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وح اهلل صمدی ))( دݡکتر ر

چكیده:
هیــچ حرکــت اقتصــادی در منظومــۀ معرفت اســالمی نمی تواند موفق باشــد مگر آنکه خواســتگاه، 
مسیر و مقصد آن خدایی باشد. با تّدبر در قرآن کریم می بینیم اهمیت بحث های اقتصادی در دین 
کتاب بزرگ و انسان ساز  که خدای متعال بخش قابل توجهی از این  گونه ای است  مبین اسالم به 
گاهی ریز اقتصادی از جمله حالل، حرام، مکروه، مســتحب، جمع  کالن و  را به بحث های مختلف 
ع عملیات  امــوال، امتحــان الهــی از طریق مال دنیــا، خمس، زکات، خرید، فروش، اجــاره و حتی نو
کن، زمان های حرمت صید، زراعت، غواصی، کشتیرانی، دامداری  اقتصادی مثل شــکار، صید، اما
و... اختصاص داده است. لذا در این نوشتار به معنی جهاد و اقتصاد پرداخته، سپس شاخص های 
کــرده و پس از آن بعضی از  کریــم برای تحقق جهاد اقتصادی در یك جامعه را بررســی  مدنظــر قــرآن 

کریم و نتایج و آثار حاصله از جهاد اقتصادی پرداخته ایم.  ج در قرآن  راهکارهای اقتصادی مندر

كلیدی: جهاد، اقتصاد، جهاد اقتصادی، اصالح، اسراف، اصالح الگوی مصرف. گان  واژه 

وهشݡگر علوم و معارف قرآنی و مدرس دانشݡگاه آزاد اسالمی ݡکمیجان ). پژ

حماسه اقتصادی

ازمنظر قرآن و روایات 
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هیچ حركت اقتصادی 
در منظومۀ معرفت 
اسالمی نمی تواند 
موفق باشد مگر آنكه 
خواستگاه، مسیر 
و مقصد آن خدایی 
باشد. با تّدبر در قرآن 
كریم می بینیم اهمیت 
بحث های اقتصادی 
در دین مبین اسالم 
كه  گونه ای است  به 
خدای متعال بخش 
قابل توجهی از این 
كتاب بزرگ و انسان 
ساز را به بحث های 
كالن و  مختلف 
گاهی ریز اقتصادی  
اختصاص داده 
است.

مقدمه

اقتصــاد از ریشــه قصــد و بــه معنی چیزی ضــد افراط و تفریــط در واقع به 
معنــی میانــه روی اســت. همچنیــن بــه معنی پس انــداز، تعــادل و صرفه 
کلمه جهــاد به اقتصاد تبعًا بــه این معنی  جویــی نیز می باشــد. بــا انضمام 
کــه جهــاد اقتصــادی یعنــی حرکتی جــدی، پایمردانه و ســخت  می رســیم 
گر این نگاه را با چشــم  کوشــانه در راه پس انداز، تعادل و صرفه جویی و ا
انداز نظام اسالمی در آمیزیم در واقع باید مفهوم یك حرکت جدی وسخت 
کوشــانه در عرصــه پس انداز، تعــادل و صرفه جویی ملی در حیطه منابع و 
امکانــات مادی و معنوی را درنظر بیاوریم. حرکت و فعالیت اقتصادی به 
صــورت جهادگونــه به گونه ای اســت که موجب رشــد و توســعه اقتصادی 
جامعــه می شــود و همانطور که افراد در جهــاد نظامی به صورتی متهورانه، 
دلیرانــه می جنگنــد، در جهاد اقتصادی افراد با یك برنامه حســاب شــده، 
ح های  عمیق، همه جانبه و خستگی ناپذیر در جهت انجام عملیات و طر
کــه رشــد  گونــه ای باشــد  کــرده و هدفگــذاری آنهــا بــه  اقتصــادی حرکــت 

اقتصادی جامعه به شکل فزاینده و مضاعف را در پی داشته باشد. 

شاخص های زمینه ساز در حماسه اقتصادی
بعضــی از ایــن شــاخص ها جنبــۀ مقدمــه داشــته و بعضــی دیگــر عماًل در 

کنندۀ نقش می باشند.  جهاد اقتصادی مؤثر و ایفا 

1( ایمان و رعایت تقوای الهی

که آثار قطعی مادی دارد، داشــتن ایمان  کریم در یك نگاه معنوی  قرآن 
و تقــوا را موجــب افزایــش بــرکات و بــه تبــع آن رشــد اقتصــادی می دانــد و 
اتفاقــًا تکذیــب دیــن و معارف آن را موجــب عذاب الهی برمی شــمرد.>َو َلْو 
ُبوا 

َ
ّذ

َ
ْرِض َو لِكْن ك

َ
أ

ْ
ماِء َو ال َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَركاٍت ِمَن الّسَ

َ
ْهَل اْلُقرى  آَمُنوا َو اّت

َ
ّنَ أ

َ
أ

گر اهل شــهرها ایمان آورده  ِســُبون<)اعراف/97( و ا
ْ

َخْذناُهــْم ِبمــا كاُنوا َیك
َ
َفأ

و تقوا پیشــه می کردند، برکاتی از آســمان و زمین به رویشــان می گشودیم، 
ولی آنها تکذیب کردند پس ما نیز ایشان را به سزای آنچه می کردند گرفتار 
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کریــم قبــول دارد و می داند که درنــگاه توحید محــور، ایمان  ســاختیم. پــس انســان مومــن به قرآن 
راســخ و صحیــح حتی آثــار وضعی اقتصادی و جلب بــرکات مادی را هم درپــی دارد،آن را به عنوان 

مقدمه ای برای جهاد اقتصادی خواهد دانست.

