلب و کند نظر اظهار علمى رشته در

 سخن تا باشد شرایطى داراى باید قرآن، مفسر و نیست مستثنى قاعده این از زین ریتفس دانش

 . شود بررسى ارزش یدارا و معتبر او

 زین آن به ورود یتخصص طیشرا شود،یم محدودتر دانش، کی موضوع دامنه هرچه

 مباحث شدن تریتخصص با که است یمختلف سطوح یدارا زین ریتفس دانش. گرددیشترمیب

 .کندیم رییتغ زین مفسر طیشرا آن،

 ریپذامکان همه برای عربی، زبان فهمِ قواعد و اصول رعایت با قرآن فهم از ایمرتبه

 که است قرآن فهم مقدمه عربی، زبان ادبی و دستوری قواعد یادگیری مرتبه، نیا در. است

 هایدانش قالب در...  و ایجاز و حذف تأخیر، و تقدیم ها،جمله کلمات، ارساخت از آن در

 . شودمی بحث بیان و معانی نحو، صرف،

 طیشرا دیبا م،یکر قرآن بخشتیهدا و نظاممند یهاآموزه فهم یبرا باالتر، مراتب در

 کالم هوستیناپ و وستهیپ قرائن و قیود شناخت. باشد داشته وجود مفسر در یاژهیو یعلم

 که یامحاوره اصول یتمام و :معصوم امامان اتیروا مختلف، قرائات ،(یلُبّ و یمقام ،یلفظ)

یم کار به میمفاه گرید و خاص و عام د،یمق و مطلق منسوخ، و ناسخ شناخت یبرا عقال

 .است یضرور میکر قرآن ریتفس از مرتبه نیا در برند،

 یعمل و یعلم طیشرا دامنه شود، رتیتخصص ،یریتفس مباحث چه هر ب،یترتنیبد

 طیشرا زین گریکدی از یتخصص ریتفاس زیتما وجوه از یکی. گرددیم ترگسترده زین مفسر

 زین آن به شمندانیاند ورود دامنه ر،یتفس هر مباحث حوزه شدنیتخصص با رایز است؛ مفسر

 پردازدیم میکر قرآن اتیآ ییمعنا وجوه از یقسمت به یمفسر هر ن،یبنابرا. شودیم ترتنگ



 به ورود یبرا مفسر کی که یطیشرا د،یتردیب. دارد تعلق رشته آن یتخصص حوزه به که

 . است متفاوت ،یعرفان ریتفس ای یاجتماع ریتفس از باشد، داشته دیبا یتیترب ریتفس حوزه

 به یول ندارد، مصداق هاشیگرا گرید با یاقتصاد ریتفس یمحتوا در ز،یتما مقوله گرچه

 و یاختصاص طیشرا یدارا م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس حوزه در ورود ،یفاعل تیقابل لحاظ

 :از عبارتند آنها نیمهمتر که است یاژهیو یهایآگاه

 آن؛ یفعل یهاپرسش و اقتصاد علم یهاهینظر نیآخر با ییآشنا. 8

 م؛یکر آنقر یاقتصاد یهاموضوع در روشنفکران و مستشرقان شبهات از یآگاه. 8

 اسالم؛ در یاقتصاد حقوق از جامع اطالع. 8

 . نزول عصر در حاکم یاقتصاد یهاارزش و طیشرا از یآگاه. 2

 میکر قرآن یاقتصاد ریتفس یکردهایرو

 امکان ،یملکوت و یعـرش صـبغه از مندبهره و یاله کالم مثابهبه قرآن، ییواال و عظمت

. است کرده فراهم را میکر قرآن یاقتصاد ریتفس هعرص در مختلف یکردهایرو ظهور و بروز

 کنند،ینم ینف را گریهمد و ندارند قرار گریکدی با درتقابل تفاوت، نیع در کردهایرو نیا

 یکردهایرو یتمام. شوندیم هماهنگ گریکدی با م،یکر قرآن نیادیبن شهیاند یراستا در بلکه

 قرار یقرآن یشناسمعرفت و یشناسانانس ،یشناسیهست یراستا در دیبا ،یاقتصاد ریتفس

 شیگرا لیذ در مختلف یکردهایرو ب،یترتنیبد. کنند یرویپ آن چهارچوب از و رندیگ

یم عمل راستا کی در و شوندیم فیتعر یواحد یمبنا بر م،یکر قرآن ریتفس در یاقتصاد

 .میکنیم اشاره کردهایرو نیا از یبرخ به ادامه، در. کنند

 ینییتب -یفیتوص کردیرو

 و هاکنش رفتارها، یهاتیواقع و قیحقا کشف منظور به از مفسر ،یفیتوص کردیرو در

 زهیانگ با مفسر هم ینییتب کردیرو در. کندیم توجه یقرآن یهاآموزه به ،یاقتصاد نیقوان

 عنوان به عوامل و رهایمتغ انیم یهمبستگ ای یمعلول و علت روابط و یعلم نیقوان کشف

 .آوردیم یرو یقرآن یهاپژوهش به ،یکل یهاگزاره



 اتیآ و است یفیتوص یکردیرو واجد ،یاقتصاد مختلف یهاآموزه انیب در قرآن

. است افتهی اختصاص سرنوشتشان و مختلف اقوام یهایژگیو فیتوص به قرآن، از یمتعدد

یم یاشن عالم یهدفمند اصل از که است نهفته زین نییتب ینوع قرآن، یفیتوص نگاه دل در

 :است اعراف سوره 31 هیآ آن، بارز یهامصداق از یکی. شود

نَ َل وَ َوَ »
 
ه ل ََأ

 
و اَوَ َآم نُواَال ُقر ىَأ ن اَات ق  ت ح  ل ََل ف  ََِهمَ یَ ع  ت  م اءََِمِنَ َب ر َک  ر ِض؛َوَ َالس 

 و شهرها اهل اگر و اْل  

یم آنها بر را نیزم و آسمان برکات کردند،یم شهیپ تقوا و آوردندیم مانیا ها،یآباد

 .«میگشود

 انیم که پردازدیم زین تیوضع نیا نییتب به قوم، کی تیوضع فیتوص ضمن هیآ نیا

 شیگشا ه،یآ نیا اساس بر. شودیم برقرار یعِلّ رابطه کی برکات، نزول با مانیا و تقوا

 یاهفیتوص هیکل پشت در. است یاله یتقوا و مانیا به آوردن یرو گرو در ،یاله رحمت

 .است نهفته یهست عالم تیواقع نییتب ،یقرآن

 :است بقره سوره 871 هیآ ریتفس در ینییتب -یفیتوص کردیرو گر،ید نمونه

ينَ  ُكلُونَ َاَّل 
 
باَي أ ماَإاِل ََي ُقوُمونَ َالَالرِّ يَي ُقومََُك  ب ُطهََُاَّل  ی طانََُي ت خ  ََِمنَ َالش  ن ُهمَ َذلِك ََال م سِّ

 
َبِأ

اَقالُوا َُْال  ََإِن م  باَِمث ُلََی  ل ََوَ َالرِّ ح 
 
َْ َاللََُأ َ.َال  ی 

 اثر بر شیطان که کسى برخاستن همانند مگر خیزند،برنمى خورند،مى ربا که کسانى

 فقط معامله: گفتند آنان که است سبب بدان این،. است کرده ش( سَر آشفته و) دیوانه تماس،

