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چکیده
در دوران معاصر ،با بروز مشکالت اجتماعی ناشی از تحوالت دوران جدید ،برخی اندیشمندان
مسلمان ،بر آن شدند با محور قرار دادن آموزههای اقتصادی قرآن کریم ،اندیشه اقتصادی اسالم را
تبین کنند .در این میان ،برداشتهای متفاوت از ماهیت تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،سبب بروز
اختالفهایی در تبیین آموزههای این کتاب آسمانی شده است.
ازاینرو ،مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ،ماهیت و تمایز تفسیر اقتصادی
قرآن کریم با دیگر گرایشهای تفسیری را تبیین میکند و جایگاه علوم اقتصادی در
رویکردهای مختلف تفسیر قرآن کریم را روشن میسازد.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،علوم اقتصادی معاصر ،بدون قواعد کلی تغییرناپذیر
است و بر روش تفسیر برای کشف معانی آیات قرآن کریم تأثیر چندانی ندارد ،اما در شرح
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معانی و یافتن مصداقهای آن به عنوان گرایش تفسیری ،میتواند اثرگذار باشد .همچنین،
تفسیر اقتصادی با دیگر گرایشهای تفسیر ،در موضوع ،اهداف و غایتها و نیز در شرایط
اختصاصی مفسر ،تمایز دارد .رویکردهای مختلف توصیفی ،تبیینی ،خُرد ،کالن ،هنجاری و
سیستمی نیز میتواند در ذیل این گرایش ،به تبیین بهتر آموزههای اقتصادی قرآن کریم کمک
فراوان کند.

واژگان کلیدی :تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،گرایش تفسیری ،رویکرد تفسیر اقتصادی.

مقدمه
در چند سده اخیر ،الگوهای اقتصادی مطرح شده در جوامع غربی ،به لحاظ برخی
اهداف ،مبانی و سازوکارهای آن ،با مبانی و ارزشهای اسالمی ،ناسازگار تلقی شد .از این
رو ،اندیشمندان کشورهای اسالمی ،بر ضرورت طراحی الگوی اصیل اقتصاد اسالمی تأکید
کردند.
دراینمیان ،قرآن کریم ،متناسب با اهداف متعالی خود که تحقق حیات طیبه و عدالت در
جامعه و هدایت انسانها به قرب الیاهلل است ،به شکل معناداری به مباحث اقتصادی میپردازد.
چنانچه این مضامین ،خالی از تفسیر به رأی و به صورت صحیح دریافت شود ،میتواند ضمن
تبیین جلوهای از راز جامعیت و فرازمانی بودن قرآن کریم ،زمینهساز تحول در آرای اقتصاددانان
و اصالح رفتارهای اقتصادی در جامعه گردد.
از این منظر ،مقام معظم رهبری(مد ظله) بر ضرورت تبیین علوم انسانی بومی و این
نکته اشاره دارد که پارادایمهای دینی به ویژه رهیافت وحی ،مبناییترین مرجع تصمیمگیری
نگاه مطلوب است( .بیانات معظم له در تاریخ  8811/1/81و )8811/7/81
آنچه در نخستین گام سهم ،بسزایی در مباحث قرآنپژوهی در حوزه اقتصاد دارد،
شناخت «چیستی تفسیر اقتصادی» است که مسئله اصلی این پژوهش نیز هست .ازاینرو ،در
مقاله حاضر ،با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ،ضمن آشنایی با کاربردهای «تفسیر

اقتصادی» در آثار علمی ،رویکردهای تفسیر اقتصادی قرآن کریم و تمایز تفسیر اقتصادی با
دیگر گرایشهای تفسیری  ،برای درک صحیح از چیستی تفسیر اقتصادی ارائه میدهد.
ادبیات پژوهش
در قرن اخیر ،قرآنپژوهان اقبال فراوان به تفسیر قرآن کریم با گرایش اجتماعی داشتهاند.
از دیدگاه آنان ،بهترین راه حل برای مشکالت اجتماعی ناشی از تحوالت دوران جدید،
مراجعه به قرآن کریم است .از ویژگىهاى اینگونه تفاسیر ،پیروى نکردن از شیوه تفسیرى
پیشینیان است که بیشتر متکى به روایات ،آیات و لغت است .این گرایش ،براساس یافتههایى
از قرآن ،مباحث مورد نیاز جامعه خود را بررسی میکند تا مشکالت اجتماعى عصر خود را
حل کند و یا دین را به شکل جدیدى متناسب با زمان مطرح سازد.
دراینمیان ،مشکالت اقتصادی به ویژه پس از تقابل مکاتب اقتصادی کمونیسم و سرمایه
داری در قرن اخیر ،سبب شد برخی اندیشمندان مسلمان ،اندیشه اقتصادی اسالم را با محور
قراردادن آموزههای اقتصادی قرآن کریم تبیین کنند .اگرچه تاکنون تفسیر ترتیبی با گرایش
اقتصادی نگاشته نشده ،تفاسیر موضوعی فراوانی در حوزه قرآن و ا قتصاد منتشر شده است.
برای نمونه ،رفیق یونس المصری (8281ه.ق) در االعجاز االقتصادی للقرآن الکریم اعتقاد
دارد که برخی نکات اقتصادی قرآن ،از مصداقهای اعجاز علمی است.
سیدمحمدکاظم رجایی ( )8818در کتاب معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن ،به طور
کلی اصل مباحث اقتصادی مانند تولید ،توزیع و مصرف در قرآن کریم را طرح و بررسی می
کند.
مهدی هادوی تهرانی ( )8811در کتاب ساختار کلی نظام اقتصادی اسالم در قرآن ،به
دنبال ارائه اندیشه مدوًن اسالم در حوزه آیات اقتصادی قرآن کریم است.
محمدحسین ابراهیمی( )8871در کتاب اقتصاد در قرآن ،مباحث تولید ،توزیع ،مصرف
و رشد اقتصادی در قرآن کریم را بررسی میکند.
محمد محمدی ریشهری ( )8818در کتاب توسعه اقتصادی بر پایه قرآن وحدیث ،بر آن

است تا با ارائه مجموعه دیدگاههای اسالم درباره توسعه و به ویژه تبیین توسعه اقتصادی از
دیدگاه اسالم ،جهانشمولی اسالم را نشان دهد و از برتری آن بر مکاتب دیگر در عرصه
توسعه ـ که بر پایه مادّی استوارند ـ حکایت کند.
برخی کتب و مقالهها نیز تنها موضوعی خاص در قرآن کریم را بررسی کردند ،مانند :آثار
علیاصغر هادوینیا ()8817؛ سیدمحمد شفیعی مازندرانی (8811؛ ابوالفتح عزیزی ابرقویی
()8838؛ علی متین ()8831؛ جواد بیکمحمدی ()8838؛ سیداحسان خاندوزی ( )8831و
جواد ایروانی (.)8818
انتشار این آثار ،زمینهای شد تا برخی قرآنپژوهان مباحث روششناختی مطالعات
اقتصادی در قرآن کریم را ارائه دهند.
مهدی رستمنژاد و سیدمفید حسینی کوهساری ( )8811در مقاله مختصری با عنوان
«روششناسی مطالعات اقتصاد اسالمی با تأکید بر مطالعات قرآنی» ،ابتدا اصول و مبانی
بنیادین همچون لزوم تناسب روشها با اهداف ،مبانی و اصول اقتصاد اسالمی ،لزوم تناسب
هدف مشروع با روش مشروع ،خصوصیت چندروشی در اقتصاد اسالمی ،وجود امور ثابت
و متغیر در اقتصاد اسالمی ،وجود اوامر ارشادی و مولوی ،تأثیر زمان و مکان در اقتصاد ،تأثیر
گستره مذهب بر اقتصاد اسالمی ،تأثیر عقل در استنباط قوانین اقتصادی و وجود عناصر
موقعیتی و جهانشمول را بهمنظور قوام و عمقبخشی به مباحث روششناسی مطرح میکند.
سپس با توجه به این اصول و مبانی ،روش استقراء ،روش تفسیر موضوعی بیرونی ،روش
بهرهگیری از قضایای اقتصادی اخباری اسالمی ،روش امضاء ،روش کشف ،روش نظاممند و
روش تأسیس را برای مطالعات اقتصاد اسالمی ،در پژوهشهای قرآنی پیشنهاد میدهد.
به نظر میرسد ،نویسندگان این مقاله ،از سویی دچار خلط مفاهیم روش و روششناسی
شده و از سوی دیگر ،به دلیل معیّن نبودن مفاهیم به کار رفته در پژوهش ،برخی اصول را به
عنوان روش و برخی مبانی را به عنوان اصول مطرح کردهاند.
محمدسجاد ابراهیمی ( )8838نیز در پایان نامه «روششناسی قرآنپژوهی در اقتصاد