2( وجود اخالق اقتصادی

در نگاه اقتصادی سالم که البته بی ارتباط به ایمان و رعایت تقوای الهی نیز نیست افراد می دانند 
که تجارت و اقتصاد نباید جایگزین ســایر وظایف حتی اخالقیات، انســانیت و یاد خدا شــود.> ِرَجاٌل 
ݡَکاِة < )نور/37(مردانی که نه تجارت و نه  َلاِة َوِإیَتاء الــّزَ ِه َوِإَقاِم الّصَ ــِر الّلَ

ْ
ا َبْیــٌع َعن ِذك

َ
ا ُتْلِهیِهــْم ِتَجــاَرٌة َول

َّ
ل

دادوستدی آنها را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و دادن زکات غافل نمی کند و همچنین افراد می دانند 
که بابت هر چیز از هر راهی و به هر شــکلی نباید کســب ســود و مزد نمایند و از کم فروشی و کاستن از 
ْوُفوا 

َ
 َعلی  َرّبِ اْلعاَلِمیَن * أ

َ
ْجِرَی ِإلّا

َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ْم َعَلْیِه ِمْن أ

ُ
ْسَئُلك

َ
کار هم باید بپرهیزند.>َو ما أ کمیت  کیفیت و 

وُنوا ِمَن اْلُمْخِســِریَن * َو ِزُنوا ِباْلِقْســطاِس اْلُمْســَتِقیم< )شــعراء/179-182(  بر این رســالت 
ُ

ْیَل َو لا َتك
َ

اْلك
کم  اجری از شما طلب نمی کنم، اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و«. از 

فروشان نباشید و با ترازوی درست بسنجید.

3( توجه دقیق توأم با ایمان به قاعده نفی سبیل

کــه در اســالم هرگز  کریــم می بینیم  بــا دقــت در فضــای تعلیماتــی دیــن مبیــن اســالم و آیات قــرآن 
ــُه ِلْلكاِفِریــَن َعَلــی اْلُمْؤِمِنیَن  کفار بر مؤمنین تســلط داشــته باشــند.>َو َلــْن َیْجَعَل الّلَ که  پســندیده نیســت 
کافران راهی برای  َسِبیلا<)نساء/141(خداوند به عنوان نمونه عبارت به این دیدگاه ». هرگز برای 
کاراترین راه های  تســلط بر مؤمنان قرار نداده اســت اشاره دارد.آنچه مسلم است یکی از مهمترین و 
تســلط بــر جوامــع بشــری، طریق اقتصاد اســت و از جهــت جهاد اقتصــادی باید این نگــرش در بین 
جهادگــران اقتصــادی وجــود داشــته باشــد که هرگز و بــه هیچ عنوان حاضر نباشــند کمترین تســلط 
کفــار و دشــمنان را برخود وجامعه خود بپذیرند که این روحیــه از بهترین تمهیدات برای  اقتصــادی 

کلید خوردن جهاد اقتصادی است.

4( تعاون و همكاری سازنده:

که از طریق تعــاون و همکاری، امور با قدرت، ســرعت و  تمامی عاقــالن عالــم بــه تجربه می داننــد 
کیفیت بهتری انجام می شود و چه بسا بعضی از امور بدون تعاون و همکاری اصاًل به مرحله انجام 
ْقوى  َو  کرده >َو َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبــّرِ َو الّتَ کریم نیــز بر این اصل مهم به طور مطلق اشــاره  نمی رســند. قــرآن 
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حركت و فعالیت 
اقتصادی به صورت 
گونه ای  جهادگونه به 
كه موجب رشد  است 
و توسعه اقتصادی 
جامعه می شود و 
كه افراد  همانطور 
در جهاد نظامی به 
صورتی متهورانه، 
دلیرانه می جنگند، در 
جهاد اقتصادی افراد 
با یك برنامه حساب 
شده، عمیق، همه 
جانبه و خستگی 
ناپذیر در جهت انجام 
ح های  عملیات و طر
كرده  اقتصادی حركت 
و هدفگذاری آنها 
كه  گونه ای باشد  به 
رشد اقتصادی جامعه 
به شكل فزاینده و 
مضاعف را در پی 
داشته باشد.

َه َشــِدیُد اْلِعقاب<)مائده/2( در  َه ِإّنَ الّلَ ُقوا الّلَ
َ
ِإْثِم َو اْلُعْدواِن َو اّت

ْ
لا َتعاَوُنــوا َعَلــی ال

گناه و دشــمنی همکاری  کنیــد و در  کارهــای نیــك و تقــوا با هم همــکاری 
ننمایید.