 .رباست همانند

 جامعه یفرهنگ بخش) است 9اکرم امبریپ بر شدهزلنا یهاهیآ نیواپس جزو که هیآ نیا

 کردیرو رباخواران، یزندگ روش به نسبت( 888ص ،8818 قم، هیعلم حوزه نیمدرس

ينَ  »: هیآ نیا اول قسمت در. دارد ینییتب – یفیتوص ُكلُونَ َاَّل 
 
باَي أ ماَإاِل ََي ُقوُمونَ َالَالرِّ َي ُقومََُك 

ي ب ُطهََُاَّل  ی طانََُي ت خ  ََِمنَ َالش   که کرده هیتشب یکس به را رباخوار یزندگ و شتیمع ریتدب ،«ال م سِّ

 ای رفتن راه هنگام به بدن تعادل نکردن حفظ یمعنا به خبط،. است شده خبط دچار

 دچار که یکس به را رباخوار متعال یخدا( 878ص ،8288 ،یاصفهان راغب.)است برخاستن



 و کندینم درک را اجتماع و خود انیز و سود و شر و ریخ قبح، و حسن و شده فکر اختالل

 دوم قسمت در( 811ص ،8ج ،8212 ،یهمدان ینیحس.)است کرده فیتوص دهد، ینم زییتم

ن ُهمَ َذلِك َ»: هیآ
 
اَقالُواَبِأ ََُْإِن م  باَمِث ُلََال  ی  ل ََوَ َالرِّ ح 

 
َْ َاللََُأ  و تعادل نداشتن نیا ییچرا نییتب به ،«ال  ی 

 نیا علت قرآن، نظر از. است شده پرداخته یرباخوار یناروا رفتار در یعمل و یفکر اختالل

 دچار چنان ثروت، جمع در حرص نظر از رباخواران که است نیا ناروا و زشت رفتار

 زین و است یاجتماع یزندگ تعادل هیپا که دادوستد انیم که اند شده اشتباه و شهیاند اختالل

 دارهیسرما گروه نیا. اند پنداشته کسانی را دو هر و نگذاشته تفاوت سود، با وام انیم

 هر رند؛یبگ اریخت ا در را یاتیح یروین و اجتماع ثروت که هستند شهیاند نیا در ص،یحر

 ینیحس.)شود نزدیک زوال و سقوط هاىپرتگاه به و متزلزل جامعه، یزندگ هیپا چند

 (813ص ،8ج ،8212 ،یهمدان

 ُخرد کردیرو

 یامهایپ و میمفاه یبررس م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس در خُرد، کردیرو از مقصود

 قرآن از ییهاآموزه به کرد،یرو نیا در. است جزءنگر ینگاه با ،یاله کتاب نیا یاقتصاد

 عیتوز وهیش و یاقتصاد یهابنگاه و هاانسان یاقتصاد رفتار با مرتبط که شودیم دیتأک میکر

 . تاس آنها انیم در درآمد و داتیتول

 و کارگران عنوان به اشخاص، به خُردنگر، کردیرو با میکر قرآن یاقتصاد مفسر

 عنوان به ،یاقتصاد یهاشرکت به و یینها کنندگانمصرف نیهمچن و هیسرما دکنندگانیتول

 نگاه در مسئله نیمهمتر. کندیم نگاه محصول دکنندگانیتول و کار و هیسرما کنندگانمصرف

 دیتول مصرف، حوزه در یاسالم ییعقال رفتار ییشناسا م،یکر یقرآن یاقتصاد اتیآ به خُرد

 . است عیتوز و

 مـعرفت یمبان با مرتبط یقرآن نیمضام و اتیآ از یاریبس به یاقتصاد مفسر نگاه، نیا در

 در ییبسزا نقش که کندیم توجه یشناختارزش و یشناخت انسان ،یشـناخت جهان ،یشـناخت

 صیتخص یاصل یهاچهارچوب نیهمچن و دارد بنگاه ای فرد یبرا تیمطلوب مالک نییتع



 .کندیم مشخص یخوب به زین را محدود امکانات و منابع نهیبه

 از یکی تواندیم ،یاعل سوره 87-82 اتیآ یاقتصاد ریتفس در خُرد کردیرو نمونه، یبرا

 کاال یتقاضا یورا ه،نکیا حیتوض. دهد دست به را تقاضاکننده یبرا نهیبه انتخاب یهامالک

 لیتما از حات،یترج نیا. است مدنظر کنندهمصرف حاتیترج و هایگذارتیالو خدمات، و

 است یخاطر تیرضا و دانستن مـطلوب مقدار از یناش ل،یتما و شودیم یناش ییتوانا و

 متیق کاال، متیق قه،یسل چون یموارد به معمول، طور به. آوردیم دست به کـاال از فـرد که

 تقاضا بر مؤثر یهاعامل نیمهمتر عنوان به فرهنگ، و ثروت ن،یجانش و مکمل یکاالها

 : کندیم گوشزد نیچن متعال یخدا ر،یز اتیآ در. شودیم تـوجه
ف ل حَ َق دَ 

 
ََم نَ َأ ّك  رَ َوَ َت ز  مَ َذ ك  بِّهََِاس  ََر  ّل  ََف ص  ثُِرونَ َب ل   یاة ََتُؤ 

 
ن یاَاْل ةََُوَ َادلُّ ِخر  َرَاْل  ي  ب ىقَوَ َخ 

 
:َایلع.)أ

41-41َ)َ

 و کرد یاد را پروردگارش نام و یافت رشد[ و گردید پاک] که کسى شد رستگار یقینبه

 و بهتر آخرت، که حالى در گزینید،مى بر را( دنیا) پست زندگى( شما) بلکه گزارد، نماز

 .است پایدارتر

 میکـر قـرآن وهیش که داشت نظر در دیبا خُرد، کردیرو با اتیآ نیا یاقتصاد ریتفس در

 لذت» بحث که دهدیم نـشان صـالح، عـمل دادن انـجام بـه مؤمنان، بیترغ و قیتشو یبرا

 و برق و زرق پر یهاباغ همواره ن،یبنابرا. است گرفته عنه مفروغ یامر را «دوام با الم و

 و سازدیم مطرح کین عمل شپادا عـنوان بـه دارنـد، بادوام یهالذت که را یبهشت یکاالها

یم رخ بـه را رنـج ـنیا دوام و دوزخ آتـش از ینـاش الم و رنـج بدکاران، یبرا مقابل، در

 .داندیم یبخترهیت و شقاوت عامل و کشد

 دعوت منظور به ،یاخرو و یویدن یهالذت انیم سهیمقا در میکر قرآن زین اتیآ نیا در

 گوشزد را قتیحق نیا ،یمعنو سعادت ریمس در حرکت به انانس قیتشو و آخرت یسـو به

 . است دارتریپا ،یکمّ لحاظ به و بهتر یفیک نظر از ایدن لذت از آخرت، لذت که کندیم

شهیاند در کنندهمصرف یتقاضا هینظر بر که بنتام ییگرالذت یجا به اساس،نیبرا



 را آخرت و ایدن یرستگار کردننهیشیب م،یکر قرآن است، افکنده هیسا معاصر، یاقتصاد

 نه،یبه انتخاب یبرا مسلمان، تقاضاکننده رو،نیازا( 22ص ،8813،ییرجا.)کندیم مطرح

 تقدم با را یآخرت و ییایدن یهارنج کردن نهیکم و یآخرت و ییایدن یهالذت کردن نهیشیب

 (78-17ص ،8871 ،یمعزّ ریم.)ردیگیم مدنظر ،ییایدن بر یآخرت یهارنج و هالذت

 کالن کردیرو

 قرآن یاقتصاد یهاآموزه نییتب دنبال به م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس در کردکالنیرو

آموزه کرد،یرو نیا در. است آن بر حاکم یاجتماع یساختارها و جامعه با ارتباط در میکر

 ،یصاداقت ثبات مانند ،یالمللنیب و یمل کالن سطح در یاقتصاد مسائل با مرتبط یقرآن یها

