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صفحه 8
  شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ 

۷ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۵۱ 

از نظر قرآن، اقتصاد اجتماع زمانی با مشــکل و 
بحران مواجه خواهد شد که مردم رفتار درست را 
کنار گذارند و رفتار نادرستی را در پیش گیرند که 
از جمله آنها رفتار زشت اعراض از خدا و یادکرد 

اوست.

در حالی کــه خدا در تبییــن چرایی تنگناهای 
اقتصادی به این نکته توّجه می دهد که تنگناهای 
اقتصــادی، نتیجه اعمال خود انســان از قبیل 
بی توّجهی به یتیم، تصاحب اموال و حقوق دیگران 

و مانند آنها است.

از نظر قرآن اقتصاد متّکی به ربا موجب بی برکتی آن شده و اجتماع از فضل الهی بی بهره می شود.
خدا با  اشاره به قوم یهود که در اقتصاد ربوی استاد و سرآمد هستند می فرماید که رباخواری یهود، 
از عوامل تضییق اقتصادی بر آنان از سوی خدا بوده است هر چند که به ظاهر آنان موفق بوده و از 

رفاه برخوردارند، ولی این ظاهر قضایا است. 

تباه کننده
 و نگهدارنده ترین چیز

قال  االمام علی)ع(: » اهلک شیئ الشک و االرتیاب، واملک 
شیئ الورع و االجتناب«

امام علی)ع( فرمود: تباه کننده ترین چیز شــک و تردید است، و 
نگهدارنده ترین چیز، پارسایی و دوری کردن )از گناهان و محرمات( 

است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم، ح 3318

شیطان شک را دوست دارد
شیخ کلینی)ره( از حسن بن نضر به سند خود نقل می کند: هنگامی 
که وارد منزل امام حســن عسکری)ع( شدم، شخص سیاهی را دیدم 
که ایســتاده است، او به من گفت: تو حسین بن نظر هستی؟ گفتم: 
آری، گفت: داخل شــو! پس داخل خانه شدم و سپس اتاقی را دیدم 
که بر در آن پرده ای آویزان شده بود. از داخل اتاق ندایی شنیدم که 
فرمود: ای حسن بن نضر! خدا را بر آنچه بر تو منت گذاشته شکرگزار 
باش و حمد کن، و هرگز شکی به خود راه مده، زیرا شیطان دوست 

دارد که تو شک کنی...)1(
از آنجا که »حســن بن نضر« و جماعتی دیگر از شیعیان، در امر 
وکال و دیگر امور شــک کرده بودند، و در امر امامت و رهبری جامعه 
که از مسائل اعتقادی است، شک موجب فساد دین خواهد شد، امام 

عسکری)ع( او را از شک و تردید برحذر می دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 1، ص 518، ح 4

تزلزل و دودلی )۲(
پرسش:

تردید، دودلی و تزلزل چیست و چه آثاری در زندگی فردی 
و اجتماعی انسان دارد و راهکارهای از بین بردن این رذیلت 

کدام است؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به مفهوم شک و انواع شک 
شــامل شک سازنده و مخرب پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب 

را پی می گیریم.
مراتب شک

شــک )فارغ از این که در کدام از اصول ایمانی باشد( از نظر امام 
خمینی دارای مراتبی است:

شــک جلی: تزلزل در عقاید ظاهری است؛ )مثل این که در وجود 
خدا یا نبوت شک کند( شک خفی: تزلزل در معارف و اسرار توحید و 
تجرید و تفرید است )یعنی ناتوانی قلب در شهود باطنی این معارف( 
شک اخفی: حالت تلوین و عدم تمکین در مقامات مذکوره است(. یعنی 
ناتوانی قلب در ثبات و دوام شــهود باطنی این معارف )شرح حدیث 

جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 407(
عوامل و اسباب ایجاد شک

اسباب ایجاد شک، بسته به نوع شک فرق می کند. اما آنچه بیشتر 
در قرآن و روایات و بیانات علمای اخالق موردتوجه قرار گرفته است، 