كسب درآمد های حرام 5( پرهیز از 

الف: ربا
در منطــق قــرآن ربــا موجــب عدم ســالمت جامعه، دشــمنی با خــدا - که 
ســر منشــأ تمام قدر تها و فیض ها اســت. و موجب سرگشــتگی و بیهوشــی 
که  جامعه اســت و مســلمًا بیهوشــی از عوامل مخل به جهاد می باشــد؛ چرا
فــرد و جامعــه بیهــوش در امور جاری خود ناتوان اســت؛ چه برســد به امور 
جهادی و سخت کوشانه. قرآن انسان رباخوار را فردی بی شعور و جن زده 
معرفی می کند که دچار وســواس شــیطان اســت و به تبع آن جامعه ای که 
دچــار رباخــواری شــده در واقــع متشــکل از افرادی مســت، سســت عنصر، 
کوشــش در این راه  سودپرســت و بی رغبت به فعالیت اقتصادی و جهد و 

می باشد.
ــْیطاُن ِمــَن 

َ
ُطــُه الّش ــِذی َیَتَخّبَ

مــا َیُقــوُم الَّ
َ

 ك
َ
بــا لا َیُقوُمــوَن ِإلّا ݡُکُلــوَن الّرِ

ْ
ِذیــَن َیأ

>الَّ
کســانی از قبر  که ربا می خورند، در قیامت چون  اْلَمّسِ <)بقره/275(آنان 
برمی خیزند که به افســون شــیطان دیوانه شــده باشــند. و این به کیفر آن 

گفتند: ربا نیز چون معامله است. که  است 
ب: تصاحب اموال دیگران از طریق نامشروع

کــه مخالفت جــدی با جهــاد اقتصــادی دارد، تصاحب  یکــی از مــواردی 
کاذب،  مال دیگران از راه غیرقانونی و نامشــروع اســت؛ وجود شــغل های 
گــری، پول شــوئی و... به نوعی تصاحب مــال غیر بدون  داللــی، واســطه 
هیچ تالش و زحمت مفید و موثر در تولید و رشــد اقتصادی جامعه اســت و 
عده ای دنیا طلب در این حالت به جای جهد و کوشش صحیح و سازنده، 
ع برآمده و در اینصورت فقط  کسب اموال دیگران از راه خالف شر درصدد 
که اتفاقــًا از نظر قرآن موجب  مالــی از یــك نفر به فرد دیگر منتقل می شــود 
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در منطق قرآن ربا 
موجب عدم سالمت 

جامعه، دشمنی 
كه سر  با خدا - 

منشأ تمام قدر تها 
و فیض ها است. و 

موجب سرگشتگی و 
بیهوشی جامعه است 

و مسلمًا بیهوشی از 
عوامل مخل به جهاد 

كه فرد  می باشد؛ چرا
و جامعه بیهوش 

در امور جاری خود 
ناتوان است؛ چه 

برسد به امور جهادی 
كوشانه. و سخت 

بــی برکتــی مــال گشــته و اصاًل بــه براینــد اقتصــادی جامعه چیــزی اضافه 
کریم در  نکــرده و افزایش ســرمایه در ســطح جامعه اتفاق نمی افتــد. قرآن 
ݡُکُلوا 

ْ
ع این مقولــه >َو لا َتأ ایــن خصــوص با توجه بــه فراوانی احتمال وقــو

اِس  ْمواِل الّنَ
َ
ݡُکُلــوا َفِریقًا ِمْن أ

ْ
اِم ِلَتأ

َ
ــْم ِباْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِبها ِإَلی اْلُحّك

ُ
ــْم َبْیَنك

ُ
ْمواَلك

َ
أ

ْنُتــْم َتْعَلُمون<  )بقره/188( اموال یکدیگر را به ناشایســت مخورید 
َ
ِإْثــِم َو أ

ْ
ِبال

گروهی دیگر را به  کمان مدهید تا بدان سبب اموال  و آن را به رشوه به حا
ناحق بخورند و شما خود می دانید.

ْحَســُن< به مال یتیم نزدیك مشــوید 
َ
ِتــى ِهــَی أ

َ
 ِباّل

َ
>َو لا َتْقَرُبــوا مــاَل اْلَیِتیــِم ِإلّا

غ رسد. طریق  که به صالح او باشــد تا به ســن بلو مگر به نیکوترین وجهی 
ناصحیــح حتــی نزدیك هم نشــوید؛ چه رســد به آنکه بخواهید از آن ســوء 
که در  استفاده بکنید. این آیه به بدی و منفور بودن رشوه هم اشاره دارد 
واقع ســعی نکنیم از طرق مختلف از جمله رشــوه دادن به بعضی قضات و 

مراجع صدور حکم صاحب اموال و حقوق دیگران بشویم. 

6( انفاق اموال و شكرگزاری

در قرآن کریم انفاق و شکر نعمت باعث برکت و افزایش مال معرفی شده 
ْنَبَتْت َســْبَع َسناِبَل 

َ
ٍة أ َمَثِل َحّبَ

َ
ِه ك ْمواَلُهْم ِفی َســِبیِل الّلَ

َ
ِذیَن ُیْنِفُقوَن أ

اســت.> َمَثُل الَّ
ُه واِسٌع َعِلیم <)بقره/261(  ُه ُیضاِعُف ِلَمْن َیشاُء َو الّلَ ٍة َو الّلَ ِفی ُكّلِ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحّبَ
که مــال خــود را در راه خدا انفــاق می کنند، مَثل دانه اى اســت  مَثــل آنــان 
کــه هفــت خوشــه بــرآورد و در هــر خوشــه اى صــد دانه باشــد. خــدا پاداش 
کــه را که بخواهد، چند برابر می کند. خدا گشــایش دهنده و داناســت. هــر 
گر قصد افزایش مال را هم داریم، بهتر است نسبت به آنچه داریم  یعنی ا
که  کنیم  بــه درگاه خــدا شــکرگزار بــوده و بخشــی از آن را در راه خدا انفــاق 
بنابــر عمومیــت مفهوم این آیــه، خداوند هفتصد برابر را مژده داده اســت. 
بــه عــالوه آنکه در ایــن حرکت اقتصادی پــاك آثار و بــرکات معنوی هم به 
که از آن جمله تزکیه و آرامش نفس و همچنین نیابت  فراوانی وجود دارد 
از خدای تعالی در روزی رســانی به مخلوقات را می توان نام برد. اما برای 
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که تناســب با بحث جهاد اقتصادی نیز  ح شــده  انفاق مال در راه خدا طرق و اشــکال مختلفی مطر
کرد. دارد از جمله این انفاق ها می توان به خمس اشاره 