اسالمی  -مطالعه موردی ،نقش دولت در اقتصاد» ،ابتدا میکوشد ثابت کند که اقتصاد
اسالمی ،تنها در صورت استفاده از دو منبع معرفتی ،یعنی نقل و عقلِ ناب (پیراسته از وهم و
خیال و هواهای نفسانی) ،میتواند علم باشد .سپس ضرورت توجه به ابعاد فردی،
خانوادگی ،ملی و بینالمللی نظام اقتصاد اسالمی را بیان میکند .نکته دیگری که نویسنده بر
آن تأکید دارد ،بررسی مبانی غایی و فاعلی موضوعهای اقتصادی از دیدگاه قرآن ،به عنوان
پیشنیاز ورود به تفسیر اقتصادی ،به صورت نظاممند و اصولی است.
اگرچه پدید آمدن چنین آثاری ،برای شروع مباحث روششناسی تفسیر قرآن کریم
ارزشمند است ،ولی به دلیل حجم کم مقالهها ،بسیاری از مباحث به صورت سطحی ارائه
شده و به برخی مباحث مانند «چیستی تفسیر اقتصادی» توجهی نشده است .دبینترتیب،
برای موضوع این پژوهش نیز نمونه مستقل مشابهی یافت نشد.
کاربرد «تفسیر اقتصادی» در آثار علمی
در ادبیات علمی معاصر ،اصطالح «تفسیر اقتصادی» با توجه به متعلق خود ،در دو معنا به
کار میرود:
 .1تفسیر اقتصادی پدیدههای اجتماعی

گاه «تفسیر اقتصادی» درباره پدیدههای اجتماعی مطرح میشود .بسیاری از کنشها و
تحوالت اجتماعی ،دارای «جهت اقتصادی» هستند ،بدین معنا که متأثر از مالحظات
اقتصادیاند .انگیزههای اقتصادی در بسیاری از پدیدههای اجتماعی مانند جنگ ،صلح،
فرهنگ و نیز در شکلگیری نهادهای اجتماعی ،اثرگذار است .با این پیشفرض ،تبیین
اثرگذاری روابط و انگیزههای اقتصادی بر پدیدههای اجتماعی ،به عنوان تفسیر اقتصادی آن
پدیده قلمداد میشود.
مشهورترین نظریهها در تفسیر اقتصادی تحوالت جامعه ،به مارکسیستها،
نئومارکسیستها تعلق دارد .آنان در تفسیر اقتصادی تحوالت اجتماعی ،به طور افراطی،

پدیدههای اقتصادی را زیربنا میدانستند و حقوق ،فرهنگ و سیاست را روبنا ( .پیتر،8811 ،
ص)811
اگرچه امروزه دیدگاههای افراطی مانند تحلیل تاریخی مارکسیستها بر اساس تحوالت
اقتصادی ،کمتر در آثار علمی دیده میشود ،اما گرایش به تفسیر انواع پدیدههای اجتماعی
همچون انتخاباتها ،تغییر فرهنگ ،تحوالت سیاسی ،عادات و آداب اجتماعی ،بر اساس
مبانی نیازهای اقتصادی ،در بسیاری از مقالهها و آثار علمی به چشم میخورد.
 .2تفسیر اقتصادی قرآن کریم

همانگونه که در پیشینه پژوهش مطرح شد ،در دهههای اخیر ،اصطالح «تفسیر اقتصادی
قرآن» ،در کنار دیگر تـفاسیر تخصصی میانرشتهای قرآن کریم مانند تفسیر تربیتی ،تفسیر
سیاسی ،تفسیر حقوقی ،تفسیر مدیریتی ،تفسیر روانشناختی ،تـفسیر جامعهشناختی ،تفسیر
تاریخی و تفسیر نجومی مطرح شده است.
پرسش اساسی این است که اضافه شدن واژه «تفسیر» به هر یک از عنوانهای پیشگفته،
به چه نکتهای اشاره دارد؟ آیا ایفای نقش علوم اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،تربیتی و ...در
«روش» تفسیر ،سبب چنین نامگذاری شده یا مقصود آنان ،گرایش مفسر به هریک از علوم
پیشگفته است؟
روشهای تفسیری ،بر اساس منابع تفسیر مانند قرآن ،عقل ،روایات و نکات ادبی و
تاریخی شکل میگیرند و درصدد کشف معانی آیات هستند ،اما گرایشهای تفسیری ،در
حـقیقت شـرح مـعنای به دستآمده با استفاده از روشهای تـفسیری است ،یعنی بر اساس
منابعی خاص ،معنایی برای آیات به دست میآید و مفسر برای شرح آنـچه اسـتنباط کرده
است ،از علوم مختلفی استفاده مـیکند .این مـرحله که مـرحله شـرح ،تـوضیح و تطبیق
معانی آیات اسـت ،گـرایشهای تفسیری را شکل میدهد .در این مرحله ،دیگر مفسر از
مرحله فهم اولیه آیات میگذرد و درصدد شرح آیات است ،یعنی آنچه را یافـته ،بـه زبان
علوم مختلف شرح و گسترش میدهد .بـه دیگـر سـخن ،تـفسیر آیه ،به کمـک روشهای

تفسیری حاصل میشود و گرایشها شرح و بسطدهنده معنای آیات هستند( .قربانزاده،
 ،8838ص)818
اگر کاربست هریک از علوم پیشگفته ،در شرح معانی آیات ،اندک باشد ،نشاندهنده
گرایش خاصی برای این تفسیر نیست .برای نمونه ،اگر عارفی در نگارش تفسیر قرآن ،در
مـوارد انـدکی مـباحث عرفانی را مطرح کرده باشد ،این موارداندک ،نشاندهنده گرایش
عرفانی این تفسیر نخواهد بود؛ هرچند مفسر ،خـارج از تـفسیرش دارای گرایش عرفانی
باشد(.علوی مهر ،8818 ،ص )811برای نمونه ،فیض کاشانی در موارد اندکی از التفسیر
الصافی گرایش عرفانی دارد ،اما این مـوارد کم ،آن را بـه عنوان تفسیری با گرایش عرفانی
مطرح نخواهد کرد .بنابراین ،فراوانی اینگونه مطالب نیز در وجود یک گرایش بـرای یک
تـفسیر ،موضوعیت دارد.
برایناساس ،با توجه به اینکه یافتههای علوم اقتصادی معاصر ،مربوط به جوامع کنونی
است و نیز بدون قواعد کلی تغییرناپذیر هستند ،تأثیر چندانی بر کشف معانی آیات قرآن
کریم ندارد و تنها در شرح معانی و یافتن مصداقهای آن به کار میرود ،در نتیجه ،مقصود از
«تفسیر اقتصادی قرآن کریم» ،تفسیر با گرایش اقتصادی است .مفهوم گرایش اقتصادی و
انواع رویکرد در تفسیر اقتصادی را در ادامه بیان میکنیم.
گرایش اقتصادی در تفسیر قرآن
باور به اینکه قرآن کریم کتاب هدایت بشر است ،از دیرباز سبب شده است ،مفسران
3

قرآن کریم ،به سوی مطالبی گرایش پیدا کنند که ارتباط بیشتری با پاسخ ابهامها و پرسش
های ذهنی و دغدغههای علمی خود دارد.

 .3ذلِكَ الْكِتابُ ال رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقین (بقره)9 :؛ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ
الْفُرْقان(بقره)181 :؛ ْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآیاتِ اللَّهِ( .انعام)111 :

در دوران معاصر نیز با پیچیدهشدن روابط اجتماعی و نیز بروز انواع معضالت و
مشکالت اجتماعی ،گرایشهای اجتماعی از پر رونقترین گرایشهاى تفسیرى قلمداد می
گردد .در این گرایشها ،مفسران اهتمام خود را براى حل انواع مشکالت اجتماعى در حوزه
های سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و ...در پرداختن به تفسیر آیات مىکنند .از دیدگاه آنان هیچ
کتاب آسمانى به وسعت قرآن ،به بیان انواع مسائل اجتماعى نپرداخته و مسائل مربوط به
زندگى اجتماعى انسان را از منظر الهى بیان نکرده است .همچنین ،هیچکتاب آسمانى مانند
قرآن ،رابطه انسان را با یکدیگر در زندگى فردى و اجتماعى و رابطه انسان را با خدا ،بحث
و تحلیل نکرده است(.مودب ،8811 ،ص)811
در میان مسائل اجتماعی ،امور اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار است .از سویی
استقالل جامعه و قدرت مقاومت آن در برابر حوادث طبیعی و اجتماعی ،شکوه و عظمت
یک جامعه در مقابل جوامع دیگر و نیز ثبات سیاسی آن ،بستگی به حل مشالت و رفع
کمبود های اقتصادی آن جامعه دارد .از سوی دیگر ،اصالحات اقتصادی ،زمینهساز اقدامات
اصالحی در حوزههای دیگر اجتماعی میگردد.
گرایش اقتصادی در تفسیر قرآن کریم ،به عنوان یکی از زیرمجموعههای گرایش
اجتماعی ،بسیاری از مطالب مربوط به ابعاد اقتصادی زندگی بشر را بیان میکند .در این
گرایش ،بیشتر به آیاتی از قرآن پرداخته میشود که مسائل اقتصادی را بیان میکند .درضمن،
به مشکالت اقتصادی مسلمانان توجه میکنند و آیات قرآن را بر زندگی ایشان تطبیق می
دهند و درمان مشکالت اقتصادی را نیز در قرآن جستوجو مینمایند.
تمایز تفسیر اقتصادی با دیگر گرایشهای تفسیری
مسائل یک علم ،عبارت است از گزارههای مختلف و متنوع ارائهشده در یک دانش که
مباحث ،مطالب و نتایج نیز نامیده میشود 4.آنچه سبب وحدت این گزارهها زیر چتر یک
 .9تنوع این نامها به سبب حیثیتهاي گوناگونی است كه در این گزارهها وجود دارد؛ آنگونه كه قطبالدین رازي علت تفاوت

