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چکیده :  ×
دستاورد نگاهی فشرده به قرآن کریم، تدوین ظرایف و لطایف بسیار ارزنده ای 
را در عرصه نظام اقتصادی اسالم باعث شد. نگارنده در این مقاله با رویکرد تحلیلی 
فهم  و  بینش  عنوان  ذیل  را  هایی  گزاره  اجمال  به  ای  کتابخانه  مطالعه  و  تربیتی 

اقتصادی تقدیم خوانندگان می نماید.
محورهای این مقاله که در پرتو مالحظه همه مجلدات تفسیر وزین نور تهیه و 

تدوین یافته است عبارتند از:
تبیین جایگاه علم اقتصاد و بینش و فهم  اقتصادی، بینش اقتصادی مقدمه الهیات، 
بینش در اقتصاد، پیروی از اعلم به جای اکثر و فهم اقتصادی؛ محورهای راهبردی 
حوزه بصیرت را شامل می شود. هم چنین بحث های عدالت اقتصادی، وفا به همه 
قراردادها، بصیرت و تعدیل ثروت، آزمایش به دو زینت برتر دنیا، از بخش های قابل 
توجه این تالش علمی در قسمت مالحظات فردی به شمار می آید. و محورهایی 
تقوای  رهبری،  دادن  قرار  الخطاب  فصل  اقتصادی،  فتنه  برابر  در  بصیرت  قبیل  از 
مصرف، حکمت کم و زیاد بودن روزی، حفظ اسرار اقتصادی، حرمت سرپرستی کفار 
و دو رویان، بصیرت تجاری، محکم کاری در سفرهای تجاری و خارجی، تدبیر در 
برابر     حریص ترین مردم دنیا و بصیرت در برابر تحریم های اقتصادی، قابل توجه 

در ارتباطات اقتصادی و اجتماعی را  برای حوزه داخلی و خارجی تبیین می کند.

بینش و فهم اقتصــادی از منظر قرآن

کلید واژه : ×

اقتصاد، بینش اقتصادی، قرآن کریم، تفسیر نور و بصیرت اقتصادی.

حجه*االسالم*دکتر*داود*رجبی*نیا	*

محقق*و*نویسنده*مرکز*پژوهشی*مدیریت*حوزه*علمیه*خواهران	*
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مقدمه : ×

مکتب قرآن، خود را عهده دار بینش و فهم، بینــــایی، هدایت و راهنمایی 
انسان ها می داند و تالش می کند تا آنان را در کسِب کماالت و فضائل اخالقی 
و معنوی رهنمون و از رذایل و ناهنجاری های اخالقی در فرایند زندگی فردی 
و اجتماعی دور کند، در این مکتب »خداوند بصیر است« )احزاب: 9( و قرآن را 
نیز به عنوان کتاب بصیرت معرفی می کند آنجا که فرمود: »َهَذا بََصائُِر لِلنَّاِس ...؛ 
این  ]کتاب[ بصیرت ها برای مردم دارد« )جاثیه:20(. به عبارتی بصیرت های 
از قبیل بصیرت فرهنگی،  نیاز زندگی فردی و اجتماعی بشر  گوناگون و مورد 

بصیرت اقتصادی و غیره در این کتاب آسمانی نهفته است.

تشخیص  و  تمییز  قدرت  دانش،  آگاهی،  معنای  به  اقتصادی  فهم  و  بینش 
هدایتگر، می تواند حوزه های مختلف اقتصاد را تدبیر کند و تالش های اقتصادی 
را به کمال مطلوب رسانده یا نزدیک کند چون بصیرت به حس بینایی و »قدرت 
ادراک دل« گفته می شود. )راغب اصفهانی، 1389، ص 84(. و هم چنین به 
معنای بینش، تشخیص، تمییز و فهم نیز آمده است )آذرتاش، 1388، ص 39(. 
بر این اساس این گونه از قدرت تشخیص و تمییز، فراتر از حس را نیز شامل 

می شود.

اساساً ارزش و عظمت انسان ها به بصیرت و معرفت آنها منتهی می شود. هر 
انسانی که از بصیرت بیشتر و کامل تری برخوردار باشد، به همان میزان و اندازه 
از ارزش، عظمت و شخصیت واالی انسانی بیشتری بهره مند است، و هر کس 
از بصیرت بهره ای ندارد در واقع فاقد هرگونه ارزش های معنوی و کمال آدمی 
است. قرآن کریم به عنوان کتابی که منبع و خاستگاه بصائر گوناگون، از جمله 
کتاب  این  به  یابی  بصیرت  مردم جهت  همه  دارد  جا  است،  اقتصادی  بصیرت 
مراجعه کنند و هم نظریه پردازان و مدیران اقتصادی از آن برای برنامه ریزی 
در پیشرفت و عدالت اقتصادی بهره گیرند.به یقین بصیرت اقتصادی برگرفته از 
کالم خدا قابل مقایسه با نظریات نظریه-پردازان غربی یا شرقی نیست. در نتیجه 

بهترین نقشه اقتصادی اسالمی پیشرفت در همین کتاب تمدن ساز است.