ِبیِل ِإْن  ُسوِل َو ِلِذی اْلُقْربی  َو اْلَیتامی  َو اْلَمساݡِکیِن َو اْبِن الّسَ ِه ُخُمَسُه َو ِللّرَ ّنَ ِلّلَ
َ
ما َغِنْمُتْم ِمْن َشْى ٍء َفأ

َ
ّن
َ
>َو اْعَلُموا أ

ُه َعلی  ُكّلِ َشْى ٍء َقِدیر<)انفال/41(  ْنَزْلنا َعلی  َعْبِدنا َیْوَم اْلُفْرقاِن َیْوَم اْلَتَقی اْلَجْمعاِن َو الّلَ
َ
ِه َو ما أ ْنُتْم آَمْنُتْم ِبالّلَ

ُ
ك

گــروه به هم رســیدند نازل کرده ایــم ایمان  گــر بــه خــدا و آنچــه بــر بنده خــود در روز فرقــان که دو  و ا
گرفتید خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و  گاه چیزى به غنیمت  که هر  آورده اید، بدانید 

یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. و خدا به هر چیز تواناست. 
ع دیگری از انفاق اســت که در شــرایط خاصی واجب می شــود و باید بــا انجام این امر  اشــاره بــه نو
واجب قدمی در جهت رفع محرومیت بعضی از اقشــار جامعه برداشــته شــود و به تبع آن بســتری در 
جهــت اســتیفاء حقــوق نیازمندان و همچنین کم شــدن فاصلۀ طبقاتی در ســطح جامعه و توجه به 

گردد. رشد اقتصادی دیگران در این قالب 
کــرد. دیــن مبیــن اســالم با  از مصادیــق دیگــر انفــاق می تــوان بــه زکات واجــب و مســتحب اشــاره 
تشــریع قاعــده زکات در بعضــی امور عماًل بســتر دیگری را در جهت کم شــدن فاصلــه طبقاتی جامعه 
و رشــد اقتصــادی دیگــران فراهم آورده و در آیات متعدد خواص معنــوی قابل توجهی را برای زکات 
برمی شــمرد و بیــان می نمایــد این حرکــت اقتصادی آثــار مثبت معنــوی ازجمله تزکیه نفــس، تزکیه 
که  مــال، جلــب یــاری خدا و هدایت ویــژه را در پی دارد و در بیانی بســیار امیدبخش اظهــار می دارد 
خداونــد خــود صدقــات)زکات( را همانند توبه بندگان قبول می کند و ما بــا دادن زکات توجه خدای 

متعال این منشأ الیزال قدرت، را به خود جلب می نمائیم. 
ِحیُم< )توبه/ 104(  اُب الّرَ ّوَ ّنَ الّلَه ُهَو الّتَ

َ
َدَقــاِت َوأ ُخُذ الّصَ

ْ
ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَیأ ّنَ الّلــَه ُهَو َیْقَبُل الّتَ

َ
َلــْم َیْعَلُمــوْا أ

َ
>أ

آیا هنوز ندانسته اند که خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و صدقات را می ستاند، و خداست که 
توبه پذیر و مهربان است؟)تفسیر المیزان، عالمه طباطبائی،سوره های بقره،انفال و توبه(

7( قرض الحسنه 

قــرض الحســنه یکــی از پربرکــت ترین برنامه هــای اقتصادی قرآن اســت. در مقابل ربــا که یکی از 
مصادیق خوردن مال به باطل اســت و در ضعف اقتصادی جامعه تأثیر بســیار دارد، قرض الحســنه 
به عنوان یکی از مفاهیم عالیه اسالمی قرار دارد و در اهمیت آن همین بس که معمواًل کتب فقهی با 
که داللت بر 18 صواب برای قرض الحسنه دارد باب دین و قرض دارد را آغاز می کنند واین  حدیثی 
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قرض الحسنه یكی 
از پربركت ترین 

برنامه های اقتصادی 
قرآن است. در 

كه یكی  مقابل ربا 
از مصادیق خوردن 

مال به باطل است و 
در ضعف اقتصادی 
جامعه تأثیر بسیار 

دارد، قرض الحسنه 
به عنوان یكی 

از مفاهیم عالیه 
اسالمی قرار دارد و 

در اهمیت آن همین 
كتب   

ً
كه معموال بس 

كه  فقهی با حدیثی 
داللت بر 18 صواب 
برای قرض الحسنه 

دارد باب دین و قرض 
دارد را آغاز می كنند 

واین در حالی است 
كه برای انفاق 10 

صواب شمرده شده 
است. 