علم میگردد ،وحدت موضوع یا محمول و یا غرض آن گزارهها است و با همین معیار نیز از
دیگر علوم تمایز مییابند.
بیتردید ،تفسیر اقتصادی ،به عنوان یکی از زیرمجموعههای تفسیر قرآن کریم با رویکرد
علوم انسانی ،وجوه مشترک فراوانی در مبانی ،اصول و روشها با دیگر گرایشهای تفسیری
مانند تفسیر تربیتی ،اجتماعی ،حقوقی ،فقهی ،فلسفی و کالمی دارد .با این همه ،به لحاظ محتوا
از جهت موضوع و غایت گزارهها در این تفاسیر تمایزهایی وجود دارد .گفتنی است ،به لحاظ
شرایط مفسر نیز میتوان تفاوتهایی برای تفاسیر پیشگفته در نظر گرفت که در ادامه ،به تبیین
هر کدام از وجوه تمایز میپردازیم.
تمایز موضوعی
یکی از مالکهایی که از دیرباز برای تمایز علوم مختلف از یکدیگر مطرح شده ،تمایز
در موضوع دانشها است .چیزی را که در هر علم ،از احوال و عوارض ذاتی آن علم بحث
و سپس قضایای مربوط به آن را حل میکند ،موضوع علم میگویند(.طباطبایى ،8812،ج،8
ص )81گرچه بسیاری از فالسفه علم و منطقیون ،این معیار را در مقام ثبوت پذیرفتهاند ،در
مقام اثبات ،برای تفکیک علوم و جلوگیری از خلط مباحث ،با مشکالتی روبهرو شدند و
دراینمیان ،نظریههای متعددی برای رفع این اشکالها مطرح شده است(.نک :حسنزاده،
 ،8818ص)881 - 888
این دشواریها ،در تفکیک و تمایز علوم میانرشتهای ،دوچندان میگردد؛ زیرا موضوعی
که از یک حیث ،محور مسائل یک دانش مستقل قرار میگیرد ،در مباحث میانرشتهای ،از

تعابیر را چنین میداند« :فهى من حیث یقع البحث فیها یسمّى مباحث و من حیث یسأل عنها مسائل و من حیث یطلب
حصولها مطالب و من حیث یستخرج من البراهین نتایج فالمسمى واحد و ان اختلف العبارات بحسب اختالف االعتبارات».
(رازي ،بیتا ،ص )11

چند حیث به آن توجه میکنند.
موضوع دانشهایی همچون تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،تفسیر تربیتی ،اجتماعی و
سیاسی ،از این نظر که از زیرشاخههای دانش تفسیراست ،معانی آیات قرآن کریم است ،اما
از این نظر که در ارتباط با علوم انسانی اجتماعی است ،قواعد و قوانین کلی است که بر
رفتار انسانها در جنبههای فردی و اجتماعی حاکم است و یا باید حاکم شود .از این لحاظ،
تفاسیر قرآن کریم با گرایش علوم انسانی،از گرایشهای دیگری همچون تفسیر فلسفی،
کالمی ،ادبی ،حقوقی ،فقهی و ...تمایز مییابند.
افزونبراین ،موضوع دانش تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،از آن جهت که با مباحث اقتصادی
در ارتباط است ،به معانی آیات قرآن کریم درباره رفتارهای بشری در زمینه تولید ،توزیع،
مصرف ،سیاستهای اقتصادی و ارزشهای اقتصادی حاکم بر آن میپردازد .در نتیجه ،از این
حیث سوم که با مباحث اقتصادی گره خورده ،موضوع دانش تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،با دیگر
تفاسیر قرآن با گرایش علوم انسانی هم متمایز میشود.
تمایز در اهداف و غایتها
در بسیاری از علوم ،گزارهها از نظر موضوع و محمول تفاوت دارند ،ولی آنچه عامل
پیوند این قضایای پراکنده شده ،اشتراک آنها در غرض اصلى علم است.
عامل پیوند گزارههای تفسیر اقتصادی غرض اصلی تفسیر اقتصادی قرآن کریم نیز هست
که با اغراض تفاسیری مانند تربیتی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و اخالقی متفاوت است .تفسیر
اقتصادی ،به دنبال مجموعهای از گزارههای قرآنی است که از سویی به طور کلی با تجزیه و
تحلیل رفتارهای بشری در زمینه تولید ،توزیع و مصرف در ارتباط باشد و از سوی دیگر ،ارزش
ها و اهداف اقتصادی مد نظر قرآن کریم را بازگو میکند .همچنین ،میکوشد دیدگاههای قرآنی
درباره تدبیر جامعه برای جهت بخشیدن به وضع اقتصادی کشور و رفع مشکالت و نابسامانی
های اقتصادی آن را نیز به منظور رسیدن به اهداف تبیین کند .ازاینرو ،مسائل تفسیر اقتصادی،
با دیگر گرایشهای تفسیر ،تفاوت ماهوی پیدا میکند .اگرچه امکان دارد گزارههای مشترک

فراوانی میان مسائل تفسیر اقتصادی و تفسیر حقوقی یا تربیتی وجود داشته باشد ،اما جهت
گیری کلی هر کدام در راستای تأمین غرض مستقلی است که بدان اشاره شد.
تمایز در شرایط اختصاصی مفسر
امروزه با گسترش علوم و دانش بشری ،مجامع علمی ،سخن کسی را که بدون تخصص
در رشته علمى اظهار نظر کند و مطلبی را تأیید یا تکذیب کند ،نمیپذیرند .بدون شک،
دانش تفسیر نیز از این قاعده مستثنى نیست و مفسر قرآن ،باید داراى شرایطى باشد تا سخن
او معتبر و دارای ارزش بررسى شود.
هرچه دامنه موضوع یک دانش ،محدودتر میشود ،شرایط تخصصی ورود به آن نیز
بیشترمیگردد .دانش تفسیر نیز دارای سطوح مختلفی است که با تخصصیتر شدن مباحث
آن ،شرایط مفسر نیز تغییر میکند.
مرتبهای از فهم قرآن با رعایت اصول و قواعد فهمِ زبان عربی ،برای همه امکانپذیر
است .در این مرتبه ،یادگیری قواعد دستوری و ادبی زبان عربی ،مقدمه فهم قرآن است که
در آن از ساختار کلمات ،جملهها ،تقدیم و تأخیر ،حذف و ایجاز و  ...در قالب دانشهای
صرف ،نحو ،معانی و بیان بحث میشود.
در مراتب باالتر ،برای فهم آموزههای نظاممند و هدایتبخش قرآن کریم ،باید شرایط
علمی ویژهای در مفسر وجود داشته باشد .شناخت قیود و قرائن پیوسته و ناپیوسته کالم
(لفظی ،مقامی و لُبّی) ،قرائات مختلف ،روایات امامان معصوم :و تمامی اصول محاورهای که
عقال برای شناخت ناسخ و منسوخ ،مطلق و مقید ،عام و خاص و دیگر مفاهیم به کار می
برند ،در این مرتبه از تفسیر قرآن کریم ضروری است.
بدینترتیب ،هر چه مباحث تفسیری ،تخصصیتر شود ،دامنه شرایط علمی و عملی
مفسر نیز گستردهتر میگردد .یکی از وجوه تمایز تفاسیر تخصصی از یکدیگر نیز شرایط
مفسر است؛ زیرا با تخصصیشدن حوزه مباحث هر تفسیر ،دامنه ورود اندیشمندان به آن نیز
تنگتر میشود .بنابراین ،هر مفسری به قسمتی از وجوه معنایی آیات قرآن کریم میپردازد

که به حوزه تخصصی آن رشته تعلق دارد .بیتردید ،شرایطی که یک مفسر برای ورود به
حوزه تفسیر تربیتی باید داشته باشد ،از تفسیر اجتماعی یا تفسیر عرفانی ،متفاوت است.
گرچه مقوله تمایز ،در محتوای تفسیر اقتصادی با دیگر گرایشها مصداق ندارد ،ولی به
لحاظ قابلیت فاعلی ،ورود در حوزه تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،دارای شرایط اختصاصی و
آگاهیهای ویژهای است که مهمترین آنها عبارتند از:
 .8آشنایی با آخرین نظریههای علم اقتصاد و پرسشهای فعلی آن؛
 .8آگاهی از شبهات مستشرقان و روشنفکران در موضوعهای اقتصادی قرآن کریم؛
 .8اطالع جامع از حقوق اقتصادی در اسالم؛
 .2آگاهی از شرایط و ارزشهای اقتصادی حاکم در عصر نزول.
رویکردهای تفسیر اقتصادی قرآن کریم
عظمت و واالیی قرآن ،بهمثابه کالم الهی و بهرهمند از صـبغه عـرشی و ملکوتی ،امکان
بروز و ظهور رویکردهای مختلف در عرصه تفسیر اقتصادی قرآن کریم را فراهم کرده است.
این رویکردها در عین تفاوت ،درتقابل با یکدیگر قرار ندارند و همدیگر را نفی نمیکنند،
بلکه در راستای اندیشه بنیادین قرآن کریم ،با یکدیگر هماهنگ میشوند .تمامی رویکردهای
تفسیر اقتصادی ،باید در راستای هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی قرآنی قرار
گیرند و از چهارچوب آن پیروی کنند .بدینترتیب ،رویکردهای مختلف در ذیل گرایش
اقتصادی در تفسیر قرآن کریم ،بر مبنای واحدی تعریف میشوند و در یک راستا عمل می
کنند .در ادامه ،به برخی از این رویکردها اشاره میکنیم.
رویکرد توصیفی -تبیینی
در رویکرد توصیفی ،مفسر از به منظور کشف حقایق و واقعیتهای رفتارها ،کنشها و
قوانین اقتصادی ،به آموزههای قرآنی توجه میکند .در رویکرد تبیینی هم مفسر با انگیزه
کشف قوانین علمی و روابط علت و معلولی یا همبستگی میان متغیرها و عوامل به عنوان
گزارههای کلی ،به پژوهشهای قرآنی روی میآورد.