با تمرکز  این کتاب بی نظیر و  به  با نگاهی فشرده  در همین راستا، نگارنده 

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن
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ارزنده و جالبی در عرصه نظام  نور، به ظرایف و لطایف بسیار  بر تفسیر وزین 
اقتصادی اسالم رسیده است که در اینجا به برخی از آنها در ذیل عنوان بینش و 

فهم اقتصادی اشاره می کند:

جایگاه علم اقتصاد و بصیرت اقتصادی �

اساساً علم ثروت آفرین است به خصوص علم اقتصاد که اگر با تدبیر و تجربه 
را  او  و  کند  می  مشغول  خود  به  را  انسان  چنان  آن  گاهی  اما  باشد.  همراه 
خودمحور می نماید که نقش دیگران را نادیده می گیرد.در فرهنگ اسالمی، به 
علم و عقل معاش نازیدن، نوعی اخالق قارونی به شمار می آید. فرد بصیر، ثروت 
و قدرت را احسان الهی می داند نه نتیجه و محصول علم اقتصاد یا تالش خود.

در نگاه اجمالی به تاریخ زندگانی قارون، این قسمت پُر رنگ است که مردم به 
قارون می گفتند: این خداوند است که به تو ثروت داده است، قاورن می گفت: 
خودم بر اساس علم، آن را پیدا کردم. جالب این که همین علم االقتصاد قارون 
او را مایه عبرت دیگران قرار داد. از این رو قدم اول در بصیرت اقتصادی، توکل 
به خدا سپس با کمک و یاری او به علم االقتصاد و دانش اندیشمندان اقتصادی 
تکیه   می شود. یعنی جایگاه علم االقتصاد از جمله دانش بشری بوده که پس 
از دانش الهی قرار می گیرد. در این صورت نیز به میزانی که این دانش بتواند 
با آموزه های الهی پیوند یابد، عدالت اقتصادی را به ارمغان می آورد. خداوند 
متعال ثروت، قدرت، رفاه و پیشرفتی را که ارمغان دانش بشری دانسته شود در 
َا أُوتِيُتُه َعَل ِعلٍْم  قالب داستان قارون نقد می کند آنجا که می فرماید: » َقاَل إِنَّ
ِعنِدي...؛ قارون درجواب گفت: همانا این ثروت فراوان به واسطه دانشی که نزد 

من است، به من داده شده،...« )قصص: 78(.

بصیرت اقتصادی، مقدمه الهیات �

در بینش اسالمی، مادیّات مقدمه الهیات است. فعالیت اقتصادی وقتی  الهی 
می شود که قدم هایی از زندگی انسانی را به ساحت الهی نزدیک کند. خداوند 
رزق و روزی همه را می دهد و دست کم انتظار این است که نافرمانی او انجام 
نشود. البته از هر کس توقع خاص می رود. توقع از مردم عادی این که پس از 

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن
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تأمین معاش و تغذیه به دنبال گناه و وسوسه های شیطان و فساد نروند و تنها 
از کلمه »نه« در برابر شیطان استفاده کنند. خداوند این درخواست حداقلی را 

این چنین مطرح می کند.

ْيطَاِن ...«  » يَا أَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِمامَّ ِف األَْرِض َحالَالً طَيِّباً َوالَ تَتَِّبُعواْ ُخطَُواِت الشَّ

)بقره: 168(. ای مردم! از آنچه در زمین، حالل و پاکیزه است بخورید و از گام 
های )وسوسه  انگیز( شیطان پیروی نکنید.  ولی از اهل ایمان و مؤمنان انتظار 
می رود که پس از مصرف به دنبال کار پسندیده و عمل صالح و شکرگذاری 
َرزَْقَناكُْم  َما  طَيَِّباِت  ِمن  كُلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   « فرماید:  می  که  آنجا  باشند. 
َواْشكُُرواْ لِلِّه...« )بقره: 172(. ای کسانی که ایمان آورده اید! از نعمت های پاکیزه 

ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جای آورید...

بصیرت در اقتصاد �

باورها و سلیقه ها گوناگون است؛ یکی همه کارها را به خدا نسبت می دهد، 
گویا انسان هیچ نقشی در سرنوشت خویش ندارد و دیگری خود را همه کاره 
دانسته و دست خدا را بسته می داند! یکی رهبران آسمانی را هم چون مردمان 
عادی و گاهی ساحر و مجنون معرفی می کند و دیگری آن بزرگواران را با غلّو 

در حّد خدا می پندارد!.

یکی زیارت امامان معصوم و شهدا را بدعت می داند و دیگری حّتی به 
درخت و دیوار متوّسل شده و ریسمان می بندد. یکی ممکن است در عقاید و 
باورها از راه خارج شود و دیگری در عـــمل و اخالق! یکی اقتصــــاد را زیربنا 
انگارد! در حالی که  نادیده می  را  آن  و مسایل  دنیا  اساساً  و دیگری  داند  می 
اقتصاد یعنی میانه روی کردن، تعادل دخل و خرج را نگاه داشتن، میانه روی در 

هر کار )عمید، 1363، ج 1، ص 206( است.

به عبارتی اقتصاد یعنی میانه روی، اعتدال و احتراز از هر نوع افراط و تفریط، 
چه در عقیده و چه در عمل؛ ما در همه زمینه ها به ویژه در جریان پیشرفت 
ایرانی اسالمی و پیشرفت اقتصادی، ببیش از هر زمان دیگری به اعتدال و میانه 
روی نیاز داریم. حضرت امیر  نیز یادآور می شود که باید میانه رو بود آنجا 

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن
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که فرمود: »إِقَتِصد یا بَُنیَّ ِفی َمِعیَشِتَک؛ پسرم، در کار معاش خود میانه رو باش؛ 
 ، ها  زمینه  و همه  زمینه  این  در  ما  به  )شیخ طوسی، 1414، ص 8( خداوند 
بصیرت می دهد و می فرماید: »اِهدنا الصاط املستقیم«؛ )حمد: 6( راه مستقیم 
یعنی راه میانه و اعتدال و احتراز از هر نوع افراط و تفریط، مکتب اسالم به این 
اکتفا نکرده و برای اسوه و الگو، حضرات معصومانرا به عنوان نمونه های 
اعتدال و میانه رو معرفی می کند. معصومان تصریح کرده و می فرمودند: 

»راه مستقیم، ما هستیم«؛ )تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 20(.