که برای انفاق 10 صواب شمرده شده است.  در حالی است 
در قــرض الحســنه فــرد مقــروض دغدغــۀ باز پــس دادن قــرض را دارد و 
کرامت انســانی حفظ شــده  کــه اواًل بــا اداء دین  اهمیــت آن در ایــن اســت 
کند و این  و ثانیــًا فــرد از حرکــت و تالش باز نمی ایســتد تا َدین خــود را اداء 

موجب تحرك اقتصادی فرد و به تبع آن جامعه می شود.
کریــم با عبــارات خاصــی از جمله  اهمیــت قــرض دادن بــه خــدا را قــرآن 
قرض الحسنه بیان داشته وآن را عامل افزایش روزی و توان اقتصادی و 

معنوی بیان می دارد. 
ُه َیْقِبُض  ِثیـــَرًة َو الّلَ

َ
ْضعافًا ك

َ
َه َقْرضًا َحَســنًا َفُیضاِعَفُه لَُه أ ــِذی ُیْقِرُض الّلَ

>َمــْن َذا الَّ
کــه به خدا قرض الحســنه  َو َیْبُصــُط َو ِإَلْیــِه ُتْرَجُعون< )بقــره/245( کیســت 

دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ 
گردانده  خــدا تنگدســتی دهــد و توانگرى بخشــد و شــما به ســوى او بــاز 
می شــوید در جای دیگری خدای متعال قرض الحســنه را عامل بخشــش 
گناهان و رســیدن به تجارت دیگری یعنی بهشــت بریــن معرفی می کند و 
گر افــراد دارا در جامعه اقتصادی  که ا خالصــه بــا زبانی دیگر اظهار می دارد 
در قالبــی ســالم و مــورد تأییــد دین به دیگــران وام دهند و بــه نوعی توان 
اقتصادی دیگران را هرچند موقت افزایش دهند، این عمل معادل نماز و 

ایمان به رسوالن، ارزشمند می باشد. 
ْقَرْضُتُم 

َ
کرامت انسان بوده > َو أ که نماز و ســایر معارف دین در جهت  چرا

ــاٍت َتْجــِری ِمْن  ــْم َجّنَ
ُ

ك ْدِخَلّنَ
ُ
أ

َ
ْم َو ل

ُ
ئاِتك ــْم َســّیِ

ُ
ــَرّنَ َعْنك ݡَکّفِ

ُ
أ

َ
ــَه َقْرضــًا َحَســنًا ل الّلَ

ْنهار< )مائده/12( و به خدا قرض الحسنه بدهید، من با شمایم. 
َ
أ

ْ
َتْحِتَها ال

کــه در آن  بدیهایتــان را می زدایــم و شــما را بــه بهشــتهایی داخــل می کنم 
نهرها روان باشد.

ْجٌر 
َ
َه َقْرضًا َحَسنًا ُیضاَعُف َلُهْم َو َلُهْم أ ْقَرُضوا الّلَ

َ
قاِت َو أ ّدِ ِقیـَن َو اْلُمّصَ ّدِ > ِإّنَ اْلُمّصَ

ِریــم< )حدید/18(خــدا به مــردان صدقه دهنده و زنــان صدقه دهنده اى 
َ

ك
کــه به خدا قرض الحســنه می دهند، دو چندان پــاداش می دهد و نیز آنها 

را اجرى نیکوست.
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افراد و جوامع به 
عدالت اجتماعی 
نخواهند رسید مگر 
آنكه عدالت اقتصادی 
فراهم شده باشد. 
از اهم مأموریت های 
كم اسالمی ایجاد  حا
كامل عدالت با 
تمامی شاخصه های 
آن از جمله شاخصه 
اقتصادی است

8( عدالت

افــراد و جوامــع بــه عدالــت اجتماعــی نخواهنــد رســید مگر آنکــه عدالت 
کم اســالمی ایجاد  اقتصــادی فراهم شــده باشــد. از اهــم مأموریت های حا
کامل عدالت با تمامی شــاخصه های آن از جمله شاخصه اقتصادی است؛ 
ْعِدَل 

َ
ِمْرُت ِلأ

ُ
کریم از زبان رسول خدا؟ص؟ می فرماید: > َو أ همانگونه که قرآن 

ُه  ُم الّلَ
ُ

ــَة َبْیَننا َو َبْیَنك ْم لا ُحّجَ
ُ

ْعماُلك
َ
ْم أ

ُ
ْعماُلنا َو َلك

َ
ْم َلنــا أ

ُ
ك نا َو َرّبُ ــُه َرّبُ ــُم الّلَ

ُ
َبْیَنك

که در میان شــما به  َیْجَمــُع َبْیَننــا َو ِإَلْیِه اْلَمِصیر<)شــوری/15( ، امر شــده ام 
کنم مســلمًا جامعه بــه عدالت اجتماعی و اقتصادی نخواهد  عدالت رفتار 
که از جمله آنها عبارت است از: کند  رسید مگر آنکه بعضی موارد را رعایت 
 1- انحصــار یــا بــه زبان امروزی رانــت خواری در جوامــع از عوامل مخل 
کســب وکار و تولیــد و به تبع آن رشــد  دســتیابی همــگان به شــرایط ســالم 

اقتصادی جامعه است؛ 
2- کوتاه کردن دست نااهالن از فعالیت های اقتصادی و توزیع و گردش 
سرمایه است. نااهالن اقتصادی را می توان از این منظر غیرمتخصصان و 
کامل ســنی، عقلی و... جهت انجام فعالیت های  که از صالحیت  کســانی 

اقتصادی برخوردار نیستند دانست؛ 
گران اقتصــادی به عنوان دشــمن و محارب قرآن  3- برخــورد بــا اخالل 
کریم افراد رفاه طلب و به قول امروزی مرفهین بی درد را با عنوان معرفی 
کار این مترفین در رفاه طلبی به جایی می رسد  که  می کند و بیان می دارد 
نَجْیَنا 