 دولت، یدرآمدها و مخارج تورّم، اشتغال، ،یاقتصاد رشد ،یخارج یبازرگان تراز توازن

 . شودیم یبررس توسعه، اقتصاد و ،یکاریب ،یاقتصاد بحران ،یاقتصاد رکود

 از حاصل جینـتا با یمنطق ارتباط دیبا کالن، کردیرو در ریتفس یهااستنتاج چند هر

 هستند، که یصورت همان به خُـرد جینتا که داشت توجه دیبا ماا باشد، داشته خـُرد کردیرو

 خود کارکنان از نفر چند ای کی یشرکت اگر نکهیا مانند شوند،ینم داده میتعم کالن سطح به

 کبارهی هاشرکت یتمام اگر یول کرد، خواهد سود شک،یب کند، نیگزیجا آالتنیماش با را

 جه،ینت در و یمل درآمد کاهش موجب و ابدییم شیفزاا یکاریب کنند، مبادرت کار نیا به

 .دهدیم کاهش را هاشرکت سود و شودیم هاشرکت داتیتول یبرا تقاضا کاهش

 سوره 23-27 اتیآ ریتفس در را میکر قرآن یاقتصاد ریتفس در کالن کردیرو از یانمونه

 :دید مشاهده توانیم وسفی

ر ُعونَ َقال َ َْ َت ز  ب  ََِسنيَ َس 
 
أ ُتمَ َف ماَبا َد  د  ص  ُروهََُح  اَق لیل ََإاِل ََُسن بُلِهََِيفَف ذ  ُكلُونَ َِمم 

 
يتَُثمَ َت أ

 
َِمنَ َي أ

دَِ َْرَذلِك ََب ع  ب  ُكل نَ َِشدادَرَس 
 
ُتمَ َماَي أ م  اَق لیل ََإاِل ََل ُهنَ َق د  يتَُثمَ َُُت ِصُنونَ َِمم 

 
دََِِمنَ َي أ َاعمَرَذلِك ََب ع 

ونَ َهَِفیَوَ َانل اُسََيُغاُثََفیهَِ ِِصُ َ(14َ-11:َوسفي.َ)ي ع 

 درو را آنچه و کنیدمى زراعت( جدّیت با و سابق) شیوه بر سال هفت»: گفت( یوسف)

 آن، از پس آنگاه واگذارید؛ هایشخوشه در را آن خورید،مى آنچه از اندکى جز پس کردید،



 اید،نهاده پیش از ها( سال) آن براى را آنچه که آیدمى( خشکسالى و) سخت( سال) هفت

 رسدفرامى سالى ،(خشکسالى) آن از بعد آنگاه. کنیدمى ذخیره آنچه از اندکى جز خورند،مى

 .فشرندمى( هامیوه سال) آن در و شودمى باریده مردم بر باران آن، در که

 و مصر سرزمین در حضرت ساله پانزده ریزىِبرنامه از سخن ات،یآ نیا در

 تهیه یعنى گذارى،سرمایه نوع سه. است پهناور کشور این در نسنگی نسبتبه گذارىسرمایه

 از انبار موجودى و( ساختمان) انبار تهیه آن، کارگیرى به و سرمایه تشکیل و تولید عوامل

 و کیاستراتژ برنامه در( 78ص ،8818 رجایى،.)کندیم استفاده مدت بلند ریزىبرنامه این

 کشور نجات آن، یینها مقصد و یاصل هدف کرده، یطراح 7وسفی حضرت که یجامع

 به برنامه، نیا در. است بوده یقحط و محصوالت ینابود خطر از خاص طیشرا آن در مصر

 سال هفت در یکاف باران ماهر، یانسان یروین از بودند عبارت که موجود امکانات و منابع

 شده یکاف توجه ،...  و انبارها وسازساخت و کشت یبرا مناسب و زیخحاصل نیزم و اول

 .است افتهی دست خود اهداف به مرحله به مرحله و آنها اساس بر برنامه و بود

 آنها یبرا که یمناسب تیموقع و بزرگ فرصت ،یخشکسال و یقحط دیتهد مقابل در

 بوده اول سال هفت در کشت یبرا مناسب و مرغوب یهانیزم ، فراوان باران داشت، وجود

 به و جسته سود بزرگ فرصت آن از آنها، قیدق شناخت و علم با 7وسفی حضرت.  است

 . است پرداخته یقحط دیتهد با مقابله به آنها لهیوس

 و سنگ از ییانبارها کرد امر 7وسفی حضرت اول، سال هفت برنامه در اساس،نیبرا

 مصرف، یضرور زانیم به کس هر کردند درو را یکشاورز محصوالت هیکل و بنا ساروج

 سال، هفت مدت. کردند ینگهدار انبارها در و خوشه در را محصوالت یقبا و برداشت

 نیا اول، سال هفت برنامه در مهم نکته. کردیم عمل وهیش و برنامه نیا به مصر نیسرزم

 یضرور مقدار به بلکه نکنند، استفاده آورند،یم دستبه که یمحصول تمام از مردم که است

 از بود، خواهد یقحط و یخشکسال دوران که دوم سال هفت در. کنند رهیذخ را هیبق و بسنده

 سال در تا کنند ینگهدار بذر عنوان به هم را یمقدار و استفاده خود یها رهیذخ از یبخش



 و اجرا تیمأمور 7وسفی حضرت یوکال و یدولت مأموران و ندینما استفاده آن از بعد، یها

 . داشتند عهده بر را امور نیا تحقق

 امر نکهیا یبرا 7وسفی حضرت که است شده وارد اتیآ نیا ریتفس در ،یاتیروا بر بنا

 تیموقع نیا از سودجو، تاجران و محتکران و باشد یمنظم حساب با غله فروش و دیخر

 دستور کنند، رفتار عادالنه فروش، و میتقس طرز در یدولت مأموران ای و نکنند استفاده سوء

 افتیدر و دارانیخر تمام نام و ردیگ انجام غله فروش و دیخر در یقیدق برنامه بود داده

 یو نظر به را دفتر آن روز، هر انیپا در و گردد ضبط و ثبت دفتر در روزانه غله، کنندگان

یم یشتریب دقت و کنترل آمدند، یم مصر خارج از که یکسان درباره خصوصبه. برسانند

 یرو بخواهند ه،یهمسا یکشورها و مجاور یشهرها دارانهیسرما و تاجران مبادا تا شد

 یکشورها و شهرها به پول، برابر در را مصر غله، تجارت و سود یرو ای عداوت و یدشمن

 به غله دیخر یبرا کشور از خارج از که یکسان بود داده دستور رو،نیازا. سازند منتقل خود

 اتیخصوص و نام مله،معا دادن انجام از قبل و شوند یشتریب قیتحق و یبازپرس ند،یآیم مصر

 (872-878ص ،8ج ،8281 بحرانى،. )برسانند شانیا اطالع به و کنند ضبط را آنها

 و مهم یامهایپ توانیم ادشده،ی اتیآ یاقتصاد یهاآموزه به کالن کردیرو با ب،یترتنیبد

 استنتاج یاقتصاد بحران طیشرا در ژهیو به کالن، یاقتصاد تیریمد یبرا یسازسرنوشت

 .کرد

 یاهیتوص -یهنجار کردیرو

 یارهایمع ییشناسا دنبال به م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس در یاهیتوص -یهنجار کردیرو

یب. کندیم هیتوص اقتصاد حوزه در میکر قرآن که است یبد و یخوب و ینادرست ،یدرست

به نجارهاه این. شودمى نامیده «هنجار» ،یرفتار یمعیارها اثر بر ،یاقتصاد رفتار هر د،یترد