کار،  قبیل  از  زندگی  مسائل  تمام  درباره  خود  دستورهای  در   معصومان
تفریح، تحصیل، تغذیه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح، جهاد، کسب حالل و غیره نظر 

داده و ما را به اعتدال و میانه روی سفارش کرده اند.

است  فهم  تمییز،  تشخیص،  بینش،  معنای  به  بصیرت  چون  دیگر  سوی  از 
 آذرتاش، 1388، ص 39(.جا دارد برای بهره گیری از     توصیه های معصومان(

برای دستیابی به بصیرت الزم به ویژه در حوزه های نامبرده به کتاب های مربوط 
هم چون اصول کافی )باب االقتصاد فی العبادات( مراجعه کنیم.

و  مادی  امور  در  هم  آن  نشود  اطالع  و  بصیرت  صاحب  مسلمانان،  فرد  اگر 
اقتصادی به یقیین به سوی افراط و تفریط )به عبارتی به سوی ضرر و زیان( 
سوق پیدا می کند. در حالی که اسالم مالکّیت را در حوزه اقتصاد می پذیرد و 
می فرماید: »الناس مسلطون علی اموالهم«؛ )بحار، ج 2، ص 272(. ولی اجازه 
ضرر زدن به خود و دیگری را در سایه افراط و تفریط نمی دهد:» ال رّضر و ال 
رِضار فی االسالم«؛ )کافی، ج 5، ص 28(. بر همین اساس خداوند صراط مستقیم 

را نشان می دهد و علوم انسانی از جمله علم اقتصاد را باید در آن راستا تحلیل 
کرد  تا بصیرت آفرین باشد. امام خمینی در این زمینه می فرماید: »میزان در 
علم، حصول مفهومات کلیه و اصطالحات علمیه نیست، بلکه میزان آن رفع حجز 
از چشم بصیرت نفس است و فتح باب معرفة اهلل است، و علم حقیقی آن است 
که چراغ هدایت ملکوت و صراط مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد )امام 

خمینی )ره(، بی تا،؛ ص 372(.

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن
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پیروی از اعلم به جای اکثر �

در بینش توحیدی، بشر علم دارد و می تواند عالِم و عالَم را به دست آورد ولی 
تنها خدا اعلم است!. از سوی دیگر بقیه جزء اکثر به شمار می آیند اگر چه در 
اندیشه مردم اعلم باشند. بصیرتی که آموزه های قرآنی به فرد مسلمان در تمام 
عرصه های زندگی به ویژه اقتصاد هدیه می دهد این است که از اعلم پیروی کند 
نه از اکثریت، آنجا که حق تعالی فرمود: » َوإِْن تُِطْع أَكَْثَ ... يُِضلُّوَك ... َو إِنَّ َربََّك 
ُهَو أَْعلَُم ...؛ و اگر از بیشتر افراد روی زمین اطاعت کنی، تو را از خداوند منحرف 

از  مسلمان  اقتصاددان  اساس  این  و 117(.بر  )انعام: 116  کنند«  می  گمراه  و 
نظریه های اقتصادی و نظریه پرداران این عرصه استفاده می کند نه پیروی!

بینش اقتصادی �

اقتصادی در فرهنگ اسالمی،  خیر است ولی »خیر  مال، ثروت، و مدیریت 
کثیر« به شمار نمی آید در این فرهنگ، از حکمت به »خیر کثیر« یاد می شود. 
ص   ،1389 )آذرتاش،  است  دانایی  و  هوش  فراست،  خرد،  معنای  به  حکمت 
135(. از سوی د یگر بصیرت به معنای بینش، تشخیص و فهم است )همان، ص 
39( به عبارتی حکمت مبنای بصیرت بوده و کسی که اهل خرد و دانایی باشد 
اهل بینش و صاحب فهم و تشخیص نیز هست. بر این اساس اهل حکمت، اهل 
بصیرت نیز خواهند بود. یعنی بصیرت نیز هم چون حکمت »خیر کثیر« است 
و بینش اقتصادی مبتنی بر حکمت، بصیرت اقتصادی است که می تواند منشاء 
خیرات فراوان دیگر شود. زیرا بصیرت متکی به حکمت، »خیر کثیر« و هدیه 
ای کلیدی و مادر همه خیرات می باشد. بر این اساس اگر همه امکانات مادی 
فدای دست یابی به حکمت و بینش صحیح اقتصادی برای فرد و جامعه شود، 
هزینه نیست بلکه پس انداز خواهد بود. چنان که حق تعالی به این اصل اشاره 
فرمودند: » َمن يُْؤَت الِْحكَْمَة َفَقْد أُوِتَ َخرْيًا كَِثريًا ...؛  خداوند ]حکمت و بینش را 
به هر کس بخواهد[ و شایسته ببیند ]می دهد و به هر کس حکمت داده شود، 

همانا خیری فراوان به او داده است....« )بقره: 269(.