قرآن در بیان آموزههای مختلف اقتصادی ،واجد رویکردی توصیفی است و آیات
متعددی از قرآن ،به توصیف ویژگیهای اقوام مختلف و سرنوشتشان اختصاص یافته است.
در دل نگاه توصیفی قرآن ،نوعی تبیین نیز نهفته است که از اصل هدفمندی عالم ناشی می
شود .یکی از مصداقهای بارز آن ،آیه  31سوره اعراف است:

«وَ َلوَ َأنَ َأهلَ َال ُقرى َآمنُوا َوَ َاتقوا َلفتحنا َعلَیَ ِهمَ َبرَکتَ َمِنَ َالسما َءِ َوَ َاْلر ِض؛ و اگر اهل شهرها و

آبادیها ،ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند ،برکات آسمان و زمین را بر آنها می
گشودیم».
این آیه ضمن توصیف وضعیت یک قوم ،به تبیین این وضعیت نیز میپردازد که میان
تقوا و ایمان با نزول برکات ،یک رابطه عِلّی برقرار میشود .بر اساس این آیه ،گشایش
رحمت الهی ،در گرو روی آوردن به ایمان و تقوای الهی است .در پشت کلیه توصیفهای
قرآنی ،تبیین واقعیت عالم هستی نهفته است.
نمونه دیگر ،رویکرد توصیفی -تبیینی در تفسیر آیه  871سوره بقره است:

ُ
ِّ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
اَّلينَ َيأ ُكلُونَ َ ِّ
س َذل ِكَ َبِأنهمََ
طان َمِنَ َالم َ
وم َاَّلي َيتخبط َه َالشی َ
الربا َال َيقومونَ َإِالَ َكما َيق َ
ُ
ُ ُ
لَ ِّ
اللَالیَََْ.
الرباَوََأحلََ َُ
قالواَإِنماَالَی ََْمِث َ

کسانى که ربا مىخورند ،برنمىخیزند ،مگر همانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر
تماس ،دیوانه (و آشفته سَر) ش کرده است .این ،بدان سبب است که آنان گفتند :معامله فقط
همانند رباست.
این آیه که جزو واپسین آیههای نازلشده بر پیامبر اکرم 9است (بخش فرهنگی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،8818 ،ص )888نسبت به روش زندگی رباخواران ،رویکرد

ُ ُ
ُ ُ
توصیفی – تبیینی دارد .در قسمت اول این آیه « :اَّلينَ َيأ ُكلُونَ َ ِّ
ومَ
الربا َال َيقومونَ َإِالَ َكما َيق َ
ِّ
ُ
ُ ُ
س» ،تدبیر معیشت و زندگی رباخوار را به کسی تشبیه کرده که
طان َمِنَ َالم َ
اَّلي َيتخبط َه َالشی َ

دچار خبط شده است .خبط ،به معنای حفظ نکردن تعادل بدن به هنگام راه رفتن یا
برخاستن است(.راغب اصفهانی ،8288 ،ص )878خدای متعال رباخوار را به کسی که دچار

اختالل فکر شده و حسن و قبح ،خیر و شر و سود و زیان خود و اجتماع را درک نمیکند و
تمییز نمی دهد ،توصیف کرده است(.حسینی همدانی ،8212 ،ج ،8ص )811در قسمت دوم
ُ

ُ

ُ
ُ
ل َ ِّ
الل َالیَْ» ،به تبیین چرایی این نداشتن تعادل و
الربا َوَ َأحلَ َ َُ
آیه« :ذل ِكَ َبِأنهمَ َقالوا َإِنما َالی َْ َمِث َ

اختالل فکری و عملی در رفتار ناروای رباخواری پرداخته شده است .از نظر قرآن ،علت این
رفتار زشت و ناروا این است که رباخواران از نظر حرص در جمع ثروت ،چنان دچار
اختالل اندیشه و اشتباه شده اند که میان دادوستد که پایه تعادل زندگی اجتماعی است و نیز
میان وام با سود ،تفاوت نگذاشته و هر دو را یکسان پنداشته اند .این گروه سرمایهدار
حریص ،در این اندیشه هستند که ثروت اجتماع و نیروی حیاتی را در ا ختیار بگیرند؛ هر
چند پایه زندگی جامعه ،متزلزل و به پرتگاههاى سقوط و زوال نزدیک شود(.حسینی
همدانی ،8212 ،ج ،8ص)813
رویکرد ُخرد
مقصود از رویکرد خُرد ،در تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،بررسی مفاهیم و پیامهای
اقتصادی این کتاب الهی ،با نگاهی جزءنگر است .در این رویکرد ،به آموزههایی از قرآن
کریم تأکید میشود که مرتبط با رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی و شیوه توزیع
تولیدات و درآمد در میان آنها است.
مفسر اقتصادی قرآن کریم با رویکرد خُردنگر ،به اشخاص ،به عنوان کارگران و
تولیدکنندگان سرمایه و همچنین مصرفکنندگان نهایی و به شرکتهای اقتصادی ،به عنوان
مصرفکنندگان سرمایه و کار و تولیدکنندگان محصول نگاه میکند .مهمترین مسئله در نگاه
خُرد به آیات اقتصادی قرآنی کریم ،شناسایی رفتار عقالیی اسالمی در حوزه مصرف ،تولید
و توزیع است.
در این نگاه ،مفسر اقتصادی به بسیاری از آیات و مضامین قرآنی مرتبط با مبانی مـعرفت
شـناختی ،جهان شـناختی ،انسان شناختی و ارزششناختی توجه میکند که نقش بسزایی در
تعیین مالک مطلوبیت برای فرد یا بنگاه دارد و همچنین چهارچوبهای اصلی تخصیص

بهینه منابع و امکانات محدود را نیز به خوبی مشخص میکند.
برای نمونه ،رویکرد خُرد در تفسیر اقتصادی آیات  87-82سوره اعلی ،میتواند یکی از
مالکهای انتخاب بهینه برای تقاضاکننده را به دست دهد .توضیح اینکه ،ورای تقاضای کاال
و خدمات ،الویتگذاریها و ترجیحات مصرفکننده مدنظر است .این ترجیحات ،از تمایل
و توانایی ناشی میشود و تمایل ،ناشی از مقدار مـطلوب دانستن و رضایت خاطری است
که فـرد از کـاال به دست میآورد .به طور معمول ،به مواردی چون سلیقه ،قیمت کاال ،قیمت
کاالهای مکمل و جانشین ،ثروت و فرهنگ ،به عنوان مهمترین عاملهای مؤثر بر تقاضا
تـوجه میشود .در آیات زیر ،خدای متعال چنین گوشزد میکند:

ُ
قدََأفلحََمنََتزّكََوََذكرََاسمََر ِّب َهَفصّلََبلََتُؤث ُِرونََاْلیاةََ ُّ
يَوََأبىق(.ایلعَ:
ادلنیاَوََاْلخِر َةَخ رَ
ِ

َ)َ41-41

بهیقین رستگار شد کسى که [پاک گردید و] رشد یافت و نام پروردگارش را یاد کرد و
نماز گزارد ،بلکه (شما) زندگى پست (دنیا) را بر مىگزینید ،در حالى که آخرت ،بهتر و
پایدارتر است.
در تفسیر اقتصادی این آیات با رویکرد خُرد ،باید در نظر داشت که شیوه قـرآن کـریم
برای تشویق و ترغیب مؤمنان ،بـه انـجام دادن عـمل صـالح ،نـشان میدهد که بحث «لذت
و الم با دوام» را امری مفروغ عنه گرفته است .بنابراین ،همواره باغهای پر زرق و برق و
کاالهای بهشتی را که لذتهای بادوام دارنـد ،بـه عـنوان پاداش عمل نیک مطرح میسازد و
در مقابل ،برای بدکاران ،رنـج و الم نـاشی از آتـش دوزخ و دوام ایـن رنـج را بـه رخ می
کشد و عامل شقاوت و تیرهبختی میداند.
در این آیات نیز قرآن کریم در مقایسه میان لذتهای دنیوی و اخروی ،به منظور دعوت
به سـوی آخرت و تشویق انسان به حرکت در مسیر سعادت معنوی ،این حقیقت را گوشزد
میکند که لذت آخرت ،از لذت دنیا از نظر کیفی بهتر و به لحاظ کمّی ،پایدارتر است.
برایناساس ،به جای لذتگرایی بنتام که بر نظریه تقاضای مصرفکننده در اندیشه