 متعلق آن به که یدیعقا و فرهنگ نظرنقطه از هرکس بلکه اند،نشده تدوین قانونى صورت

 نییتع نقش هنجارها این و داندمى( نادرست) نابهنجار یا و( درست) بهنجار را عملى است،

 .دارد شانیا یاریاخت اّفعال در کننده



 میتنظ یبرا است، یاقتصاد اخالق و فقه یربنایز که یثابت یهاآموزه زین میکر قرآن

 به یابیدست و هامشکل رفع جهت در مصرف، و عیتوز د،یتول حوزه سه در یاقتصاد روابط

 جنبه م،یکر قرآن یاقتصاد یهاآموزه شتریب کهیاگونهبه کند،یم مطرح یاقتصاد یهاهدف

 را یاسالم اقتصاد یهنجار نظام یاصل شالوده هاآموزه نیا. دارد یاهیتـوص و یتگریهدا

 .بخشدیم سو و سمت مسلمانان یاقتصاد رفتار به و دهدیم لیتشک

 به و دهدیم قرار مخاطب را مانیا با افراد حقوق، و فقه درحوزه میکر قرآن نمونه، یبرا

 ماندهیباق گرفتن از د،یدار مانیا اگر که کندیم هیتوص-یاله یتقوا به دستور از پس- آنها

 : دیکن نظر صرف بدهکاران، از خود یربو تمطالبا

اَيا يُّه 
 
ينَ َأ ُنواَاَّل  باَِمنَ َب ِقَ َماَذ ُرواَوَ َاللَ َات ُقواَآم  ِمنيَ َُكن ُتمَ َإِنَ َالرِّ لُواَل مَ َف إِنَ َُمؤ  ع  ذ نُواَت ف 

 
َف أ

َ والُِكمَ َُرُؤُسََف ل ُكمَ َتُب ُتمَ َإِنَ َوَ َر ُسوِلََِوَ َاللََِِمنَ َِِب ر ب  م 
 
لُِمونَ َالَأ ل ُمونَ َالَوَ َت ظ  :َبقره.َ)ُتظ 

َ(814و812

 مؤمنید، اگر و کنید حفظ خدا[ عذاب] از[ را خودتان! ]ایدآورده ایمان که کسانى اى

 با جنگ در که کنید اعالم پس نکردید،( چنین) اگر و کنید رها است، مانده باقى ربا از آنچه

 ستم شماست؛ آنِ از فقط هایتان،سرمایه لاص پس کنید، توبه اگر و هستید اشفرستاده و خدا

 .شودنمى ستم شما به و کنیدنمى

 خـطاب است، خداوند به مانیا لوازم از که ربا، میتـحر ضمن اتیآ نیا در متعال یخدا

 نیا با دیبدان پس ،(دیکنینم ترک را یرباخوار)دیکنینم نیچن اگر: دیفرمایم رباخواران به

 یمعنا به که اندکرده قرائت «فأذنوا» یبرخ. دیرویم رسولش و خدا جنگ بـه واقـع در کـار،

 کلمه جهت، نیهم به و شده نیتضم آن در ن،یقی یمعنا صـورت، دو هر در اما است، اعالم

 ،8 ج ،8212 ،یجزائر).کندیم دیتأک بر داللت که اسـت آمده جرّ حرف باء بـا هم «حرب»

 به آن دادن نسبت و دارد عیتنو ای میتعظ بر داللت «حرب» آمدن رهنک ن،یهمچن(  821ص

 7خـدا رسول و فرموده عیتشر خداوند، که است یحکم به آن ارتباط نظر از ،9خدا رسول

 (288ص ،8 ج ،8813 ،ییطباطبا). است کرده ابالغ مردم به را آن



 یرباخوار با ،یالزام مقررات عوض با تواندیم یاسالم دولت که میفهمیم باال جمله از

 .کند یریجلوگ آن استمرار و دیتشد از و مبارزه

 تیهدا و هیتوص به مختلف یهاروش با میکر قرآن زین یاخالق یهنجارها مورد در

 به الحسنهقرض» ریتعب با گاه دستان،یته به انفاق درباره نمونه، یبرا. پردازدیم مؤمنان

 : شودمى پرداخت خداوند خشنودى براى که کندیم ادی «خداوند

نَ  ِيَذ اَم  رُِضََاَّل  نا ََق ر ضا ََاللَ َُيق  س  هََُح  ََُف ُیضاِعف  عافا ََل  ض 
 
ة ََأ ثِي  بُِضََاللََُوَ َك  َوَ َي ب ُصُطََوَ َي ق 

ُعونَ َإَِل  هَِ َ(812:َبقره.َ)تُر ج 

 تا[ کند انفاق بخشیده، او به خدا که اموالى از و] دهد اىالحسنهقرض خدا به که کیست 

 گسترده یا محدود[ را بندگان روزىِ که] است خداوند و کند؟ برابر چندین او براى را آن

 شویدمى بازگردانده او سوى به و[ شودنمى آنها روزى کمبود باعث هرگز انفاق و] سازدمى

 [.گرفت خواهید را خود پاداش و]

 به قرض به انفاق گذارىنام. تاس تشویق و دعوت یبرا ات،یآ نیا در استفهام سیاق  

 ( 831ص ،8 ج ،8813 طباطبائى، عالمه.)است انفاق به ترغیب براى نیز خداوند

 به ورود که کندیم ریتعب یاگردنه به دستان،یته به نسبت تیمسئول احساس از زین گاه 

 : نیست میسر آن از عبور با جز سعادت، به دستیابى و تکامل مرحله

مَ َف ل َ ت ح  ب ةَ َاق  ق  راكَ َماَوَ َال ع  د 
 
اَأ ب ةََُم  ق  ب ةَ َف كََُّال ع  وَ َر ق 

 
عامَرَأ ب ةَ َذِىَي و مَ َيِفََإِط  غ  س  ب ةَ َذاَي تِیما ََم  ر  ق  َم 

وَ 
 
ِكینا ََأ ب ةَ َذاَِمس  َ(41-44:بدل.َ)م ْت  

 اىبرده کردن آزاد چیست؟ گردنه آن دانىمى چه تو و نگذشت مهم گردنه آن از او ولى 

 .گرسنگى روز در را نشینخاک مستمندى یا خویشاوندان از تیمىی دادن غذا یا

رفت مسیر یگانه معمول طور به و دشوار آن از عبور که شودمى گفته اىگردنه به «عقبه»

 و یتیمان به رسیدگى تکامل، مسیر پیمودن راه یگانه مؤمنان، براى قرآن نظر از و است وآمد

 .است مسکینان اطعام



 ینییتب ـ یهنجار کردیرو

 میکر قرآن یهنجار یهاآموزه ییچرا و قتیحق از سخن ،ینییتب -یهنجار کردیرو در

 ،هرحکم از اعم م،یکر قرآن در یهنجار گزاره هر نکهیا حیتوض. است اقتصاد حوزه در

 و مکلّف به که است یمـصلحت و حکمت مـالک، یدارا آمـده، آن در که یاهیتوص و دستور

 اهل مکتب در در تنها نه مصالح، نیا شناخت یبرا تالش. خالق نه گردد،یبازم مخلوق

 ینید قیحـقا و ـنید قیعم درک به را آنان و شـده دیتأک آن بر بلکه نشده، نکوهش 7تیب

 مطرح...  روزه زکات، نماز، از اعم احکام فلسفه باره در یمتعدد اتیروا.)اندکردهیم قیتشو