َ
ْن أ ّمَ ع طلبی و تجمل گرایی، آنها را به هر جنایتی وامیدارد.> ّمِ که تنو

ْتِرُفوْا ِفیِه َوَكاُنوْا ُمْجِرِمیَن<)هود/116(
ُ
ِذیَن َظَلُموْا َما أ

َبَع الَّ
َ
ِمْنُهْم َواّت

کنندگان نام دارند و  کــه اصطالحًا اختالس  4- برخورد با ســارقان عمده 
که مؤمنان از احتکار بدورند. کریم می فرماید  همچنیــن محتکرین. قرآن 
مــال و اوالد عامــل امتحــان الهی اســت. نقصان های اقتصــادی از احتکار 
مالی است. مال اندوزی و احتکار موجب انحطاط اخالقی و تربیتی است. 

ْرُتُم اْلَمَقاِبَر < )تکاثر/2-1( ى ُز
َ
َكاُثُر *َحّت ْلَهاݡُکُم الّتَ

َ
>أ

َزُنوُهْم  و ّوَ
َ
اِس َیْسَتْوُفوَن*َوِإَذا َكاُلوُهْم أ ِذیَن ِإَذا اݡْکَتاُلوْا َعَلی الّنَ

ِفیَن*الَّ ْلُمَطّفِ ِ
>َوْیٌل لّ
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ُیْخِسُروَن<)مطففین/3-1(
کیل می ستانند آن را ُپر می کنند و چون براى مردم  که چون از مردم  کم فروشان. آنان  5- واى بر 
کم فروشی تخصص  کم فروشی می توان به  می پیمایند یا می کشند از آن می کاهند. از مصادیق بارز 

کرد.  و مهارت اشاره 

كار 9( توجه به عبادت بودن 

کار و تالش اقتصادی تحــت عنوان مجاهده و هجــرت در راه خدا  کریــم در آیــات متعدد بــه  قــرآن 
کرده و بیان می دارد که حرکت کشتی ها در دریا به امر خدا و برای بهره مندی انسان ها است،  اشاره 
که شب را مایه آرامش و روز را جهت بهره مندی از فضل خدا قرار داده است. در  از رحمت خداست 
گماشــته شــده بودند تا  کارگر  کریم آمده اســت برای حضرت ســلیمان اجنه به عنوان عمال و  قرآن 
در نــزد او بــه امور مختلــف از جمله غواصی و بّنایی بپردازند و در جای دیگر بیان می فرماید که اصاًل 
کــرده و از روزی الهی با توجه به ســعی خودتان بهره مند  زمیــن بــرای این رام شــده تــا در آن حرکت 
شــوید. پــس جامعــه ای که قصد حرکــت در راه اقتصــاد را دارد باید این آموزۀ قرآنی را مدنظر داشــته 
کار و تــالش اقتصادی نوعی عبادت ممدوح و مورد ســفارش اســالم بــوده و هر کس به هر  کــه  باشــد 

کار و تالش اقدام نماید. شکل ممکن باید در مسیر تبلیغ فرهنگ 

10( توجه به قراردادها و معامالت

یکــی دیگر از اشــکال هایی که موجب ایجاد اختالل در ســطح جوامــع مختلف و در امور اقتصادی 
ع قراردادها اســت. در  می شــود، عدم توجه به قراردادهای اقتصادی و یا عدم توجه به مفاد این نو
بعضی مواقع افراد بدون ثبت و ضبط شرایط معامله و صرفًا با اعتماد بین دو طرف اقدام به انجام 
کرده و این امر در بســیاری از مواقع موجب عدم شــفافیت و اخالل در روال صحیح معامله و  معامله 
فعالیت اقتصادی می شــود و چه بســا با ضرر و زیان اقتصادی موجب تعطیلی آن فعالیت می گردد. 
کــرده تا در هنگام انجــام یك فعالیــت اقتصادی حتمًا  کریــم در ایــن خصــوص افراد را موظف  قــرآن 
بــه عقــد قرارداد و به خدمت گرفتن شــهود بپردازند. حال چه ایــن رابطه اقتصادی در حیطه قرض 

اتفاق بیفتد و چه درخصوص حرکت ِدین آور دیگری باشد.
از جمله عقود مطروحه قرآن عبارتند از: بیع،صلح، اجاره،عاریه، ودیعه، مضاربه، شرکت، مزارعه، 
مســاقات، قرض، رهن و هبه. از طرفی قرآن پس از توصیه به انجام عقد قرارداد، برای اهل ایمان 
ْوُفــوا ِباْلُعُقود<)مائده/1( ؛ اى 

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َهــا الَّ ّیُ
َ
دســتور بــه وفای به عهد و عقــد را هم صادر فرموده>یا أ
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جهاد اقتصادی 
دستیابی به 
كرامت انسانی از 
كنی  طریق ریشه 
فقر و استضعاف 
مالی، جلوگیری 
كاستی های  از 
اقتصادی، جلوگیری 
از انحطاط اخالقی 
جامعه در نتیجۀ مال 
اندوزی زیاد و تكاثر 
و تهییج افراد برای 
اهتمام به اموال 
دیگران را مدنظر 
قرار داده و متعرض 
این غفلت احتمالی 
كه فكر نكنیم  شده 
حركت پرشتاب در 
مسیر اقتصاد موجب 
گری  تباهی، سودا
و در نقطه مقابل 
تعالی انسانی و 
اسالمی است. 