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن
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عدالت اقتصادی در حد توان �

پیشرفت اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی سخت است. در مکتب قرآن، مردم 
و مسئوالن نظام اقتصادی به اجرای عدالت دعوت  شده اند. آنجا که فرمود:» اِّن 
اللَه یَأُمُر بالَعْدِل َو االِْحسانِ؛ خداوند به عدالت و احسان فرمان می دهد« )نحل: 

9( ولی به این معنی نیست که اگر نتوان به معنای واقعی و کامل عدالت را پیاده 
کرد از اصل فعالیت دست برداشت! بلکه در بینش اقتصادی اسالمی اگر اجرای 
عدالت اقتصادی در حد اعلی ممکن نباشد دست کم در حد توان توصیه می شود 
بر همین اساس قرآن مجید توصیه می کند: »... أَْوُفواْ الْكَْيَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط الَ 
نُكَلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها ...؛ [ در معامالت] پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید. ما 

هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم...« )انعام: 152(.

وفا به همه قراردادها �

وفا به همه پیمان ها در بینش یک مسلمان، نهادینه است. چون به فرموده 
حضرت رسول در راستای ایمان به خدا و قیامت ارزیابی می شود: : »َمْن 
کاَن یُؤِمن ِباللِه َو الَیْوِم اآلِخِر َفلَْیِف إَذا َوَعَد؛ هر که به خدا و روز قیامت ایمان 

دارد باید به عهد خود وفا کند« )بحار، ج 77، ص 149(. این وفا و پای بندی 
همه قراردادهای لفظی، کتبی، عملی و پیمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؛ 
قوی یا ضعیف؛ با دوست یا دشمن؛ با خدا )مثل نذر و عهد(؛ با فرد یا جامعه؛ 
پوشش  را  المللی  بین  قراردادهای  یا  منطقه  با کشورهای  بزرگ؛  یا  با کوچک 
و  عالمان  توجه همه  بیان که مورد  این  داده و شامل می شود. جمله کلیدی 
اندیشمندان علوم اسالمی و انسانی قرار می گیرد این است:  » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 
أَْوُفواْ ِبالُْعُقودِ ...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید؛ به عقد و پیمان ها [ی خود با 

خدا و مردم] وفا کنید« ؛ )مائده: 1(.

بصیرت و تعدیل ثروت �

فعالیت های اقتصادی همواره به گونه ای است که برخی سود می برند و بعضی 
دیگر ضرر می بینند یا سود کمتر می یابند. این امر در سطح کالن و اداره جامعه 
اقتصادی جامعه توجه نداشته باشند چه بسا  نمود بیشتری دارد. اگر متولیان 
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در پرتو اقداماتشان باعث فاصله طبقاتی جّدی شوند.از این رو بر برنامه ریزان 
اقتصادی جامعه اسالمی الزم است به نحوی تدبیر کنند تا برنامه های ایشان 
به تعدیل ثروت و عدم تمرکز آن در دست یک گروه خاص بیانجامد. خداوند از 
گردش ثروت، تنها میان ثروتمندان و طبقه مرفه برحذر می دارد آنجا که فرمود: 
»اَل يَكُوَن ُدولًَة بَنْيَ اأْلَْغِنَياء...؛ )اموال( تنها میان ثروتمندان در گردش نباشد...« 

)حشر: 7(.

آزمایش  به دو زینت برتر �

همه نعمت های ماّدی، زینت دنیا هستند، ولی مال و فرزند جلوه بیشتری 
مطرح  الهی  شمار  بی  های  نعمت  میان  از  دو  این  نام  دلیل  همین  به  دارند. 
نَْيا َوالَْباِقَياُت  است. چنان که در قرآن آمده است: »الْاَمُل َوالَْبُنوَن ِزيَنُة الَْحَياِة الدُّ
الَِحاُت...؛ مال و فرزندان، زینت زندگی دنیایند و کارهای ماندگار شایسته،  الصَّ

نزد پروردگارت پاداشی بهتر دارند...« )کهف: 18(.

چون پسران غالباً نیروی فعال اقتصادی هستند در کنار »مال«، »بنون« آمده 
است، نه بنات! همه فرزندان نعمت خداوند هستند و محبت به ایشان الزم و شکر 
در برابر آنها واجب است ولی این نعمت ها نیز همانند بقیه نعمت ها از منابع 

آزمون انسان ها می باشد.

بصیرتی که این آیه گوشزد می کند این است که جلوه مال و فرزند در دنیا 
است، نه در آخرت. ثروت و فرزند، به تنهایی سودمند نیست. آنان که امکانات 
فرزند  و  مال  نباشند.  مأیوس  ندارند،  که  هم  آنان  نشوند،  مغرور  دارند  مادی 
ماندگار نیست، مسلمان بصیر به چیزی می اندیشد و دل می بندد که باقی باشد. 
محور بسیاری از لغزش های انسان ریشه در عالقه به مال و فرزند دارد! این دو 
عامل امتحان و لغزش اند! آزمایش مال و فرزند بسیار سخت و جّدی و پیروز 
شدن در آن مهم است. در ادبیات بصیرت بخشی کالم اهلل مجید، آزمایش به مال 
و فرزند چون و چرا نداشته و حتمی است به نحوی که مال و فرزند خود فتنه 
َا أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنٌة   شمرده شده اند نه وسیله آزمایش و فتنه!: »َواْعلَُمواْ أَنَّ
...؛ و بدانید که اموال و فرزندانشان آزمایشی [ برای شما] هستند...« )انفال: 28(.
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بصیرت در برابر فتنه اقتصادی �

ارزشمندی بصیرت اقتصادی تنها به تدبیر امور مادی و ساماندهی مسائل حوزه 
اقتصاد اختصاص ندارد بلکه جلوه ویژه و مهم آن در برخورد با فتنه اقتصادی 
هویدا می شود. در قرآن مجید فتنه باالتر از قتل نام برده می شود: »الِفتَنُة أَكْرَبُ 
ِمَن الَْقْتِل؛ فتنه بزرگ تر از قتل است.« )بقره: 217( و در جای دیگر شدیدتر از 

آن توصیف شد:»الفتنُة أََشدُّ ِمَن الَْقْتِل« )بقره: 191(.

»فتنه« معنای وسیعی دارد. به معنای آزمایش، اغوا، وسوسه، آشوب، مصیبت، 
محنت، بی دینی و غیره می آید )آذرتاش، 1388، ص 496(.فتنه هرگاه از جانب 
پروردگار باشد از روی حکمت و تدبیر است. چنان که در قرآن اموال و اوالد 
اند )تغابن: 15(. وجه آن به اعتبار بالیی است که در مسیر  فتنه نامیده شده 
آزمودن انسان به وسیله این دو، به وی می رسد. ولی اگر از سوی خداوند نباشد 
و به عبارتی بدون امر الهی صورت گیرد مخالف حکمت است که در اینجا مورد 
مذمت نیز قرار می گیرد که آیه مذکور )بقره: 191( به آن اشاره دارد )راغب 

اصفهانی، 1389، 591(.

هدف از جهاد در اسالم، رفع فتنه و سلطه کفار و مخالفان در همه عرصه ها 
برای دعوت به حق و زندگی دینی  اقتصادی  ایجاد فضای سالم اجتماعی و  و 
گاهی  و  فرهنگی  گاهی  و  هستند  نظامی  فتنه  مشغول  گاهی  معاندان  است. 
اقتصادی و غیره. برخورد با هر یک از این موارد باید با بصیرت صورت گیرد از 
این رو بهترین مقابله در برابر فتنه اقتصادی، جهاد اقتصادی است چنان که در 
برابر فتنه نظامی، جهاد نظامی الزم است و همین طور. چنان که خداوند طی 
یک دستور کلی می فرماید: »َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَكُوَن ِفْتَنٌة ...؛ و آنان )دشمنان(

بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند...« )انفال: 39(.

فصل الخطاب قرار دادن رهبری �

برای استفاده از منابع غنی فرهنگ دینی و اسالمی و تالش های چند صد 
ساله اولیاء و بزرگان و عالمان دینی و ایجاد یأس در دشمنان، افزون بر روش 
مراجعه مستقیم به منابع اصیل واصلی فرهنگ دینی، یک راهکار اساسی، در 
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همه امور به ویژه در هنگامه اختالفات، مراجعه به نظرات اسالم شناسان برجسته 
به دیدگاه های  توجه  میان  این  باشد.در  اسالمی می  انقالب  ایدئولوگ های  و 
رهبری از جایگاه برتری برخوردار است. مکتب اسالم برای جلوگیری از هرگونه 
محور  شود  دشمنان  شادی  و  دوستان  ناراحتی  باعث  که  نظرشکننده  اختالف 
اصلی مراجعات و کانون حل اختالفات را رهبری نظام اسالمی معرفی می کند 
که از این تدبیر باید در همه زمان ها بهره گرفت. آنجا که می فرماید: » َوأَِطيُعواْ 
اِبِريَن ؛  اللَّه َوَرُسولَُه َوالَ تََناَزُعواْ َفَتْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ِريُحكُْم َواْصرِبُواْ إِنَّ اللَّه َمَع الصَّ

)انفال: 46(و از خداوند و فرستاده اش اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید، که 
سست می شوید و مهابت و قّوتتان از بین می رود، و صبر کنید، همانا خداوند 

با صابران است«.

تقوای مصرف �

خداوند روزی مردم را از حالل معین کرد. هر کس به حرام روی آورد، از سهم 
حالل او کم خواهد شد. تالش اقتصادی برای جلب روزی از همان آغاز بایستی 
با نام و یاد خدا همراه باشد چنان که قرآن توصیه می کند: » َفكُلُواْ ِمامَّ ُذِكَر 
اْسُم اللِّه َعلَْيِه... ؛ از آنچه نام خداوند بر آن برده شد بخورید...« )انعام: 118(.

هم چنین در بینش اقتصادی اسالم هم شیوه کسب و درآمد مهم است و هم 
روش مصرف آن که بایستی به همراه تقوای مصرف باشد آنجا که خداوند فرمود: 
»َوكُلُواْ ِمامَّ َرزََقكُُم اللُّه َحالَالً طَيًِّبا َواتَُّقواْ اللّهَ...؛ و از آنچه خداوند، روزی حالل و 
پاکیزه به شما بخشیده بخورید و تقوا پیشه کنید...« )مائده: 88(. بر این اساس 
توجه به جلب روزی حالل و همراه کردن آن با نام و یاد خالق روزی از یک سو 
و مراعات آداب و همراهی مصرف آن با خود نگهداری و پروا که از آن به »تقوای 
مصرف« یاد می-شود، از سوی دیگر، در حوزه بصیرت اقتصادی قرار می گیرد.