اقتصادی معاصر ،سایه افکنده است ،قرآن کریم ،بیشینهکردن رستگاری دنیا و آخرت را
مطرح میکند(.رجایی ،8813،ص )22ازاینرو ،تقاضاکننده مسلمان ،برای انتخاب بهینه،
بیشینه کردن لذتهای دنیایی و آخرتی و کمینه کردن رنجهای دنیایی و آخرتی را با تقدم
لذتها و رنجهای آخرتی بر دنیایی ،مدنظر میگیرد(.میر معزّی ،8871 ،ص)78-17
رویکرد کالن
رویکردکالن در تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،به دنبال تبیین آموزههای اقتصادی قرآن
کریم در ارتباط با جامعه و ساختارهای اجتماعی حاکم بر آن است .در این رویکرد ،آموزه
های قرآنی مرتبط با مسائل اقتصادی در سطح کالن ملی و بینالمللی ،مانند ثبات اقتصادی،
توازن تراز بازرگانی خارجی ،رشد اقتصادی ،اشتغال ،تورّم ،مخارج و درآمدهای دولت،
رکود اقتصادی ،بحران اقتصادی ،بیکاری ،و اقتصاد توسعه ،بررسی میشود.
هر چند استنتاجهای تفسیر در رویکرد کالن ،باید ارتباط منطقی با نـتایج حاصل از
رویکرد خـُرد داشته باشد ،اما باید توجه داشت که نتایج خُـرد به همان صورتی که هستند،
به سطح کالن تعمیم داده نمیشوند ،مانند اینکه اگر شرکتی یک یا چند نفر از کارکنان خود
را با ماشینآالت جایگزین کند ،بیشک ،سود خواهد کرد ،ولی اگر تمامی شرکتها یکباره
به این کار مبادرت کنند ،بیکاری افزایش مییابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه،
کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها میشود و سود شرکتها را کاهش میدهد.
نمونهای از رویکرد کالن در تفسیر اقتصادی قرآن کریم را در تفسیر آیات  23-27سوره
یوسف میتوان مشاهده دید:
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(یوسف) گفت« :هفت سال بر شیوه (سابق و با جدّیت) زراعت مىکنید و آنچه را درو
کردید ،پس جز اندکى از آنچه مىخورید ،آن را در خوشههایش واگذارید؛ آنگاه پس از آن،

هفت (سال) سخت (و خشکسالى) مىآید که آنچه را براى آن (سال) ها از پیش نهادهاید،
مىخورند ،جز اندکى از آنچه ذخیره مىکنید .آنگاه بعد از آن (خشکسالى) ،سالى فرامىرسد
که در آن ،باران بر مردم باریده مىشود و در آن (سال میوهها) مىفشرند.
در این آیات ،سخن از برنامهریزىِ پانزده ساله حضرت در سرزمین مصر و
سرمایهگذارى بهنسبت سنگین در این کشور پهناور است .سه نوع سرمایهگذارى ،یعنى تهیه
عوامل تولید و تشکیل سرمایه و به کارگیرى آن ،تهیه انبار (ساختمان) و موجودى انبار از
این برنامهریزى بلند مدت استفاده میکند(.رجایى ،8818 ،ص )78در برنامه استراتژیک و
جامعی که حضرت یوسف 7طراحی کرده ،هدف اصلی و مقصد نهایی آن ،نجات کشور
مصر در آن شرایط خاص از خطر نابودی محصوالت و قحطی بوده است .در این برنامه ،به
منابع و امکانات موجود که عبارت بودند از نیروی انسانی ماهر ،باران کافی در هفت سال
اول و زمین حاصلخیز و مناسب برای کشت و ساختوساز انبارها و  ، ...توجه کافی شده
بود و برنامه بر اساس آنها و مرحله به مرحله به اهداف خود دست یافته است.
در مقابل تهدید قحطی و خشکسالی ،فرصت بزرگ و موقعیت مناسبی که برای آنها
وجود داشت ،باران فراوان  ،زمینهای مرغوب و مناسب برای کشت در هفت سال اول بوده
است  .حضرت یوسف 7با علم و شناخت دقیق آنها ،از آن فرصت بزرگ سود جسته و به
وسیله آنها به مقابله با تهدید قحطی پرداخته است.
برایناساس ،در برنامه هفت سال اول ،حضرت یوسف 7امر کرد انبارهایی از سنگ و
ساروج بنا و کلیه محصوالت کشاورزی را درو کردند هر کس به میزان ضروری مصرف،
برداشت و باقی محصوالت را در خوشه و در انبارها نگهداری کردند .مدت هفت سال،
سرزمین مصر به این برنامه و شیوه عمل میکرد .نکته مهم در برنامه هفت سال اول ،این
است که مردم از تمام محصولی که بهدست میآورند ،استفاده نکنند ،بلکه به مقدار ضروری
بسنده و بقیه را ذخیره کنند .در هفت سال دوم که دوران خشکسالی و قحطی خواهد بود ،از
بخشی از ذخیره های خود استفاده و مقداری را هم به عنوان بذر نگهداری کنند تا در سال

های بعد ،از آن استفاده نمایند و مأموران دولتی و وکالی حضرت یوسف 7مأموریت اجرا و
تحقق این امور را بر عهده داشتند.
بنا بر روایاتی ،در تفسیر این آیات وارد شده است که حضرت یوسف 7برای اینکه امر
خرید و فروش غله با حساب منظمی باشد و محتکران و تاجران سودجو ،از این موقعیت
سوء استفاده نکنند و یا مأموران دولتی در طرز تقسیم و فروش ،عادالنه رفتار کنند ،دستور
داده بود برنامه دقیقی در خرید و فروش غله انجام گیرد و نام تمام خریداران و دریافت
کنندگان غله ،روزانه در دفتر ثبت و ضبط گردد و در پایان هر روز ،آن دفتر را به نظر وی
برسانند .بهخصوص درباره کسانی که از خارج مصر می آمدند ،کنترل و دقت بیشتری می
شد تا مبادا تاجران و سرمایهداران شهرهای مجاور و کشورهای همسایه ،بخواهند روی
دشمنی و عداوت یا روی سود و تجارت غله ،مصر را در برابر پول ،به شهرها و کشورهای
خود منتقل سازند .ازاینرو ،دستور داده بود کسانی که از خارج از کشور برای خرید غله به
مصر میآیند ،بازپرسی و تحقیق بیشتری شوند و قبل از انجام دادن معامله ،نام و خصوصیات
آنها را ضبط کنند و به اطالع ایشان برسانند( .بحرانى ،8281 ،ج ،8ص)872-878
بدینترتیب ،با رویکرد کالن به آموزههای اقتصادی آیات یادشده ،میتوان پیامهای مهم و
سرنوشتسازی برای مدیریت اقتصادی کالن ،به ویژه در شرایط بحران اقتصادی استنتاج
کرد.
رویکرد هنجاری -توصیهای
رویکرد هنجاری -توصیهای در تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،به دنبال شناسایی معیارهای
درستی ،نادرستی و خوبی و بدی است که قرآن کریم در حوزه اقتصاد توصیه میکند .بی
تردید ،هر رفتار اقتصادی ،بر اثر معیارهای رفتاری« ،هنجار» نامیده مىشود .این هنجارها به
صورت قانونى تدوین نشدهاند ،بلکه هرکس از نقطهنظر فرهنگ و عقایدی که به آن متعلق
است ،عملى را بهنجار (درست) و یا نابهنجار (نادرست) مىداند و این هنجارها نقش تعیین
کننده در اّفعال اختیاری ایشان دارد.