 علل کتاب آنها، نیترمعروف و است موجود ،یثیحد درکتب ع،یشرا علل عنوان با که شده

 حوزه در میکر قرآن یهنجار یهاآموزه اساس،نیبرا(. است صـدوق خیشـ نوشته الشّرائع

 :کرد نییتب توانیم محور سه در را یاقتصاد مسائل

  میمفاه نییتب. 1

 در یدیکل میفاهم فیتعر م،یکر قرآن یهنجار یهاآموزه نییتب مراحل نیمهمتر از یکی

 هفتم هیآ در م،یکر قرآن یاقتصاد مهم یهاآموزه از یکی نمونه، یبرا. است اقتصاد حوزه

 :است شده مطرح حشر سوره

فاءَ َما
 
ََاللََُأ لََِِمنَ َر ُسوِلََِیلع  ه 

 
ىبََِّلِيَوَ َلِلر ُسولََِوَ َف لِل هََِال ُقرىَأ َوَ َال م ساكيََِوَ َاَل  تاىمَوَ َال ُقر 

بیلَِاَاب نَِ َ َلس  َ َُدول ةَ َي ُكونَ َالَك  نِیاءََِب ي  غ 
َ(1:َحرش.َ)ِمن ُكمَاْل  

 و رسول و خدا آنِ از بازگرداند، رسولش به هاآبادی این اهل از خداوند را آنچه

 میان در( عظیم اموال این) تا است ماندگان راه در و مستمندان و یتیمان و او خویشاوندان

 .نگردد دست به دست شما ثروتمندان

 جنگى آنها آوردن دست به یبرا که یمیغنا تمام است شده اعالم صراحت با ه،یآ نیا در

گروه میان در را اموال این که دارد تعلق 9اللّه رسول به اند،نکشیده زحمتى مسلمانان و نشده

 صورت ایاغن انیم در ثروت تداول تا کند تقسیم انصار و مهاجران از یخاص یها

 (838ص ،3ج ،8878 ،طبرسى.)ردینگ



 پرسش اما است، ایاغن انیم در ثروت افتنین تداول ادشده،ی یحقوق حکم فلسفه درواقع

 یمعنا به فراوان، اموال تیمالک صرف ایآ ست؟یچ «تداول» یمعنا که است نیا یاساس

  است؟ ثروت تداول

 ،8871 ى،طریح.)است متداول ءیش یمعنا به است، «ل و د» مشتقات از که «دُولة» واژه

 ؛888ص ، 8288اصفهانى راغب ؛818ص ،88ج ،8811 منظور، ابن ؛872ص ،1ج

 تسلط و یرگیچ ینوع با همراه انتقال یمعنا به ،«تداول»( 818ص ،8ج ،8811 ،یمصطفو

 با همراه یمکان به یمکان از سپاه انتقال آن، یمعنا که رودیم کار به جنگ در یگاه. است

 یمعنا که رودیم کار به واژگان مورد در یوگاه است تیغلوبم و تیغالب حالت در ر،ییتغ

 مورد در «تداول» واژه که یهنگام. است مردم انیم در رواج و واژگان گرید بر واژه کی غلبه

یاگونهبه است، افراد انیم اموال مستمر شدن دست به دست یمعنا به رود،یم کار به اموال

 ،88ج ،8811 منظور، ابن.)گرید عده یزمان و دارند تسلط اموال آن بر یاعده یزمان که

 ادی یمعنا در( 872ص ،1ج ،8871 ،یحیطر ؛811ص ،8ج ،8811 ،یمصطفو ،818ص

 بدون اموال، بر سلطه نیا هرچند است، اموال بر افراد یانحصار تسلط مهم، نکته شده،

 بر ثروتمندان لطتس ،«ثروتمندان انیم در ثروت تداول» یلغو یمعنا. ابدی تحقق تیمالک

ییدارا و اموال از یاعمده بخش فیتکل ،یانحصار طور به شانیا کهیاگونهبه است، اموال

 ندیفرا بر تسلط ،یعیطب منابع بر تسلط همچون یموارد جه،ینت در. کنند نییتع را جامعه یها

 و یولپ یهاانیجر و یباالدست عیصنا بر تسلط بازار، در خدمات و کاالها متیق نییتع

 اقتصاد یاصل یهاانیشر خاص، یاعده شده سبب که کار بازار روابط بر سلطه نیهمچن

 ،یمعلم.)است ایاغن انیم در ثروت تداول از یمصداق یهمگ رند،یگ دست در را جامعه

 (818-828ص ،8838

 آن ینظر یهاشهیاند بـا میکر قرآن یاقتصاد یهنجارها یسازگار نییتب. 2

 اسالم، ینظر نیادیبن یهاشهیاند بـا میکر قرآن یاقتصاد یهنجارها یهـماهنگ نییتب

 یهاارزش د،یتردیب. دارد میکر قرآن یاقتصاد ریتفس به ینییتب کردیرو در ییبسزا سهم



 یم ورورنگ آنها تیسنخ از و ابندییم تیهو یشناخت-جهان یمبان با ارتباط در یاقتصاد

 که یدرصورت بخشد؛ یم قتیحق خود، از برگرفته یاهارزش به ،یقیحق ینیبجهان. رندیپذ

 ن،یهمچن. ندیبیم یوهم و یپندار را خود به منتسب یهاارزش ،یوهم و یالیخ ینیبجهان

 ینیبجهان از ؛یماد یهاارزش ،یستیالیماتر ینیبجهان از ؛یاله یهاارزش ،یاله ینیبجهان از

 . کندیم تراوش یفلسف یهاارزش ،یفلسف ینیبجهان از و یمذهب یهاارزش ،یمذهب

 جامعه، انسان، از اسالم که است تفسیرى اساس بر م،یکر قرآن شدهدر دیتأک یهنجارها

 .دهدیم ارائه امور این انیم ارتباط کیفیت و هستى منشاء و اخروى و دنیوى جهان

 از آمدهبر و سازگار کامالً ت،یمالک موضوع در یاخالق و یحقوق احکام هیکل نمونه، یبرا

 آن، و است «مطلق حقیقی مالکیت» ت،یمالک قسم نیبرتر رایز است؛ یاسالم ینیبجهان

 تمام به نسبت متعال، یخدا مالکیت. است عالّم به نسبت سبحان خدای نامحدود مالکیت

 از موجودات، تمام وجود اینکه، از است عبارت و دارد شهرت «اشراقیه اضافه» به ممکنات،

 شئون همه مالک تامّه، علت که گونههمان. دارد تعلق آن به و است عالمت خداوند وجود

 شئون همه مالک و هستی نظام سراسر قیّوم نیز سبحان خدای است، خویش معلولِ هستی

 فقه جامع نرمافزار خوئى،.)هستند او به متقوّم و معلول و مِلک موجودات، همه و است آن

 (82ص ،8ج ،8

 قهری نتیجه بلکه ندارد، نیاز روایی یا قرآنی دلیل به خداوند، برای حقیقی مالکیت اثبات

 داللت زین قرآن آیات ن،یا وجود با( 888ص ،8871 تهرانی، هادوی.)اوست خالقیت پذیرش

 وی که آنجا از یعنی گردد،می باز وی خالقیت شأن به پروردگار، حقیقی مالکیت که کنندمی

 و است مطلق مالکیت، این سبب،همین به. هست زین آنان مالک است، اشیا همه ربّ و خالق

 از( 223 و 281 ،87ص ،87 ج ،8818 شیرازی، مکارم. )شودمی شامل را تصرّفات همه

 :است زمر سوره 81 و 81 آیات کند،می ترسیم را «مالکیت» و «خالقیت» رابطه که آیاتی

الُِقََاللَُ ََُهوَ َوَ َءَ يشَكََِّخ  كِیلرََءَ يشَكَََِّع  ََُو  اَِلدََُل  ق  و ِتََم  ر ِضََوَ َالّسم 
 