چند علت به ویژه اولین علت زیر است:
1- رذایل اخالقی خصوصا عمل نکردن به دانســته های 
یقینی: عمل صالح، انسان را از دلبستگی به دنیا دور می کند و معرفت، 
آدمی را از آلودگی اوهام و شک ها خالص تر می کند. همچنان که عمل 
غیرصالح به هر مقدار از زشــتی که دارد انسان را پست نموده، علوم 
و معارفش را با جهل و شک و نابسامانی آمیخته تر می کند. زیرا قلب 
انسان لطیفه ای است که بین ملک و ملکوت قرار دارد و یک روی آن 
به عالم حســی است و صور ملکیه دنیاویه در آن منعکس شود و اگر 
وجهه دنیاویه قلب قوت گرفت، باطن وجود او با ملکوت ســفلی که 
عالم جن و شیاطین و نفوس خبیثه و سایه عالم مادیات است تناسب 
می یابد و افکار و تمایالت و رفتارهای شیطانی ازقبیل وسوسه و شک 
و تردید و اوهام و خیاالت باطله در آن غالب می شــود و همین طور 
اگر قلب به آخرت و معارف حقه توجه نمود، با ملکوت اعلی که عالم 
مالئکه و نفوس طیبه ســعیده است و به منزله حقیقت نورانی عالم 
طبیعت است، تناسب پیدا می کند و علوم رحمانی و عقاید حقه و افکار 
و تمایالت الهیه دریافت کرده و از شک و شرک منزه و پاکیزه می گردد.
این شک، فراگیر و بسیار دیرعالج است؛ چراکه آمیخته با لجاجت 
و هوای نفس درعین درک حقیقت است و بسیاری از مضامین دینی 
در سرزنش شک دراین مورد است؛ زیرا این افراد، یقینی را قبال پیدا 
کرده و حجت بر ایشان تمام است اما گوهر گرانبهای ایمان را با گناهان 
متعدد و توبه نکردن از دست می دهند. چون براساس روایات، اگر یقین 

مورد عمل قرار نگیرد، کوچ می کند.
همچنین این افراد به نوعی قســاوت قلب دچار می شوند که کار 
اصالحشان بسیار دشوار می گردد و مفاسد آنها برای دین و جامعه و 
خودشان هم خیلی بیشتر است. به همین علت است که امام صادق)ع( 
فرمود: شــک تا زمانی است که یقین نیاید و پس از یقین دیگر شک 
جایز نیســت. )کافی، ج 2، ص 399( این شــک پس از یقین، همان 
شکی است که در اثر عمل نکردن به مقتضای آن یقین و آلوده شدن 

به رذایل و در نتیجه از دست دادن آن یقین، دل را فرا می گیرد.
ادامه دارد

سه توصیه لقمان حکیم
 به فرزندش

)بدان ای ســالک راه خدا!( لقمان حکیم به فرزندش گفت: پسر 
جانم به تو سفارش می کنم این سه پند را به یاد بسپاری و به آن عمل 
کنی: 1- راز خود را به هر کســی نگو 2- با عوان )مأمور حسابرس و 
دفتردار نگهبان دولتی( دوستی نکن 3- از نوکیسه )آن کس که تازه 

ثروتمند شده است( وام نگیر!
پسر لقمان برای آشکار شدن حکمت نصایح پدرش، علی رغم توصیه 
لقمان، راز خود را به دوســت ناباب خود گفت، و با مأمور حسابرسی 
دوست شد و از نوکیسه وام گرفت، ولی پس از مدتی که این سه نفر 

به او خیانت کردند، راستی گفتار پدرش برای او روشن شد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- داستان های جوامع الحکایات، محمد عوفی، مترجم محمدی اشتهاردی، 
ص 135

اصطالح اقتصاد از باب افتعال از واژه »قصد« عربی به معنای میانه روی 
گرفته شده اســت.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه 

قصد(.
اقتصاد در اصطالح، دانشــی است که به بررسی فعالیت های فردی و 
اجتماعی مربوط به تولید، مبادله، توزیع، مصرف کاال و خدمات اقتصادی 

می پردازد.)نگاه کنید: تئوری اقتصاد ُخرد، ص 9(
هر چند که واژه اقتصــاد به معنای اصطالحی در قرآن به کار نرفته 
است، اما خدا در قرآن، با بهره گیری از واژه هایی چون »اسراف«، »اکل«، 
»اموال«، »انفاق«، »تبذیر«، »ربا«، »رزق«، »شراب«، »طعام«، »طّیبات«، 
»مال«، »نعمت« و  مشــتقات آنها بر آن است تا نگرش اقتصادی اسالم 
را تحت عناوینی چون اهّمّیت اقتصاد، اصول اقتصادی، رشــد اقتصادی، 
آزادی اقتصادی، اصالحات اقتصادی، رابطه اقتصاد با معنویّت، وابستگی 

اقتصادی و مانند آنها تبیین کند.