 حکمت کم یا زیاد بودن روزی �

کم یا زیاد شدن رزق و روزی، تصادفی نیست، چه بسا دو نفری که با هم در 
یک فعالیت اقتصادی تالش می کنند، دو نوع درآمد و دو گونه متفاوت روزی به 
دست می آورند. توجه به این مسأله به معنای واگذار کردن امور به خدا نیست 
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بلکه وظیفه ما کار و تالش  اقتصادی است ولی این بصیرت الزم است که بدانیم 
میزان رزق در اختیار ما نیست.کم یا زیاد کردن روزی افراد به وسیله خداوند، 

عالمانه و حکیمانه و بر اساس معیارهای پیدا و ناپیداست!.

مصلحت بعضی از بندگان خدا گسترش روزی است و اگر در تنگنای معیشت 
قرار گیرند، فاسد می شوند. و بر عکس، صالح گروهی دیگر در تنگنا بودن است 
که اگر در توسعه واقع شوند، به فساد کشیده می شوند. خداوند نسبت به این امر 
ْزَق لَِمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَُه...؛ خداوند  اشاره لطیفی دارد: »اللَُّه يَْبُسُط الرِّ
برای هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را می گسترد و یا تنگ می کند، 

همانا خداوند به هر چیزی آگاه است« )عنکبوت: 62(.

حفظ اسرار اقتصادی �

جاسوسی اقتصادی امری عادی و طبیعی برای سرویس های اطالعاتی به شمار 
می آید. گاهی اطالعات اقتصادی از مسائل امنیتی به شمار آمده و از اطالعات 
سیاسی و نظامی مهم تر می باشند. بر این اساس رازداری در همه حوزه ها به 
ویژه اقتصاد یک وظیفه قطعی است. امام صادق، راز را هم چون خون در 
رگ ها می داند آنجا که می فرماید: »رِسَُّك ِمْن َدِمَك َفال يَْجِريَنَّ ِمْن َغرْيِ اَْوداِجَك؛ 
راز تو به منزله خون توست پس نباید در رگ های دیگری جریان یابد«. )بحار، 

ج 75، ص 71(.

با  بیگانگان داخلی و خارجی الزم و گاهی واجب است چون  از  اسرار  حفظ 
حوزه های دیگر یک جامعه ارتباط می یابد. باید توجه داشت که نه بیگانگان 
و مستشاران خارجی قابل اعتمادند و نه هر مسلمان می تواند محرم اسرار قرار 

گیرد. چون در میان مسلمانان نیز افراد فتنه جو و جاسوس یافت می شوند.

به همین دلیل حق تعالی هشدار می دهد: » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ ِبطَانًَة 
ن ُدونِكُْم  ...؛ ای کسانی که ایمان  آورده اید! از غیر خودتان همراز نگیرید. آنان  مِّ

رنج بردن شما را دوست دارند....« )آل عمران: 118(.
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 حرمت در برابر سرپرستی کفار و دو روان �

در سیاست خارجی، روابط حقوقی و سیاسی و قراردادهای اقتصادی، گزینش 
ها، عزل و نصب ها و هر اقدامی که به سلطه کّفار بر مسلمانان بیانجامد از نظر 
اسالم حرام و محکوم است!. زیرا پذیرش والیت کّفار با ایمان سازگار نیست. تولّی 

و تبّری، دوستی با مؤمنان و دوری از کافران، الزمه ایمان است.

زیان  به  اش  نتیجه  که  را  قراردادی  و  رفاقت  اختالط،  نوع  هر  کریم  قرآن 
مسلمانان باشد را نهی می کند آنجا که می فرماید:»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ 
ِبيًنا؛  مُّ ُسلْطَانًا  َعلَْيكُْم  لِلِّه  تَْجَعلُواْ  أَن  أَتُِريُدوَن  الُْمْؤِمِننَي  أَْولَِياء ِمن ُدوِن  الْكَاِفِريَن 

)نساء: 144(. ای کسانی که ایمان   آورده اید؛ کافران )و منافقان( را به جای 
مؤمنین تکیه گاه و دوست خود انتخاب نکنید )چرا که پذیرفتن رهبری و یاوری 
کفر، شرک و کفر محسوب می شود و به دلیل شرک و کفر مستحق عذاب شدید 
خداوند می شوید( آیا می خواهید دلیل روشنی علیه خود در پیشگاه پروردگار 
درست کنید؟«.  مکتب اسالم در بصیرت بخشی به مؤمنان، ایشان را از هرگونه 
ارتباط قلبی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی با منافقان و دو رویان ممنوع 
و محکوم می کند و بهترین ارتباط با ایشان را در چشم پوشی از کمک ها و یاری 
ایشان بر می شمارد. آنجا که فرمود: »... َوالَ تَتَِّخُذواْ ِمْنُهْم َولِيًّا َوالَ نَِصريًا ؛ ... و از 

آنان )منافقان( هیچ دوست و یاوری نگیرید« )نساء: 89(.