قرآن کریم نیز آموزههای ثابتی که زیربنای فقه و اخالق اقتصادی است ،برای تنظیم
روابط اقتصادی در سه حوزه تولید ،توزیع و مصرف ،در جهت رفع مشکلها و دستیابی به
هدفهای اقتصادی مطرح میکند ،بهگونهایکه بیشتر آموزههای اقتصادی قرآن کریم ،جنبه
هدایتگری و تـوصیهای دارد .این آموزهها شالوده اصلی نظام هنجاری اقتصاد اسالمی را
تشکیل میدهد و به رفتار اقتصادی مسلمانان سمت و سو میبخشد.
برای نمونه ،قرآن کریم درحوزه فقه و حقوق ،افراد با ایمان را مخاطب قرار میدهد و به
آنها -پس از دستور به تقوای الهی-توصیه میکند که اگر ایمان دارید ،از گرفتن باقیمانده
مطالبات ربوی خود از بدهکاران ،صرف نظر کنید:
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اى کسانى که ایمان آوردهاید! [خودتان را] از [عذاب] خدا حفظ کنید و اگر مؤمنید،
آنچه از ربا باقى مانده است ،رها کنید و اگر (چنین) نکردید ،پس اعالم کنید که در جنگ با
خدا و فرستادهاش هستید و اگر توبه کنید ،پس اصل سرمایههایتان ،فقط از آنِ شماست؛ ستم
نمىکنید و به شما ستم نمىشود.
خدای متعال در این آیات ضمن تـحریم ربا ،که از لوازم ایمان به خداوند است ،خـطاب
به رباخواران میفرماید :اگر چنین نمیکنید(رباخواری را ترک نمیکنید) ،پس بدانید با این
کـار ،در واقـع بـه جنگ خدا و رسولش میروید .برخی «فأذنوا» قرائت کردهاند که به معنای
اعالم است ،اما در هر دو صـورت ،معنای یقین ،در آن تضمین شده و به همین جهت ،کلمه
«حرب» هم بـا باء حرف جرّ آمده اسـت که داللت بر تأکید میکند(.جزائری ،8212 ،ج ،8
ص ) 821همچنین ،نکره آمدن «حرب» داللت بر تعظیم یا تنویع دارد و نسبت دادن آن به
رسول خدا ،9از نظر ارتباط آن به حکمی است که خداوند ،تشریع فرموده و رسول خـدا7

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

از جمله باال میفهمیم که دولت اسالمی میتواند با وضع مقررات الزامی ،با رباخواری
مبارزه و از تشدید و استمرار آن جلوگیری کند.
در مورد هنجارهای اخالقی نیز قرآن کریم با روشهای مختلف به توصیه و هدایت
مؤمنان میپردازد .برای نمونه ،درباره انفاق به تهیدستان ،گاه با تعبیر «قرضالحسنه به
خداوند» یاد میکند که براى خشنودى خداوند پرداخت مىشود:

ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ط َوََ
ض َوَ َيبص َ
الل َيقب ِ َ
ل َأضعافاَ َكثِيةَ َوَ َ َُ
ض َاللَ َقرضاَ َحسناَ َفیضاعِف َه َ َُ
منَ َذا َاَّلِي َيق ِر َ
ُ ُ
إَِل َِهَترجعونَ(َ.بقرهَ)812َ:

کیست که به خدا قرضالحسنهاى دهد [و از اموالى که خدا به او بخشیده ،انفاق کند] تا
آن را براى او چندین برابر کند؟ و خداوند است [که روزىِ بندگان را] محدود یا گسترده
مىسازد [و انفاق هرگز باعث کمبود روزى آنها نمىشود] و به سوى او بازگردانده مىشوید
[و پاداش خود را خواهید گرفت].
سیاق استفهام در این آیات ،برای دعوت و تشویق است .نامگذارى انفاق به قرض به
خداوند نیز براى ترغیب به انفاق است(.عالمه طباطبائى ،8813 ،ج  ،8ص)831
گاه نیز از احساس مسئولیت نسبت به تهیدستان ،به گردنهای تعبیر میکند که ورود به
مرحله تکامل و دستیابى به سعادت ،جز با عبور از آن میسر نیست:

ُ ُّ
ر
يفَيومََذِىَمسغبةََيت ِیماََذاَمقربةََ
عامَ ِ َ
كَرقبةََأوََإِط َ
فلََاقتحمََالعقبةََوََماَأدراكََماَالعقب َةَف َ
أوََمِسكِیناََذاَمْتبةَ(َ.بدلَ)41-44:

ولى او از آن گردنه مهم نگذشت و تو چه مىدانى آن گردنه چیست؟ آزاد کردن بردهاى
یا غذا دادن یتیمى از خویشاوندان یا مستمندى خاکنشین را در روز گرسنگى.
«عقبه» به گردنهاى گفته مىشود که عبور از آن دشوار و به طور معمول یگانه مسیر رفت
وآمد است و از نظر قرآن براى مؤمنان ،یگانه راه پیمودن مسیر تکامل ،رسیدگى به یتیمان و
اطعام مسکینان است.

رویکرد هنجاری ـ تبیینی
در رویکرد هنجاری -تبیینی ،سخن از حقیقت و چرایی آموزههای هنجاری قرآن کریم
در حوزه اقتصاد است .توضیح اینکه هر گزاره هنجاری در قرآن کریم ،اعم از هرحکم،
دستور و توصیهای که در آن آمـده ،دارای مـالک ،حکمت و مـصلحتی است که به مکلّف و
مخلوق بازمیگردد ،نه خالق .تالش برای شناخت این مصالح ،نه تنها در در مکتب اهل
بیت 7نکوهش نشده ،بلکه بر آن تأکید شـده و آنان را به درک عمیق دیـن و حـقایق دینی
تشویق میکردهاند(.روایات متعددی در باره فلسفه احکام اعم از نماز ،زکات ،روزه  ...مطرح
شده که با عنوان علل شرایع ،درکتب حدیثی ،موجود است و معروفترین آنها ،کتاب علل
الشّرائع نوشته شـیخ صـدوق است) .برایناساس ،آموزههای هنجاری قرآن کریم در حوزه
مسائل اقتصادی را در سه محور میتوان تبیین کرد:
 .1تبیین مفاهیم
یکی از مهمترین مراحل تبیین آموزههای هنجاری قرآن کریم ،تعریف مفاهیم کلیدی در
حوزه اقتصاد است .برای نمونه ،یکی از آموزههای مهم اقتصادی قرآن کریم ،در آیه هفتم
سوره حشر مطرح شده است:

ُ
ُ
ُ
ُ
ساكيَوََ
َِ
ولَوََ َِّلِيَالقرىبَوََاَلتاىمَوََالم
لَالقرىَفلِل َِهَوََل ِلرس َِ
ول َِمِنََأه َِ
اللَیلعََرس ِ َ
ماَأفاءََ َُ
ُ
ُ
ُ
بیلَكََالَيكونََدولةََبيََاْلغنِیاءََِمِنكم(َ.حرشَ)1َ:
نَالس َِ
اب َِ

آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند ،از آنِ خدا و رسول و
خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان
ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
در این آیه ،با صراحت اعالم شده است تمام غنایمی که برای به دست آوردن آنها جنگى
نشده و مسلمانان زحمتى نکشیدهاند ،به رسول اللّه 9تعلق دارد که این اموال را در میان گروه
های خاصی از مهاجران و انصار تقسیم کند تا تداول ثروت در میان اغنیا صورت
نگیرد(.طبرسى ،8878 ،ج ،3ص)838

درواقع فلسفه حکم حقوقی یادشده ،تداول نیافتن ثروت در میان اغنیا است ،اما پرسش
اساسی این است که معنای «تداول» چیست؟ آیا صرف مالکیت اموال فراوان ،به معنای
تداول ثروت است؟
واژه «دُولة» که از مشتقات «د و ل» است ،به معنای شیء متداول است(.طریحى،8871 ،
ج ،1ص872؛ ابن منظور ،8811 ،ج ،88ص818؛ راغب اصفهانى ، 8288ص888؛
مصطفوی ،8811 ،ج ،8ص« )818تداول» ،به معنای انتقال همراه با نوعی چیرگی و تسلط
است .گاهی در جنگ به کار میرود که معنای آن ،انتقال سپاه از مکانی به مکانی همراه با
تغییر ،در حالت غالبیت و مغلوبیت است وگاهی در مورد واژگان به کار میرود که معنای
غلبه یک واژه بر دیگر واژگان و رواج در میان مردم است .هنگامی که واژه «تداول» در مورد
اموال به کار میرود ،به معنای دست به دست شدن مستمر اموال میان افراد است ،بهگونهای
که زمانی عدهای بر آن اموال تسلط دارند و زمانی عده دیگر(.ابن منظور ،8811 ،ج،88
ص ،818مصطفوی ،8811 ،ج ،8ص811؛ طریحی ،8871 ،ج ،1ص )872در معنای یاد
شده ،نکته مهم ،تسلط انحصاری افراد بر اموال است ،هرچند این سلطه بر اموال ،بدون
مالکیت تحقق یابد .معنای لغوی «تداول ثروت در میان ثروتمندان» ،تسلط ثروتمندان بر
اموال است ،بهگونهایکه ایشان به طور انحصاری ،تکلیف بخش عمدهای از اموال و دارایی
های جامعه را تعیین کنند .در نتیجه ،مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی ،تسلط بر فرایند
تعیین قیمت کاالها و خدمات در بازار ،تسلط بر صنایع باالدستی و جریانهای پولی و
همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عدهای خاص ،شریانهای اصلی اقتصاد
جامعه را در دست گیرند ،همگی مصداقی از تداول ثروت در میان اغنیا است(.معلمی،
 ،8838ص)818-828
 .2تبیین سازگاری هنجارهای اقتصادی قرآن کریم بـا اندیشههای نظری آن
تبیین هـماهنگی هنجارهای اقتصادی قرآن کریم بـا اندیشههای بنیادین نظری اسالم،
سهم بسزایی در رویکرد تبیینی به تفسیر اقتصادی قرآن کریم دارد .بیتردید ،ارزشهای