ِينَ َوَ َاْل ُرواَاَّل  ف  َك 

كَاللََِبِآياِتَ وَل 
ُ
ونَ َُهمََُأ ِِسُ

 
َ.َاْل



 او آنِ از زمین، و آسمان کلیدهای. است اشیا همه بر ناظر و چیز همه خالق خداوند،

 .زیانکارند شدند، کافر خداوند آیات به که کسانی و است

. است شده گرفته فارسی کلید از آن اصل شناسان،لغت گفته به و کلید معنای به ،«مقالید»

 کلید: گوییممی کهچنان است، چیزی بر سلطه یا مالکیت از کنایه معمول، طوربه تعبیر، این

 هم و خداوند مالکیت توحید به اشاره هم تواندمی آیه، نیا پس. است فالن دست به کار این

 ،83 ج ،8818 شیرازی، مکارم.)باشد هستی عالم بر وا حاکمیت و ربوبیت و تدبیر توحید

 ( 881ص ،82 ج و 188ص

 داده اسناد هاانسان به و است مطرح هاانسان اجتماعی روابط در که مالکیتی مقابل، در

 فروش و خرید با و قراردارد عقالیی قراردادهای حیطه در که است اعتباری مالکیت شود،می

 .ردیپذینم تغییر معامالت، گرید و

تیمالک گرید بر آن تقدم و برترى و ممکنات همه بر خداوند یقیحق تیمالک رشیپذ با

 گیرىشکل در را پروردگار وحیانى دخالت مجارى به مربوط نظرى مبانى توانمى بهتر ها،

 دفتر. )کرد ترسیم مال و انسان رابطه چگونگى در وى تشریعى هدایت و مالکیت ساختار

 (881ص ،8878 نشگاه،دا و حوزه همکارى

  یعمل یهاشهیاند با یاقتصاد یهنجارها یهماهنگ نییتب. 8

 حوزه در میکر قرآن یهاآرمان و اهداف با میکر قرآن یاقتصاد یهنجارها یسازگار

 نیچن. است میکر قرآن یاقتصاد ریتفس در ینییتب-یهنجار کردیرو از یگرید بعد اقتصاد،

 ایدن در خوش یفرجام به دنیرس یبرا مؤثر یعمل مثابهبه ،یاقتصاد یهنجارها بر ،یکردیرو

 .ورزد یم دیتأک سعادتمند و سودمند یآخرت و

 در توانیم را میکر قرآن یاقتصاد ریتفس در ینییتب - یهنجار کردیرو نیا از نمونه کی

 :دید توبه سوره 81 و 82 یهاهیآ

اَيا يُّه 
 
ينَ َأ ُنواَاَّل  ثيا ََإِنَ َآم  بارَِاَمِنَ َك  ح 

بانََِوَ َْل   ُكلُونَ َالرُّه 
 
والَ ََل  أ م 

 
اِطلََِانل اِسََأ ونَ َوَ َبِال  َي ُصدُّ

نَ  بیلََِع  ينَ َوَ َاللََِس  ِِنُونَ َاَّل  ََي ك  ه ب  ةَ َوَ َاَّل  بیلََِيفَُين ِفُقون هاَالَوَ َال ِفض  ُهمَ َاللََِس  َف ب رشِّ 



َ ذاب 
؛َبِع  َلم 

 
ل ی هاَُُي ىمَي و مَ َأ نَ َنارََِيفَع  ه  وىَمَ ج  ُتك  َماَهذاَُظُهوُرُهمَ َوَ َُجُنوُبُهمَ َوَ َِجباُهُهمَ َبِهاَف 
ُتمَ  ِن   ن ُفِسُكمَ َك 

 
ِِنُونَ َُكن ُتمَ َماَف ُذوقُواَِْل َ(42َو41َ:َتوبه.َ)ت ك 

 اموال راهبان، و( کتاب اهل) دانشمندان از بسیارى قطعاً! ایدآورده ایمان که کسانى اى

 را نقره و طال که کسانى و دارندبازمى خدا راه از( را مردم) و خورندمى ناروا به را مردم

 در! ]ده مژده دردناک عذابى به را آنان پس کنند،نمى مصرف خدا راه در را آن و اندوزندمى

 آنها با و شودمى داده شدید حرارت ها[ سکه] آن بر جهنم، آتش در که روزى[ آن

 این:( گویندمى آنان به و! )گذارندمى داغ را انهایشپشت و آنان پهلوهاى و هایشانپیشانى

 .اندوختیدمى همواره را آنچه بچشید پس اندوختید، خودتان براى که است چیزى

 زهیانگ به را( نقره و طال) خود درآمد ندارد حق مـسلمان ات،یآ نیا مفاد اساس بر

 دیبا ،یزیچ نیچن از زیپره یبرا. کند پنهان و کنز ،یاله حقوق پرداخت بدون ثروت انباشتن

 هم آن انداختن انیجر به صِرف البته. گذاشت یاقتصاد گردش و مبادله معرض در را مال

 یف انفاق» کـهیاگونهبه بـاشد، یاسـالم ضوابط بر منطبق دیبا مال گردش بلکه ست،ین یکاف

 زهیانگ که شودیم فادهاست زین «ألنفسکم کنزتم ما هذا» عبارت از. کند صدق آن بر «اللّهلیسب

 شیدایپ یخیتار نهیزم یبررس در.است مؤثر ،عمل نیا حرمت در تکاثر، و یاندوزثروت

 گونههمان اند،بوده کنزکنندگان یبرا غالب و ـجیرا مـوضوع دو نقره و طال که شد انیب "کنز"

 آن ینگهدار و بوده ثبات یدارا آن ینسب ارزش که یپول هرگونه زین گرید یهازمان در که

 کنز، حرمت ن،یبنابرا. بود خواهد کنز یبرا یمناسب لهیوس باشد، داشته یکمتر نهیهز

یم هم یامروز یهاپول شامل و ندارد نارید و همدر یهـاپول و نـقره و طال به اختصاص

 ؛.(28ص ،81ج ،8281 رازی، فخر)یراز فخر همچون مفسران از یاریبس ن،یهمچن. شود

 بر( 827ص ،3ج ،8813 طباطبائی،)ییطباطبا عالمه و( 28ص ،1ج ،8878 برسی،ط)یطبرس

 .ردیگیم بر در زین را یپول ریغ یهاییدارا ،ـهیآ نیا در کنز حرمت موضوع که باورند نیا

 با کلمات نیا ینیهمنش نهیقر به و «اللّهلیسب یف انفاق» و «کنز» یعرف مفهوم به توجه با

 و کـردن جـمع مطلق شده، میتحر هیآ ـنیا در آنـچه میابییدرم ـه،یآ یکل اقیس و گریکدی



 از اعم)خداوند یرضا راه در آن تمام است واجب و است( مال)پول داشتن نگه راکـد

 .شود صرف( یگذارهیسرما و یاجتماع مخارج ،یشخص مصارف

 به که را درآمد از یهمس شودیم موجب اندازهاپس داشتننگه راکد و «کنز» میتحر

 خود شود،یم اندازپس اصـطالح به و ابدیینم اختصاص یاجتماع مـشارکت و مـصرف

 و رشد نهیزم ب،یترتنیبد. کند یگذارهیسرما ،گرید افراد به یواگذار بـا ـای و شـخص

 .گرددیم فراهم متوازن یاقتصاد شرفتیپ

 یستمیس کردیرو

 آموزه ای مفهوم کی یبررس م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس رد یستمیس کردیرو از مقصود