شــخصی در نامه ای جناب خواجه نصیرالدین طوســی را سگ 
خطاب کرد. جناب خواجه در جواب وی نوشت: برادر، من هرچه فکر 
می کنم نمی توانم مشــخصات حیوانی که مرا با آن خطاب کردی در 
خودم پیدا کنم. او چنگال دارد و من ندارم، او دندان های تیز و یال و 

کوپال دارد و من ندارم و....
ایشــان در حالی این جواب را نوشتند که وزیر هالکوخان بودند 
و هر نوع انتقامی می توانســتند بگیرند اما به جای آن، چنین جواب 
مؤّدبانه ای نوشــتند. از ســوی دیگر جواب نامه را ذیل نامه خود آن 
شــخص نوشتند تا او بعدا نترسد که نامه ام دست وزیر افتاده و او هر 

وقت بخواهد می تواند آن را علیه من مدرک کند.
اینها زیبایی و جمال زندگی بشریّتند. اگر کسی دنبال اوج زیبایی 
است، باید آن را در وجود خود جست وجو کند. بیرون خبری نیست.
بغداد همان است که دیدی و شنیدی        رو دلبر نوجوی، چو 

دربند قدیدی)گوشت خشکیده( 
زین دیگ جهان یک دو سه کفگیر بخوردی 
 باقی، همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی 

عیبی ندارد که انسان ساعت ها جلوی آینه خودش را نگاه کند و 
به خودش برسد؛ اما لحظاتی هم به صورت معنوی خودش نگاه کند 
و در اعمالش بنگرد که برای او قیافه درست می کنند. اگر آن قیافه را 
توانستی ببینی، خداوند متعال می فرماید: ما بین المشرق و المغرب از 

خودت فرار خواهی کرد!
تمــام کارهای ما مواد صورت های برزخی اســت. حتی تاّمالت، 
اتِِهْم«؛ مردم  خیاالت، نّیات و آرزوها؛ و لذا آمده: »یُْبَعُث الَنّاُس َعلَی نَِیّ

در قیامت براساس نیت هایشان برانگیخته خواهند شد.
کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی 
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

روزی شخصی در پیاده رو کنار حرم حضرت معصومه )س( از عالمه 
طباطبایی سواالتی پرسید که یکی از این سؤاالت این بود که چه کار 

کنیم به مقامات باال برسیم؟
عالمه در جواب فرمودند: راه های زیادی هست ولی دو راه است که 
از همه مطمئن تر و برایم مشهود و معلوم است و به آن افتخار می کنم... 
)یکی نماز شب با اخالص و مدام و دیگری گریه بر امام حسین )ع((

از کتاب: آشــنای آســمان ص154  به نقل از حاج شیخ حسین 
 t.me/almizann انصاریان؛

خداوند؛ مشتری گناهکاران
خداوند مشتری گناهکاران است. می بینی شخصی است گناهکار، 
روی آمدن به مســجد را ندارد، دلش شکسته ، می گوید: مسجد کجا 
من کجا؟ یا ماه محرم شــده، می گوید: من کجا دســته عزاداری کجا! 
برای من جفت کردن کفش های عزاداران بهترین جاست. خدا مشتری 
چنین دل های شکسته است. »الهی عادتک االحسان الی المسیئین و 
ســبیلک االبقاء علی المعتدین« )دعای ماه رجب(، عادت خدا احسان 
کردن به آدم های بد است. شما آدم بد را به خانه دعوت می کنی؟ نه! 
می گویی آبرویمان می رود، بد کار را دعوت نمی کنید. هرکس به خان 

و خانه خود نیکان را دعوت می کند.
اما خداوند این گونه نیست، مشتری بدکاران است. »یا من یرحم من 
ال یرحمه العباد«)دعای 46 صحیفه سجادیه(؛  ای خدایی که دلسوزی 
می کنی نســبت به کسی که مردم دلشان به حال او نمی سوزد، »و یا 
من یقبل من ال تقبله البالد« )همان(؛ ای خدایی که قبول می کنی آن 

شخص را که هیچ شهری او را قبول نمی کند. 
کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli    