کنید. لــذا بر مبنــای قرارداد،  کــه ایمان آورده ایــد، به پیمانهــا وفا  کســانی 
کنند، چه  طرفیــن فعالیــت اقتصــادی می داننــد که چگونــه برنامه ریــزی 
کاال و یا صاحب مبلغ مورد نظــر خواهند بود لذا در حرکت  موقعــی صاحــب 
کامــاًل  جهادگونــه اقتصــادی از منظــر قــرآن از یــك ســو بایــد امــور در قالبــی 
گیرد و از دیگر ســوی  ضابطــه مند با شــروع و اتمام مشــخص شــده انجام 
که توان مهلت دهی به طــرف مقابل را دارند،  بایــد طرف های اقتصــادی 
او را از این مهم محروم نکنند تا از این طریق تمام ظرفیت های اجتماعی 
گرفته شده و احیانًا خیل ورشکستگان موجب تراز منفی اقتصادی  کار  به 

جامعه نشود. 

11( پیشگیری ا ز اسراف و مصرف گرایی به عنوان منشاء نابسامانی ها 
)اصالح الگوی مصرف(

کار رفته است و شامل  واژه اسراف بیش از 23 بار در آیات متعدد قرآن به 
هــم اســراف در مــال و هم اســراف در غیر مال می شــود. آیــات 141 انعام و 
گر اســراف در جنبه های  31 اعراف و 67 فرقان و 27 و 28 اســراء حکایت 
کردن مال، گذشتن از حد میانه  اقتصادی می باشد. اسراف به معنی تلف 
کاهش ســرعت جهــاد اقتصادی  کــردن اســت و از عوامل  ج  و بیهــوده خــر
اســت. انســان های مســرف، امــوال، دارایی هــا و حتی وقت و عمــر خود را 
کرده و از این ســرمایه ها به اندازه و در  در مســیری غلط و بیش از حد تلف 
کریم نیز اسراف را امری  محل و در جهت مناسب استفاده نمی کنند قرآن 
شــیطانی و مســرفان را نیز برادران شــیطان نامیده اســت و شــیطان را هم 

دشمن آشکار انسان می داند. 
پــس اســراف عملــی شــیطانی و در راســتای خدمــت بــه دشــمن و بلکــه 
کننــدگان از محبت  که اســراف  دشــمنان اســت و همچنین بیــان می دارد 
که او اسرافکاران را دوست  خدا به دورند و باز هم قرآن زیاده روى مکنید 
ندارد. اسراف دقیقًا از عوامل تقابل با حرکت جهادگونه اقتصادی است و 
لــذا در جهــاد اقتصادی خصوصًا با نگاه دینی باید حتی المقدور با اســراف 

کرده و نسبت به اصالح الگوی مصرف اقدام نمود. مبارزه 
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12( استفادۀ بهینه از منابع موجود برای مصرف
در حرکت های اقتصادی و تولیدی متفکران اقتصادی مسلمًا بنا را بر این می گذارند که از امکانات 
موجود بیشترین بهره برداری را نموده و حتی المقدور برگشت سرمایه و سود را در پی داشته باشند. 
امکانات موجود اصاًل قابل چشــم پوشــی نیســت هرچند که طبیعی و خدادادی بوده و برای بدست 
کریم نمونه هایــی از اســتفاده بهینه از  آوردن آنهــا زحمــت بســیار زیادی تحمل نشــده باشــد. قــرآن 
که بعضًا همراه با نوآوری و شــکوفایی هم بوده اســت. مثاًل درخصوص  کرده  ح  منابع موجود را مطر
کــه مهمترین بحــث اقتصــادی آن زمان بوده  حضــرت یوســف؟ع؟ و داســتان قحطی7 ســاله مصر 
کــه حضرت یوســف؟ع؟ اواًل از یك ســری امکانات خــدادادی اعم از قــدرت تأویل خواب  می بینیــم 
کــه در غــالت وجــود داشــته و همچنین موقعیت سیاســی  و پیشــگویی خــدادادی خــود و خاصیتــی 
کردن  ایجاد شــده اســتفاده می کند و از این نعمت الهی به شــکلی نوآورانه بهره برده و دســتور انبار 
کــرده و ثانیًا نحوۀ انبار کردن را با عبارت تعیین می کند که باید گندم در همان  محصــوالت را صــادر 

غالف خود و به صورت پوست نکنده انبار شود تا مدت7 سال را دوام بیاورد.  
ا لَُه اْلَحِدیَد آهن  َلّنَ

َ
نیــز درخصــوص حضرت داود؟ع؟ از آنجایی که خدای متعال بیــان می فرماید َو أ

ْم ِمْن 
ُ

ــْم ِلُتْحِصَنك
ُ

ْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلك
َ

گردانیدیــم و در جای دیگر نیز آمده اســت: >َو َعّل را بــراى او نــرم 
ِســݡُکْم  < )انبیاء/80( و به او آموختیم تا برایتان زره بســازد. تا شــما را به هنگام جنگیدنتان حفظ 

ْ
َبأ

کند. معلوم می شود ایشان از توانایی های خاصی برخوردار بوده و توان گفتگو با پرندگان و حیوانات 
کسب اطالعات از آنها را داشته و با استفاده از توان ذوب آهن و شکل دهی آن به حالت زره برای  و 
که  مجاهــدان راه خــدا جــان پنــاه و زره می ســاخته و به هر جهت از ایــن نعمت خــدادادی و منبعی 
کفر یاری  برای ایشــان جنبۀ طبیعی داشــته اســتفاده بهینه می کرده تا لشکر ایمان را در مقابل سپاه 
و تقویــت نمایــد. از همیــن دســت می توان به بحث ســاخت ســد در مقابل حمالت یأجــوج و مأجوج 