 .هستند مرتبط او با که است یاسالم معارف و هاآموزه کل ضمن در یاقتصاد

 یکدیگرارتباط با که است عناصر از ایمجموعه نظام، ای مدل ، سیستم نکهیا حیتوض 

 دیگر بر جزء، هر رتغیی ستم،یس هر در. کوشندیم هدف یک تحقق برای و کنندمی برقرار

 و گذارندنمی ازمجموعه جدا و مستقل اثری عناصر، از یکهیچ و دارد تأثیر کل بر و اجزا

 .پذیرندنمی

 و عناصر نیا. است مندنظام و وستهیپهمبه یهاگزاره و عناصر از یامجموعه زین نید

 ساختار و دهدیم شکل عناصر نیا به ن،ید ییگراهدف و هستند نید اهداف تابع اجزا

یم یبندتیاولو را خود یهابرنامه و اهداف ن،ید. کندیم نییتع را گریکدی با آنها یارتباط

 در را هنجارها و هاآرمان و دارد برنامه خود، یطیمح عناصر به یدهشکل یبرا و کند

 از کی هر یروبخشین ییهمافزا از سپس. دهدیم تـحول و رییتـغ خود اهداف چهارچوب

 .دیجویم بهره خود ییغا هدف سمت به حرکت یبرا عناصر،

 یزندگ مختلف یهانهیزمـ در یسازمیتصم و حساس مهم، ییهاگزاره میکر قرآن در

 همه، نیا و دارد یجد تأثر و ریتأث آن یاقتصاد یهاآموزه با که هست یجـمع و یفرد

 هاانسان یزندگ در مختلف، یهاوضوعم یبرا اسالم ـنید کـه دارد تیواقع نیا از نـشان

 در گریکدی با واحد، شبکه صـورت بـه هامدل نیا. است داده ارائه کامل یمدل و برنامه



یطـراح ستمیس و شبکه در یخاص گاهیجـا ـن،ید یهاگزاره از کی هـر. هـستند تـعامل

یم دیتول را نظر مورد اثر خود، یواقع تیموقع در گرفتنقرار صورت در فقط که دارند شـده

 .کنند

آموزه گرید با هماهنگ و منسجم یاقتصاد یهاآموزه و میمفاه از یامجموعه میکر قرآن

 سقم و صحت شناخت یبرا یحت توانیم انسجام، نیا از که آوردیم ارمغان به یاسالم یها

یم مرد، و نز ارث یعقالن هیتوج درباره نمونه، یبرا. جست مدد زین یاقتصاد ریتفاس یبرخ

 .کرد استفاده اسالم در خانواده حقوق منسجم ازنظام توان

 مطرح یاقتصاد اتیآ از ر،یتفس یکل اصول با هماهنگ اما متفاوت، ریتفس دو اگر یحت

 اعتبار است، ترکینزد میکر قرآن یاقتصاد نظام اهداف و مقاصد به که یریتفس آن شود،

 مقاصد از یول آمده، دست به عام یریتفس یهاروش با تنها که یریتفس تا دارد یشتریب

 و ایاغن انیم در ثروت تداول کنز، فاحش، یطبقات اختالف به و باشد داشته فاصله عتیشر

 (12ص ،8831 خسروپناه،: نک.)شود منجر یاقتصاد رکود

 یهادگاهید در توانیم را میکر قرآن یاقتصاد ریتفس در یستمیس کردیرو از یانمونه

 کل از جزئی صورت به را حکمی هر باید ،یو دگاهید از. دید( ره)صدر محمدباقردیس دیشه

 نگاه به را جزئی نگاه عبارتی، به و گرفت نظر در هم به مرتبط مجموعه یک از بخشی و

 (287ص ،8282 صدر،. )کرد تبدیل کلی و سیستمی

 از پس است، نزک بودن ممنوع درباره که توبه سوره 81 و 82 یهاهیآ در او مثال، یبرا

 نسبت پولی مبادالت مزایای ذکر و مبادله وسیله منزلهبه خود نقش ایفای در پول کارکرد تبیین

 :فرمایدمی ارزش ذخیره عنوان به پول نقش درباره پایاپای، مبادالت به

 را اندازپس كه داريسرمايه رژيم در انداز،پس و ذخيره وسيله عنوان به پول اخير نقش

 را كل تقاضاي و عرضه تعادل امر، اين رايز است؛ خطرناكي عامل كند،مي تشويق

 دوره در كه صورتي در. زندمي هم به مصرفي و توليدي كاالهاي مجموع به نسبت

 .بود برقرار تعادل تقاضا و عرضه ميان كاالها، مستقيم مبادله



 هایتعادل زدن هم بر در پول کردن کنز نقش تبیین و «سی اتحاد» به اشاره با سپس وی

 :گویدمی اقتصادی

 و اصلي هاينقش به توجه از توانمي را داريسرمايه رژيم و اسالم ميان اساسي اختالف

پس وسيله عنوان به پول داري،سرمايه رژيم در. داد تشخيص شد، گفته كه پول فرعي

 را آن و كرده مبارزه پول ذخيره با اسالم كه صورتي در شده، شناخته رسميت به انداز

 و توليدي هايزمينه در پول مصرف به تشويق را مردم و داد قرار ماليات مشمول

 (426ص همان،.)است كرده مصرفي

ذخیره معنای به را «کنز» مفهوم یو که شودمی استفاده صدر شهید مطالب مجموعه از

نیازا. داندمی آن بروز از جلوگیری بر ناظر را اندوخته هایپول بر زکات وضع و پول سازی

 که دانندیم واجب صورتی در را نارید و درهم زکات که فقها مشهور دگاهید خالف بر رو،

 یک «کنز» است باور نیا بر صدر شهید ،(881ص ،8288 حلى،) بماند مالک نزد سال یک

 سرعت براساس راکد، پول بر آن انطباق برای الزم زمان مدت و است پذیرانعطاف مفهوم

 شتاب و پول گردش سرعت چه هر. شود می تعیین گذاریسرمایه امکانات و پول گردش

. بود خواهد کنز مصداق تریکوتاه زمان در رایج، پول نگهداری باشد، بیشتر گذاریسرمایه

 نگهداری باشد، کمتر گذاریسرمایه شتاب و پول گردش سرعت که صورتی در[ عکسبه

 به شاید. بود خواهد کنز مصداق قبل حالت هب نسبت تر طوالنی زمان مدت در رایج، پول

 به. است بوده سال گذشت بر متوقف تشریع، عصر در نقدین بر زکات وجوب سبب، همین

 به چرخه از نقدین خروج که بوده حدی به پول گردش سرعت زمان آن در دیگر، عبارت

 صدر،.)است شدهمی «کنز» صدق نتیجه، در و اقتصادی هایآسیب موجب سال، یک مدت

 (811ص ،8282

 یریگجهینت

 :از عبارتند پژوهش، نیا از حاصل جینتا

 یاقتصاد شیگرا با یآسمان کتاب نیا ریتفس م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس از مقصود. 8



 یچندان ریتأث جه،ینت در و بوده ریرناپذییتغ یکل قواعد بدون کنون تا اقتصاد دانش رایز است؛

 آن، یهامصداق افتنی و یمعان شرح در تنها و ندارد میرک قرآن اتیآ یمعان کشف روش بر

 .رود کار به تواندیم

 میکر قرآن اتیآ از یمیمفاه یمعان شرح م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس دانش موضوع. 8

 یاقتصاد یهااستیس مصرف، ع،یتوز د،یتول نهیزم در یبشر یرفتارها با درارتباط که است

 علوم شیگرا با قرآن ریتفاس گرید با نظر نیا از و است نآ بر حاکم یاقتصاد یهاارزش و

 .شودیم زیمتما ،یانسان

 با رابطه در یقرآن یهادگاهید افتنی م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس دانش تیغا و هدف. 8