 بصیرت تجاری �

اقتصاد تجاری، محور بزرگ ترین آیه قرآن است. آیه 282 سوره مبارکه بقره 
سرفصل های مهمی درباره مسائل حقوقی، نحوه تنظیم اسناد تجاری و تعامالت 
اقتصادی ارایه می دهد. این آیه نشانه دّقت نظر و جامعیت اسالم می باشد که 
احکام حقوقی  ترین  افتاده، دقیق  میان مردمی عقب  در  و  در دوره  جاهلیت 
اقتصادی را طرح کرده است. در اینجا به برخی محورهای بصــــیرت بخش آن 

به صورت گذرا اشاره می شود:

و  آرامش روحی طرفین  و  به همدیگر  بینی  اعتماد و خوش  برای حفظ  آیه 
انکار و سوء ظّن، توصیه به نوشتن بدهی ها می کند.  از فراموشی،  جلوگیری 
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چنان که برای اطمینان و حفظ قرارداد از دخل و تصّرف احتمالی طرفین، تاکید 
می کند که سند باید با حضور طرفین و توسط شخص سّومی نوشته شود )... 

َفاکُتُبوُه َو لَْیکُتْب بَیَنکُم کاتُِب ِبالَْعدِل...(.

به گفته مورخان زمانی که در تمام جزیرة العرب، هفده با سواد بیشتر نبوده، 
تاکید آیه بر نوشتن و ثبت اسناِد اقتصادی، نشانه توجه و بصیرت بخشی مکتب 
اسالم به آگاهی، علم و حفظ حقوق اقتصادی است. از این رو در کنار این توصیه 
دالیل و فواید ثبت سند را نیز به صورت دقیق و عادالنه تبیین می کند آنجا 

که فرمود: 

َهاَدِة َوأَْدَن أاَلَّ تَرْتَابُواْ ...؛ )نوشتن امور مالی( در  »... أَْقَسُط ِعنَد اللِّه َوأَْقوُم لِلشَّ

نزد خدا به عدالت نزدیک تر و برای ادای شهادت استوارتر و برای جلوگیری از 
شک و تردید بهتر است...«. به عبارتی: ضامن اجرای عدالت، جرأت بر شهادت 
گواهان و جلوگیری از ایجاد بدبینی در جامعه را به عنوان سه فایده ثبت سند 

نام می برد.

محکم کاری درسفرهای تجاری و داخلی �

محکم کاری در امور قراردادها از ضروریات فعالیت های اقتصادی است به ویژه 
زمانی که با تعجیل یا سهل انگاری همراه شود؛ بر همین اساس اگر برای تنظیم 
سند نویسنده ای نبود یا اگر معامله در سفرهای داخلی و خارجی و بین المللی 
انجام می یابد، می توان از اهرم گرو و وثیقه بهره گرفت. این تدبیر برگرفته از 
كَاتًِبا  سخن خداوند است آنجا که می فرماید: »َوإِن كُنُتْم َعَل َسَفٍر َولَْم تَِجُدواْ 
ْقُبوَضٌة...؛ و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، وثیقه ای بگیرید و  َفرَِهاٌن مَّ

اگر به یکدیگر اطمینان داشتید )وثیقه الزم نیست(...« )بقره: 283(.

تدبیر در برابر حریص ترین مردم دنیا  �

امروزه بسیاری از کمپانی های اقتصادی و شرکت های تبلیغاتی و رسانه ای 
این راه بر جهان  از  آنان  جهان در دست یهودیان و صهیونیست ها قرار دارد. 
اقتصاد و عرصه تبلیغات حکم می رانند. می کوشند حوادث دنیا را مدیریت کنند 

بینش و فهم اقتصادی از 
منظر قرآن



52

یا خود تحوالت جدید پدید آورند.

آنان با این که بر کرسی های مدیریت در بیشتر بنگاه های اقتصادی جهان 
به ویژه آمریکا تکیه زده اند ولی برای سیطره بر همه جهان و همه عرصه های 
فرهنگی و اقتصادی حریص اند چون به زندگی حریص اند و دنیا گراترین مردم 
دنیا به شمار می روند. قرآن عمر هزار ساله را از تقاضاهای ایشان ذکر می کند 
حریص  را  یهود  آینه  هر  ...؛  َحَياٍة  َعَل  النَّاِس  أَْحرََص   ...« فرماید:  می  که  آنجا 
ترین مردم، حتی )حریص تر( از مشرکان، بر زندگی  این دنیا و اندوختن ثروت  
کند...«  عمر  سال  هزار  دارد  دوست  آنها  از  یک  هر  که  آنجا  تا  یافت،  خواهی 
)بقره: 96(. از این رو بصیرت اقتصادی ایجاب می کند در معادالت بین المللی و 
اقتصادی تدبیر کنیم که در برابر چه کسانی قرار داریم. به یقین راحت نخواهند 

گذاشت با نرخ رشد اقتصادی مناسب بر قلّه اقتصاد اسالمی تکیه زنیم!.

بصیرت دربرابر تحریم های اقتصادی  �

پیشرفت اقتصادی، مسأله ای نیست که دشمنان به راحتی بگذارند و از کنار 
آن بگذرند! ما باید در فعالیت های اقتصادی توجه داشته باشیم تنگنا های امور 
اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی ما را نسبت به امور انسانی بی اعتنا و در 
برابر دینمان بی تعّهد نسازد. باید باور کنیم که رزق و روزی ما در دست دیگران 
و  اقتصادی دشمنان  رابــــــطه  قطع  از  و  کرد  توکل  به خداوند  باید  نیست! 

تحریم های آنان نهراسید.

آن که خداوند را دارد  فضل او را نیز خواهد داشت در این صورت همه چیز را 
به ویژه مردم را نیز خواهد داشت و آن که او را نداشته باشید هر چقدر هم زرنگ، 

مدیر و اقتصاددان باشد نه خود چهره ماندگار می شود و نه تالشش ماندنی!