کرد. )کهف/83( توسط ذی القرنین اشاره 
حضــرت ســلیمان؟ع؟ از ایــن منابــع خــدادادی بــه بهترین وجــه در جهت اهــداف الهی و توســعه 
کرد. با توجه به آنچه که  اقتصادی و اجتماعی جامعه خود و حتی شکســت دشــمنان خدا اســتفاده 
که اتفاقًا با نگاه نوآورانه همراه باشــد یکی از مهمترین و  گفته شــد، اســتفادۀ بهینه از منابع موجود 

گام های جامعه در جهت جهاد اقتصادی است. مؤثرترین 
کرده و  کریم باید از این منابع موجود به نحو احســن اســتفاده  پس با الگوگیری از آموزه های قرآن 
کم شده و زمینه های  گر چنین شود بسیاری از معضالت  که ا گام برداشت  در مسیر جهاد اقتصادی 
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فراوانی در جهت ایجاد مشاغل مفید و پر بازده ایجاد خواهد شد.

گیری نتیجه 
کرامت انسانی از طریق  جهاد اقتصادی همچنانکه در این نوشتار به آن اشاره شده، دستیابی به 
ریشــه کنی فقر و اســتضعاف مالی، جلوگیری از کاستی های اقتصادی، جلوگیری از انحطاط اخالقی 
جامعــه در نتیجــۀ مــال اندوزی زیــاد و تکاثر و تهییج افراد بــرای اهتمام به اموال دیگــران را مدنظر 
که فکر نکنیم حرکت پرشتاب در مسیر اقتصاد موجب  قرار داده و متعرض این غفلت احتمالی شده 

گری و در نقطه مقابل تعالی انسانی و اسالمی است.  تباهی، سودا
همچنانکــه اهمیــت دارایــی برای قوام زندگــی و جامعه در زمان حضرت ســلیمان؟ع؟ این پیامبر 
بزرگ الهی - به خوبی خودنمایی نمود و حضرت ســلیمان؟ع؟ با بهره مندی فراوان از نعمت های 
که  که خدای متعال در اختیار ایشــان قرار داده بود هیچ نیاز به هدایا و امکانات ملکه ســبا  دنیایی 
کفــر در آن زمــان بود نداشــت و بلکه ضمــن برخورد مقتدرانه با او و قوم خورشــید پرســتش،  ســمبل 
کــرد و به نوعی مدینــه فاضلــه ای در زمان خود  آنــان را بــه دیــن حنیــف و یکتا پرســتی خــود دعوت 
اِلحــاِت َو َتواَصْوا ِباْلَحــّقِ َو َتواَصْوا  ِذیَن آَمُنــوا َو َعِمُلوا الّصَ

 الَّ
َ
ِإْنســاَن َلِفی ُخْســٍر ِإلّا

ْ
ایجــاد نمــود: >َو اْلَعْصــِر ِإّنَ ال

ْبر< )عصر/1-4(؛ هنگامی که حضرت یوسف؟ع؟ با آن حرکت جهادی،اقتصادی خود، جامعه  ِبالّصَ
را نجــات داد، توانســت بــه مرور حق ســتم دیــدگان را از توانگران گرفته و به آنهــا باز پس دهد.پس 
کرامت و تعالی انســانی و مهمترین شــاخصه آن یعنی عدالت  نهایتــًا جهــاد اقتصــادی باید در جهت 

حرکت نماید. 
که  که در انتظار ســید اوصیاء و آخرین ذخیرۀ الهی هســتیم، با جهاد اقتصادی خود  مســلمًا ما نیز 
که در زمان ظهور  کنیم  کریم اســت، باید به سهم خود شرایطی را ایجاد  در مســیر تعالیم عالیه قرآن 
کرده با بهترین شــرایط مواجه بــوده و اقدام به ایجاد عدل و قســط فرماید و  دولــت یــار؛ آن یار ســفر 
که خدای متعال  گردد  کرامت انســان، ابواب رحمت الهی به ســوی انســان زمینی باز  ضمن احیای 
 َفــلا ُتْبِصُرون  َو ِفی 

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِســك

َ
ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقِنین  َو ِفی أ

َ
أ

ْ
ــاِئِل َو اْلَمْحُروِم َو ِفــی ال ْمواِلِهــْم َحــّقٌ ِللّسَ

َ
فرمــود:> َو ِفــی أ

ْم َتْنِطُقــون<  )ذاریات/22( و در 
ُ

ك
َ
ّن
َ
ــُه َلَحّقٌ ِمْثَل ما أ

َ
ْرِض ِإّن

َ
أ

ْ
ــماِء َو ال ــْم َو مــا ُتوَعُدون  َفَو َرّبِ الّسَ

ُ
ــماِء ِرْزُقك الّسَ

اموالشان براى سائل و محروم حقی بود. و در زمین براى اهل یقین عبرتهایی است، و نیز در وجود 
خودتان. آیا نمی بینید؟ و رزق شــما و هر چه به شــما وعده شــده در آســمان اســت. پس ســوگند به 

که سخن می گویید، حتمی است. که این سخن، آن چنان  پروردگار آسمانها و زمین 
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