آسیبشناسیاقتصادازمنظرقرآن
علی پوریا

قرآن به عنوان راهنمای سعادت دنیوی و اخروی بشر)بقره، آیه 201؛ اعراف، آیه 156؛ نحل، آیات 41 و 122( بر آن است تا به 
همه ابعاد زندگی بشر ورود کرده و تبیین گر و جدا کننده حق از باطل، خوب از بد، زیبا از زشت، پاک از ناپاک، حقیقت از واقعیت 
و مانند آنها باشد.)بقره، آیه 185؛آل عمران، آیه4؛ نحل، آیه 89؛ فرقان، آیه 1( از همین رو، بر خالف دیگر مکاتب و ادیان ساخته 
بشــری، نه تنها به آخرت مردم کار دارد، بلکه به دنیای مردم نیز کار دارد و بر این باور اســت که این دو از هم جدایی نداشته و 
بدون فعالیت های دنیوی نمی توان آخرتی سعادتمند داشت؛ چنانکه بدون در نظر گرفتن آخرت نمی توان دنیای سعادتمندی را 
رقم زد؛ زیرا ســازه های اخروی نتیجه فعالیت های دنیوی انسان در ابعاد فردی و اجتماعی است )بقره، آیه 197؛ عصر، آیات 1 تا 
3؛ قصص، آیه 77( و همچنین انســانی که برای آخرت کاری نمی کند، دنیا خود و دیگران را با فجور و دریدگی در قالب آزادی 
مطلق به تباهی و فساد می کشاند.)قیامت، آیات 1 تا 5( از همین رو با رّد دو دیدگاه افراطی و تفریطی، استغراق در دنیا یا آخرت 
در قالب های دنیاگرایی و رهبانیت آخرت گرایی به شدت مقابله می کند.)بقره، آیات 200 و 202؛ حدید، آیه 27؛ قصص، آیه 77(

از نظر قرآن، اقتصاد در هر اجتماعی ســتون اصلی خیمه اجتماع است و این اقتصاد است که می تواند آسایش و رفاه نسبی 
را در ســایه امنیت و آرامش معنوی و عبادی فراهم آورد.)نساء، آیه 5؛ قریش، آیه 4؛ نحل، آیه 112( بنابراین، قرآن به مسایل و 
موضوعات اقتصادی به شکل کلی چون مالکیت های عمومی و خصوصی، مبانی و اصول اقتصاد اسالمی و مانند آنها توجه خاص 
داشــته و ضمن تبیین ابعاد گوناگون آن، به آسیب شناسی و بیان علل و عواملی می پردازد که موجب می شود تا اقتصاد کارکرد 
اصلی خود را از دست بدهد و به جای تامین آسایش همگانی، موجبات بحران آسایشی و آرامشی را فراهم آورد. در مطلب حاضر 

به برخی آسیب های اقتصاد از دیدگاه قرآن پرداخته شده است.

از نظر قرآن، هســتی شناختی، انسان شناختی و امور دیگر در حوزه 
فلسفه کلی، نقش اساسی در هر نگرش انسانی و کنش ها و واکنش های 
او در زندگی دارد؛ در حقیقت این فلســفه انسان است که سبک زندگی 
او را  تعیین می کند. بر این اســاس، رویکردهای ســه گانه اساسی را در 
سبک زندگی انسان بر اســاس مبانی فلسفی می توان مشخص کرد که 
شــامل: 1. دنیا گرایی به سبب عدم ایمان به غیب چون آخرت و قیامت؛ 
2. آخرت گرایی مطلق بدون توجه به تاثیر رفتار اجتماعی در کمال گرایی 
انسان؛ 3. آخرت گرایی در سایه رفتارهای اجتماعی دنیوی و ایجاد تعادل 

میان دنیا و آخرت می باشد. 
خدا در قرآن به صراحت به این سه رویکرد انسان ها در زندگی و سبک 
آن و نیز انواع فعالیت ها بویژه اقتصادی اشاره کرده و می فرماید: و از مردم 
کسی است که می  گوید پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن و حال آنکه 
برای او در آخرت نصیبی نیست؛ و برخی از آنان می  گویند: پروردگارا در 
این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش 
دور نگه دار، آنانند که از دستاوردشــان بهره  ای خواهند داشت و خدا به 
حساب همه زود رسیدگی می کند. )بقره، آیات 200 تا 202(  درباره آخرت 
گرایان تارک دنیا نیز می فرماید:اما رهبانیت و ترک دنیایی که از پیش خود 
درآوردند، ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم؛ مگر برای آنکه کسب خشنودی 
خدا کنند. با این حال آن را چنانکه حق رعایت آن بود منظور نداشتند. 
پس پاداش کســانی از ایشان را که ایمان آورده بودند بدانها دادیم؛ ولی 

بسیاری از آنان دستخوش انحراف هستند.)حدید، آیه 27(
بر این اساس، نمی توان مسائل اقتصادی را از مسائل اعتقادی جدا کرد؛ 
زیرا این مســائل اعتقادی و فلسفه زندگی هر کسی است که در رفتارها 
از جمله رفتارهای اقتصادی او تاثیرمســتقیم و شگرف به جا می گذارد. 