در همین زمینه خداوند بصیرت می دهد که از فقر و تنگدستی ناشی از قطع 
رابطه اقتصادی دشمنان نباید ترس به خود راه داد و باید به فضل او امیدوار بود 
آنجا که می فرماید: »َوإِْن ِخْفُتْم َعْيلًَة َفَسْوَف يُْغِنيكُُم اللُّه ِمن َفْضلِه ...؛ و اگر )به 
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خاطر راندن دشمنان و قطع داد و ستد و تحریم( از فقر و تنگدستی می ترسید، 
پس به زودی خداوند اگر بخواهد از فضل خویش شما را بی نیاز خواهد کرد...« 

)توبه: 28(.

نتیجه گیری: ×

ارمغان دستاورد بشری بوده و  خداوند ثروت، قدرت، رفاه و پیشرفتی را که 
رنگ الهی نداشته باشد در قالب داستان قارون نقد می کند. زیرا علم اقتصاد در 
صورتی که در راستای دانش الهی و به همراه بصیرت اقتصادی باشد می توان 

عدالت اقتصادی را از آن انتظار داشت.

در بینش اسالمی، امور مادی، مقدمه الهیات است. کمترین انتظار حق تعالی 
و  به شیطان  و  بصیر شود  فرد  که  است  این  روزی  و  رزق  و  معاش  تأمین  در 

معصیت »نه« بگوید!.

نرم افزار قرآن کریم و روایات اسالمی برای پیشرفت اقتصادی، بصیرت اقتصادی 
از صراط  و  دعوت شده  روی  میانه  و  اعتدال  به  افراد  آن  در  که  نگاهی  است. 
مستقیم به عنوان راه میانه و از اولیاء اهلل و معصومانبه عنوان نمونه های به 
دور از افراط و تفریط یاد می شود. از این رو نظریات اقتصادی اقتصاددانان قابل 
بهره گیری اند نه پیروی! چون اقتصاددان بصیر، تنها خداوند را اعلم دانسته و 
آموزه های دینی را کلید اصلی برای صندوق اسرار اقتصادی می داند.در فرهنگ 
قرآنی، از بینش و قدرت تمییز و تشخیص ویژه، که از آن به بصیرت یاد می 
شود، می توان به عنوان »خیرکثیر« نام برد.بر این اساس اگر همه امور مادی 
فدای دست یابی به حکمت و بینش صحیح اقتصادی شود، هزینه نیست بلکه 

پس انداز خواهد بود.

اصل اولیه برای اقتصاد اسالمی، اجرای عدالت اقتصادی در حد اعلی است ولی 
اگر نمی توان به این آرمان رسید نباید رها کرد بلکه دست کم برای پیاده سازی 

آن در حد توان باید تالش کرد.
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وفا و پای بندی به همه قراردادها و پیمان های فردی و جمعی در بصیرت 
اقتصادی الزامی است و نیز متولیان این باور باید تالش کنند تا برنامه هایشان 

باعث تعدیل ثروت و  عدم تمرکز آن در دست یک گروه خاص شود.

کریم  قرآن  مکتب  راهبردهای  دیگر  از  اقتصادی  های  فتنه  برابر  در  بصیرت 
برای تدبیر امور داخلی و خارجی حوزه اقتصاد به شمار می آید که به پیشنهاد 
و  به عنوان محور اصلی مراجعات  قرآن در صورتی که رهبری جامعه اسالمی 
کانون حل اختالفات قرار گیرد، نگرانی از فتنه های گوناگون سیاسی، نظامی و 
اقتصادی نیست.در بینش اقتصادی اسالمی، همه شیوه کسب و درآمد مهم است 
و هم روش مصرف آن که از آن به »تقوای مصرف« یاد می شود. در کنار نظر به 
کسب روزی حالل، توجه به این باور مهم است که کم یا زیاد کردن روزی افراد 
به وسیله خداوند، عالمانه، حکیمانه و بر اساس معیارهای پیدا و ناپیدا صورت 

می گیرد.

رازداری اقتصادی و حفظ اسرار آن از جاسوسان داخلی و بیگانگان خارجی 
در دامنه بصیرت اقتصادی قرار می گیرد. هم چنین توصیه می شود نسبت به 
هرگونه سلطه پذیری دورویان و کفار واکنش نشان داده و بر اساس آموزه های 
قرآنی در پرتو دو فرع مهم دینی )یعنی تولّی و تبری( دوری از ایشان و دوستی 

با مؤمنان الزمه ایمان به شمار آمده و جزء سیاست های راهبری لحاظ شود.

محور بزرگ ترین آیه قرآن درباره تجارت، مسائل حقوقی و نحوه تنظیم سند 
اقتصاد تجاری  اقتصاد به ویژه  از جامعیت اسالم در بخش  باشد که نشان  می 
است. در همین راستا توصیه به محکم کاری در سفرهای تجاری و خارجی و 
داشتن آگاهی و زیرکی در برابر   گروه ها، شرکت ها و کمپانی های تبلیغاتی و 
اقتصادی جهان از ضروریات انکارناپذیر بصیرت اقتصادی است؛ علی الخصوص 
یهودیان  یعنی  دنیا  مردم  ترین  حریص  با  برخورد  در  بصیرت  و  ریزی  برنامه 
صهیونیست و تدبیر در برابر تحریم های اقتصادی  تراست ها و کمپانی های 

وابسته به دولت های طرفدار ایشان و نترسیدن از آنها.
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