اقتصادی در ارتباط با مبانی جهان-شناختی هویت مییابند و از سنخیت آنها رنگورو می
پذیرند .جهانبینی حقیقی ،به ارزشهای برگرفته از خود ،حقیقت می بخشد؛ درصورتی که
جهانبینی خیالی و وهمی ،ارزشهای منتسب به خود را پنداری و وهمی میبیند .همچنین،
از جهانبینی الهی ،ارزشهای الهی؛ از جهانبینی ماتریالیستی ،ارزشهای مادی؛ از جهانبینی
مذهبی ،ارزشهای مذهبی و از جهانبینی فلسفی ،ارزشهای فلسفی تراوش میکند.
هنجارهای تأکید شدهدر قرآن کریم ،بر اساس تفسیرى است که اسالم از انسان ،جامعه،
جهان دنیوى و اخروى و منشاء هستى و کیفیت ارتباط میان این امور ارائه میدهد.
برای نمونه ،کلیه احکام حقوقی و اخالقی در موضوع مالکیت ،کامالً سازگار و برآمده از
جهانبینی اسالمی است؛ زیرا برترین قسم مالکیت« ،مالکیت حقیقی مطلق» است و آن،
مالکیت نامحدود خدای سبحان نسبت به عالّم است .مالکیت خدای متعال ،نسبت به تمام
ممکنات ،به «اضافه اشراقیه» شهرت دارد و عبارت است از اینکه ،وجود تمام موجودات ،از
وجود خداوند متعال است و به آن تعلق دارد .همانگونه که علت تامّه ،مالک همه شئون
هستی معلولِ خویش است ،خدای سبحان نیز قیّوم سراسر نظام هستی و مالک همه شئون
آن است و همه موجودات ،مِلک و معلول و متقوّم به او هستند(.خوئى ،نرمافزار جامع فقه
 ،8ج ،8ص)82
اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند ،به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد ،بلکه نتیجه قهری
پذیرش خالقیت اوست(.هادوی تهرانی ،8871 ،ص )888با وجود این ،آیات قرآن نیز داللت
میکنند که مالکیت حقیقی پروردگار ،به شأن خالقیت وی باز میگردد ،یعنی از آنجا که وی
خالق و ربّ همه اشیا است ،مالک آنان نیز هست .به همینسبب ،این مالکیت ،مطلق است و
همه تصرّفات را شامل میشود( .مکارم شیرازی ،8818 ،ج  ،87ص 281 ،87و  )223از
آیاتی که رابطه «خالقیت» و «مالکیت» را ترسیم میکند ،آیات  81و  81سوره زمر است:

ِّ
ُ ِّ
ر
ُ
ُ ّ
ض َوَ َاَّلِينَ َكف ُرواَ
ت َوَ َاْلر ِ َ
ل َمق ِاَل َد َالسمو َِ
ِیل َ َُ
ك َيشءَ َوك َ
ك َيشءَ َوَ َهوَ ََعَ َ َ
الل َخال َِق َ َ
َُ
ُ
للَِأوَلكَ ُه َُمَاْل ِ ُ
ِسونَََ.
آياتَا َ
ب ِ َِ

خداوند ،خالق همه چیز و ناظر بر همه اشیا است .کلیدهای آسمان و زمین ،از آنِ او
است و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند ،زیانکارند.
«مقالید» ،به معنای کلید و به گفته لغتشناسان ،اصل آن از کلید فارسی گرفته شده است.
این تعبیر ،بهطور معمول ،کنایه از مالکیت یا سلطه بر چیزی است ،چنانکه میگوییم :کلید
این کار به دست فالن است .پس این آیه ،میتواند هم اشاره به توحید مالکیت خداوند و هم
توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت او بر عالم هستی باشد(.مکارم شیرازی ،8818 ،ج ،83
ص 188و ج  ،82ص)881
در مقابل ،مالکیتی که در روابط اجتماعی انسانها مطرح است و به انسانها اسناد داده
میشود ،مالکیت اعتباری است که در حیطه قراردادهای عقالیی قراردارد و با خرید و فروش
و دیگر معامالت ،تغییر نمیپذیرد.
با پذیرش مالکیت حقیقی خداوند بر همه ممکنات و برترى و تقدم آن بر دیگر مالکیت
ها ،بهتر مىتوان مبانى نظرى مربوط به مجارى دخالت وحیانى پروردگار را در شکلگیرى
ساختار مالکیت و هدایت تشریعى وى در چگونگى رابطه انسان و مال ترسیم کرد( .دفتر
همکارى حوزه و دانشگاه ،8878 ،ص)881
 .8تبیین هماهنگی هنجارهای اقتصادی با اندیشههای عملی
سازگاری هنجارهای اقتصادی قرآن کریم با اهداف و آرمانهای قرآن کریم در حوزه
اقتصاد ،بعد دیگری از رویکرد هنجاری-تبیینی در تفسیر اقتصادی قرآن کریم است .چنین
رویکردی ،بر هنجارهای اقتصادی ،بهمثابه عملی مؤثر برای رسیدن به فرجامی خوش در دنیا
و آخرتی سودمند و سعادتمند تأکید می ورزد.
یک نمونه از این رویکرد هنجاری  -تبیینی در تفسیر اقتصادی قرآن کریم را میتوان در
آیههای  82و  81سوره توبه دید:

ُ ُ
ُّ
ُ
ُ ُّ
بار َوَ َ ُّ
ِل َوَ َيصدونََ
اسَبِالاط َِ
بان ََلأكلونََأموالَ َانل ِ َ
الره َِ
يا َأيها َاَّلينََآمنوا َإِنََكثياَ َمِنَ َاْلح َِ
ُ ُ
ِّ ُ
للِ َوَ َاَّلينَ َيك ُ
للِ َفبرشهمََ
بیل َا َ
ِنونَ َاَّلهبَ َوَ َالفِضةَ َوَ َال َينفِقونها َيف َس َِ
بیل َا َ
عنَ َس َِ
ِ

ُ
ُ ُ ُ ُ
ُُ ُُ
ُُ
ُ
ورهمَ َهذا َماَ
جباههمَ َوَ َجنوبهمََوَ َظه
بِعذابََأَلم؛َيومَ َُيىم َعلیهاَيف َ َِ
نارَجهنَمَ َفتكوى َبِها َ ِ
ُ
ُ
ُ
كمََف ُذوقُواَماَ ُكن ُتمََتك ُ
ِنونَ(َ.توبهَ41َ:وََ)42
ِ
كِنتمََ ِْلنفسِ

اى کسانى که ایمان آوردهاید! قطعاً بسیارى از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان ،اموال
مردم را به ناروا مىخورند و (مردم را) از راه خدا بازمىدارند و کسانى که طال و نقره را
مىاندوزند و آن را در راه خدا مصرف نمىکنند ،پس آنان را به عذابى دردناک مژده ده! [در
آن] روزى که در آتش جهنم ،بر آن [سکه] ها حرارت شدید داده مىشود و با آنها
پیشانىهایشان و پهلوهاى آنان و پشتهایشان را داغ مىگذارند! (و به آنان مىگویند ):این
چیزى است که براى خودتان اندوختید ،پس بچشید آنچه را همواره مىاندوختید.
بر اساس مفاد این آیات ،مـسلمان حق ندارد درآمد خود (طال و نقره) را به انگیزه
انباشتن ثروت بدون پرداخت حقوق الهی ،کنز و پنهان کند .برای پرهیز از چنین چیزی ،باید
مال را در معرض مبادله و گردش اقتصادی گذاشت .البته صِرف به جریان انداختن آن هم
کافی نیست ،بلکه گردش مال باید منطبق بر ضوابط اسـالمی بـاشد ،بهگونهایکـه «انفاق فی
سبیلاللّه» بر آن صدق کند .از عبارت «هذا ما کنزتم ألنفسکم» نیز استفاده میشود که انگیزه
ثروتاندوزی و تکاثر ،در حرمت این عمل ،مؤثر است.در بررسی زمینه تاریخی پیدایش
"کنز" بیان شد که طال و نقره دو مـوضوع رایـج و غالب برای کنزکنندگان بودهاند ،همانگونه
که در زمانهای دیگر نیز هرگونه پولی که ارزش نسبی آن دارای ثبات بوده و نگهداری آن
هزینه کمتری داشته باشد ،وسیله مناسبی برای کنز خواهد بود .بنابراین ،حرمت کنز،
اختصاص به طال و نـقره و پولهـای درهم و دینار ندارد و شامل پولهای امروزی هم می
شود .همچنین ،بسیاری از مفسران همچون فخر رازی(فخر رازی ،8281 ،ج ،81ص).28؛
طبرسی(طبرسی ،8878 ،ج ،1ص )28و عالمه طباطبایی(طباطبائی ،8813 ،ج ،3ص )827بر
این باورند که موضوع حرمت کنز در این آیـه ،داراییهای غیر پولی را نیز در بر میگیرد.
با توجه به مفهوم عرفی «کنز» و «انفاق فی سبیلاللّه» و به قرینه همنشینی این کلمات با
یکدیگر و سیاق کلی آیـه ،درمییابیم آنـچه در ایـن آیه تحریم شده ،مطلق جـمع کـردن و