 یهاینابسامان و مشکالت رفع و کشور یاقتصاد وضع به دنیبخش جهت یبرا جامعه ریتدب

 .است یانسان هیعال اهداف به دنیرس منظور به آن، یاقتصاد

 یاژهیو یهایآگاه یدارا دیبا م،یکر قرآن یاقتصاد ریتفس حوزه به ورود یبرا مفسر. 2

 شبهات از یآگاه آن، یکنون یهاپرسش و اقتصاد علم یهاهینظر نیآخر با ییآشنا همچون

 حقوق زا جامع اطالع م،یکر قرآن یاقتصاد یهاموضوع در روشنفکران و مستشرقان

 .باشد نزول عصر در حاکم یاقتصاد یهاارزش و طیشرا از یآگاه و اسالم در یاقتصاد

 فیتعر میکر قرآن ریتفس در یاقتصاد شیگرا لیذ در توانیم یمختلف یکردهایرو. 1

 ینییتب – یهنجار ،یاهیتوص -یهنجار کالن، خُرد، ،ینییتب -یفیتوص یکردهایرو: مانند کرد،

 عمل راستا کی در و شوند فیتعر یواحد یمبنا بر دیبا کردهایرو نیا. یستمیس کردیرو و

 .باشند داشته یشتریب ریتأث اقتصاد، حوزه در یقرآن یهاآموزه کشف در تا کنند

 

 مآخذ و منابع فهرست

 کریم قرآن

 البالغه نهج

 .الحوزه ادب نشر: قم العرب، لسان ،( 5631)مكرممحمدبن منظور، ابن



 اسالمي علوم دانشگاه: مشهد حدیث، و قرآن دیدگاه از اقتصادي اخالق ،(5631)جواد ایرواني،

 .رضوي

 قسم البعثة، موسسة: قم اول، چاپ القرآن، تفسیر في البرهان ،(ق.ه5151)سلیمانهاشمبن بحراني،

 .اإلسالمیه الدراسات

 (.5635) ربا، قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه فرهنگي بخش

 فرهنگ و حدیث قرآن، در آن جایگاه) الحسنه قرض و قرض ،(5635)جواد محمدي، بیک

 .7صادق امام دانشگاه: تهران ،(جامعه جاري

 انتشارات: تهران ضیائیان، الدینضیاع: مترجم مارکسیسم، و مارکس ،(5631)آندره پیتر،

 .تهران دانشگاه

 دوم، چاپ باالثر، ماالحکا آیات بیان في الدرر قالئد ،(ق.ه5111)اسماعیلاحمدبن جزایري،

 .الوفاء مؤسسه: بیروت

 ، معرفت، آینه مجله ،"علوم تمایز معیار و علم موضوع" ،(5636 تابستان) صالح، زاده،حسن

 563. – 556ص ، 6 شماره

 .قرآن تفسیر در درخشان انوار ،(ق.ه5111)محمد همداني، حسیني

 .اسالمي: قم ، الحرام و لالحال معرفة في األحكام قواعد ،(ق.ه5156)یوسفبنحسن حلي،

 ،53 شماره خرد، جاویدان مجله ،"انساني علوم اجتهادي ِحکمي الگوي" عبدالحسین، خسروپناه،

 .33-93 صص ،5631

 كامپیوتري تحقیقات مركز: قم ،9 فقه جامع افزار نرم الفقهاهة، مصباح ، سیدابوالقاسم خویي،

 (.نور) اسالمي علوم

 .سمت: قم چهارم، اسالمي،چاپ اقتصاد بر درآمدي ،(5639)هدانشگا و حوزه همكاري دفتر

 .نجفي كتبي انتشارات: قم المنطق، في االنوار مطالع شرح ،(تا بي)الدینقطب رازي،

 ،القرآن غریب في المفردات قرآن، الفاظ مفردات ،(ق.ه5159)محمدبناصفهاني،حسین راغب

 . الشامیه الدار دارالعلم: دمشق اول، چاپ

 ،"اسالمي هاي ارزش و مباني با سازگار تقاضاي" ،(5633 زمستان) سیدمحمدکاظم ي،رجای

 .13 -93ص ،11 شماره اسالمي، اقتصاد مجله

 آموزشي مؤسسه: قم كریم، قرآن اقتصادي موضوعي مجعم ،(5635_______________)

 (.ره)خمیني امام پژوهشي و

: قم سنت، و قرآن در معیشتي اخالق - ادهخانو در اقتصاد ،(5633)سیدمحمد مازندراني، شفیعي

 .جمکران مقدس مسجد انتشارات



: قم اول، چاپ ،(6 ج الصدر الشهید موسوعة) اقتصادنا ،(ق.ه5191)سیدمحمدباقر ،[شهید] صدر

 .الصدر للشهید التخّصصّیة والدراسات األبحاث مركز

 .االسالمیه دارالکتب :تهران القرآن، تفسیر في المیزان ،(5633)سیدمحمدحسین طباطبائي،

 .صدرا: تهران دوم، چاپ رئالیسم، روش و فلسفه اصول ،(5631________________)

 . خسرو ناصر انتشارات: تهران القرآن، تفسیر في البیان مجمع ،(5639)حسنبنفضل طبرسي،

 . مرتضوي كتابفروشي: تهران سوم، چاپ البحرین، مجمع ،(5631)فخرالدین طریحي،

 .7صادق امام دانشگاه: تهران کریم، قرآن در انفاق ،(5639)ابوالفتح ابرقویي، عزیزي

 .اسوه: قم اول، چاپ ،تفسیري هايگرایش و هاروش ،(5635)حسین مهر، علوي

 .دارالفكر: بیروت الكبیر، التفسیر ،(ق.ه5151)عمرمحمدبن رازي، فخر

 مجله ،"تفسیري هايگرایش گستره" ،(5635 تابستان)محمدحسن رستمي، و محمد زاده، قربان

 .539-511ص ،51 شماره قرآني، هايآموزه

 .المللبین نشر و چاپ: تهران حدیث، و قرآن ازدیدگاه روزي و رزق ،(5631)علي متین،

 .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران الكریم، القرآن كلمات في التحقیق ،(5631)مصطفوي،حسن

 مجله ،«ثروت تداول نفي فقهي قاعده بر فيء آیه داللت" ،(5635 زمستان)سیدمهدي معلمي،

  ،3 شماره اسالمي، اقتصاد معرفت پژوهشي علمي

 .االسالمیه دارالكتب: تهران نمونه، تفسیر ،(5616)ناصر شیرازي، مكارم

 .اشراق: قم اول، چاپ قرآن، تفسیر هايروش ،(5631)رضا سید مؤدب،

 مؤسسه: تهران ها،انگیزه و اهداف اسالم، قتصاديا نظام ،(5633)سیدحسین معزي، میر

 .معاصر اندیشه و دانش فرهنگي

 .خرد خانه: تهران قرآن، در اسالم اقتصادي نظام کلي ساختار ،(5633)مهدي تهراني، هادوي

 خرد فرهنگي مؤسسه: قم اسالم، اقتصادي نظام و مكتب ،(5633)مهدي تهراني، هادوي

 قرآن، در اقتصادي عدالت نظریه بر اي مقدمه: عادله مدینه ،(5631)سیداحسان خاندوزي،

 .7صادق امام دانشگاه: تهران

 سازمان: تهران ،(کریم قرآن بیني جهان پرتو در) اقتصاد فلسفه ،(5633)اصغرعلي نیا، هادوي

 .اسالمي اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات

 