راکـد نگه داشتن پول(مال) است و واجب است تمام آن در راه رضای خداوند(اعم از
مصارف شخصی ،مخارج اجتماعی و سرمایهگذاری) صرف شود.
تحریم «کنز» و راکد نگهداشتن پساندازها موجب میشود سهمی از درآمد را که به
مـصرف و مـشارکت اجتماعی اختصاص نمییابد و به اصـطالح پسانداز میشود ،خود
شـخص و یـا بـا واگذاری به افراد دیگر ،سرمایهگذاری کند .بدینترتیب ،زمینه رشد و
پیشرفت اقتصادی متوازن فراهم میگردد.
رویکرد سیستمی
مقصود از رویکرد سیستمی در تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،بررسی یک مفهوم یا آموزه
اقتصادی در ضمن کل آموزهها و معارف اسالمی است که با او مرتبط هستند.
توضیح اینکه سیستم  ،مدل یا نظام ،مجموعهای از عناصر است که با یکدیگرارتباط
برقرار میکنند و برای تحقق یک هدف میکوشند .در هر سیستم ،تغییر هر جزء ،بر دیگر
اجزا و بر کل تأثیر دارد و هیچیک از عناصر ،اثری مستقل و جدا ازمجموعه نمیگذارند و
نمیپذیرند.
دین نیز مجموعهای از عناصر و گزارههای بههمپیوسته و نظاممند است .این عناصر و
اجزا تابع اهداف دین هستند و هدفگرایی دین ،به این عناصر شکل میدهد و ساختار
ارتباطی آنها با یکدیگر را تعیین میکند .دین ،اهداف و برنامههای خود را اولویتبندی می
کند و برای شکلدهی به عناصر محیطی خود ،برنامه دارد و آرمانها و هنجارها را در
چهارچوب اهداف خود تـغییر و تـحول میدهد .سپس از همافزایی نیروبخشی هر یک از
عناصر ،برای حرکت به سمت هدف غایی خود بهره میجوید.
در قرآن کریم گزارههایی مهم ،حساس و تصمیمسازی در زمـینههای مختلف زندگی
فردی و جـمعی هست که با آموزههای اقتصادی آن تأثیر و تأثر جدی دارد و این همه،
نـشان از این واقعیت دارد کـه دیـن اسالم برای موضوعهای مختلف ،در زندگی انسانها
برنامه و مدلی کامل ارائه داده است .این مدلها بـه صـورت شبکه واحد ،با یکدیگر در

تـعامل هـستند .هـر یک از گزارههای دیـن ،جـایگاه خاصی در شبکه و سیستم طـراحی
شـده دارند که فقط در صورت قرارگرفتن در موقعیت واقعی خود ،اثر مورد نظر را تولید می
کنند.
قرآن کریم مجموعهای از مفاهیم و آموزههای اقتصادی منسجم و هماهنگ با دیگر آموزه
های اسالمی به ارمغان میآورد که از این انسجام ،میتوان حتی برای شناخت صحت و سقم
برخی تفاسیر اقتصادی نیز مدد جست .برای نمونه ،درباره توجیه عقالنی ارث زن و مرد ،می
توان ازنظام منسجم حقوق خانواده در اسالم استفاده کرد.
حتی اگر دو تفسیر متفاوت ،اما هماهنگ با اصول کلی تفسیر ،از آیات اقتصادی مطرح
شود ،آن تفسیری که به مقاصد و اهداف نظام اقتصادی قرآن کریم نزدیکتر است ،اعتبار
بیشتری دارد تا تفسیری که تنها با روشهای تفسیری عام به دست آمده ،ولی از مقاصد
شریعت فاصله داشته باشد و به اختالف طبقاتی فاحش ،کنز ،تداول ثروت در میان اغنیا و
رکود اقتصادی منجر شود(.نک :خسروپناه ،8831 ،ص)12
نمونهای از رویکرد سیستمی در تفسیر اقتصادی قرآن کریم را میتوان در دیدگاههای
شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) دید .از دیدگاه وی ،باید هر حکمی را به صورت جزئی از کل
و بخشی از یک مجموعه مرتبط به هم در نظر گرفت و به عبارتی ،نگاه جزئی را به نگاه
سیستمی و کلی تبدیل کرد( .صدر ،8282 ،ص)287
برای مثال ،او در آیههای  82و  81سوره توبه که درباره ممنوع بودن کنز است ،پس از
تبیین کارکرد پول در ایفای نقش خود بهمنزله وسیله مبادله و ذکر مزایای مبادالت پولی نسبت
به مبادالت پایاپای ،درباره نقش پول به عنوان ذخیره ارزش میفرماید:
نقش اخير پول به عنوان وسيله ذخيره و پسانداز ،در رژيم سرمايهداري كه پسانداز را
تشويق ميكند ،عامل خطرناكي است؛ زيرا اين امر ،تعادل عرضه و تقاضاي كل را
نسبت به مجموع كاالهاي توليدي و مصرفي به هم ميزند .در صورتي كه در دوره
مبادله مستقيم كاالها ،ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود.

وی سپس با اشاره به «اتحاد سی» و تبیین نقش کنز کردن پول در بر هم زدن تعادلهای
اقتصادی میگوید:
اختالف اساسي ميان اسالم و رژيم سرمايهداري را ميتوان از توجه به نقشهاي اصلي و
فرعي پول كه گفته شد ،تشخيص داد .در رژيم سرمايهداري ،پول به عنوان وسيله پس
انداز به رسميت شناخته شده ،در صورتي كه اسالم با ذخيره پول مبارزه كرده و آن را
مشمول ماليات قرار داد و مردم را تشويق به مصرف پول در زمينههاي توليدي و
مصرفي كرده است(.همان ،ص)426

از مجموعه مطالب شهید صدر استفاده میشود که وی مفهوم «کنز» را به معنای ذخیره
سازی پول و وضع زکات بر پولهای اندوخته را ناظر بر جلوگیری از بروز آن میداند .ازاین
رو ،بر خالف دیدگاه مشهور فقها که زکات درهم و دینار را در صورتی واجب میدانند که
یک سال نزد مالک بماند (حلى ،8288 ،ص ،)881شهید صدر بر این باور است «کنز» یک
مفهوم انعطافپذیر است و مدت زمان الزم برای انطباق آن بر پول راکد ،براساس سرعت
گردش پول و امکانات سرمایهگذاری تعیین می شود .هر چه سرعت گردش پول و شتاب
سرمایهگذاری بیشتر باشد ،نگهداری پول رایج ،در زمان کوتاهتری مصداق کنز خواهد بود.
بهعکس] در صورتی که سرعت گردش پول و شتاب سرمایهگذاری کمتر باشد ،نگهداری
پول رایج ،در مدت زمان طوالنی تر نسبت به حالت قبل مصداق کنز خواهد بود .شاید به
همین سبب ،وجوب زکات بر نقدین در عصر تشریع ،متوقف بر گذشت سال بوده است .به
عبارت دیگر ،در آن زمان سرعت گردش پول به حدی بوده که خروج نقدین از چرخه به
مدت یک سال ،موجب آسیبهای اقتصادی و در نتیجه ،صدق «کنز» میشده است(.صدر،
 ،8282ص)811
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش ،عبارتند از:
 .8مقصود از تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،تفسیر این کتاب آسمانی با گرایش اقتصادی

است؛ زیرا دانش اقتصاد تا کنون بدون قواعد کلی تغییرناپذیر بوده و در نتیجه ،تأثیر چندانی
بر روش کشف معانی آیات قرآن کریم ندارد و تنها در شرح معانی و یافتن مصداقهای آن،
میتواند به کار رود.
 .8موضوع دانش تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،شرح معانی مفاهیمی از آیات قرآن کریم
است که درارتباط با رفتارهای بشری در زمینه تولید ،توزیع ،مصرف ،سیاستهای اقتصادی
و ارزشهای اقتصادی حاکم بر آن است و از این نظر با دیگر تفاسیر قرآن با گرایش علوم
انسانی ،متمایز میشود.
 .8هدف و غایت دانش تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،یافتن دیدگاههای قرآنی در رابطه با
تدبیر جامعه برای جهت بخشیدن به وضع اقتصادی کشور و رفع مشکالت و نابسامانیهای
اقتصادی آن ،به منظور رسیدن به اهداف عالیه انسانی است.
 .2مفسر برای ورود به حوزه تفسیر اقتصادی قرآن کریم ،باید دارای آگاهیهای ویژهای
همچون آشنایی با آخرین نظریههای علم اقتصاد و پرسشهای کنونی آن ،آگاهی از شبهات
مستشرقان و روشنفکران در موضوعهای اقتصادی قرآن کریم ،اطالع جامع از حقوق
اقتصادی در اسالم و آگاهی از شرایط و ارزشهای اقتصادی حاکم در عصر نزول باشد.
 .1رویکردهای مختلفی میتوان در ذیل گرایش اقتصادی در تفسیر قرآن کریم تعریف
کرد ،مانند :رویکردهای توصیفی -تبیینی ،خُرد ،کالن ،هنجاری -توصیهای ،هنجاری – تبیینی
و رویکرد سیستمی .این رویکردها باید بر مبنای واحدی تعریف شوند و در یک راستا عمل
کنند تا در کشف آموزههای قرآنی در حوزه اقتصاد ،تأثیر بیشتری داشته باشند.
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