از همین رو قرآن، همواره در کنار بیان مبانی هســتی شناختی یا انسان 
شناختی و تبیین فلسفه زندگی به سبک زندگی توجه می دهد. به عنوان 
ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َوِمَمّ نمونه خدا می فرماید: الَِّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب َویُِقیُموَن الَصّ
یُْنِفُقوَن؛ متقین بهره مند از کتاب قرآن، آنانی هستند که به غیب ایمان 
می  آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده  ایم انفاق 

می کنند. )بقره، آیه 2( 
بر این اساس از نظر قرآن، رویکردهای اقتصادی فرد و اجتماع بستگی 
تام و با هستی شناختی و فلسفه زندگی او دارد؛ چرا که انفاق به عنوان 
یک عمل اقتصادی زمانی شکل می گیرد که انسان با کار و کوشش خود 
دســتاوردی اقتصادی را رقم زده و بخشــی از آن را در راستای عقاید و 
باورهای خویــش انفاق می کند و در اختیــار دیگرانی قرار می دهد که 

نیازمند به آن هستند. 

اگر به مسئله انفاق دقت شود اموری را متضمن است که بسیار اساسی 
و مهم اســت. از جمله اینکه شــخصی انفاق می کند که از نظر اعتقادی 
ایمان به جهان آخرت، پروردگاری و ربوبیت خدا، حسابرسی آخرت، تاثیر 
زندگی دنیوی بر زندگی اخروی، معاد و بازگشــت نفس به بدن پس از 
توفی آن از سوی خدا، مالکیت خصوصی و شخصی، مالکیت عمومی خدا 

و مانند آنها داشته باشد.
بر اساس آنچه بیان شد، دانسته می شود که نمی توان مسائل اقتصادی 
را به دور از حوزه اعتقادی و مبانی آن تحلیل و تبیین کرد و توصیه هایی 
را ارائه داد. از همین رو وقتی قرآن به آسیب شناسی اقتصادی می پردازد، 
هرگز آن را به دور از مبانی و اصول اعتقادی و فلسفه هستی شناختی و 
فلسفه زندگی انسان بر اساس آموزه های قرآن، تحلیل و تبیین نمی کند. 
از همین رو توصیه های قرآن در این حوزه برای برون رفت از مشکالت و 
آسیب های واقعی یا احتمالی، بر اساس همین مبانی و اصول اساسی است.

از نظر قرآن، مهم ترین اموری که اقتصاد اجتماع را با مشکل، معضل 
و بحران مواجه می کند و به عنوان یک بیماری اقتصادی می تواند تاثیرات 
مخرب و زیانباری را به جا گذارد، اموری است که برخی از مهم ترین آنها 

عبارتند از:
1- اعراض از ذکر خدا: هرگونه فعالیتی از جمله فعالیت اقتصادی 
زمانی می تواند مفید و سازنده و در مسیر رشد و کمال باشد که خدا در 
آن مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؛ زیرا همان طوری که انســان به طور 
طبیعی به ســوی خدا باز می گردد و فرآیند طبیعی آن در نهایت به خدا 
ختم می شود)انشقاق، آیه 6؛ بقره، آیه 156(، باید فعالیت های اقتصادی 
او نیز ناظر به این رویکرد و جهت گیری کلی باشد؛ چرا که خدا و ذکر و 
یاد دایم او در هر کاری موجب می شود تا انسان هر فعالیتی را به گونه ای 
انجام دهد که خشنودی خدا در آن باشد.)انسان، آیه 8؛ بقره، آیات 115 
و 272؛ روم، آیات 38 و 39( بی گمان کسی که همواره به یاد خدا است، 
می داند که خدا انسان را برای آخرتی تربیت می کند که ابدیت او را شکل 
می دهد. بنابراین، نظام اســالم به عنوان راهنمای زندگی انسان به سوی 
ابدیت همراه با فالح و رســتگاری ابدی راه مستقیم است که باید پیروی 
شود.)بقره، آیات 1 تا 5؛ آل عمران، آیات 19 و 85؛ شوری، آیه 13 و آیات 
دیگر( هر گونه اعراض از یاد خدا به معنای ترک اطاعت از شریعت اسالم 
و تغییر در رویکردهای زندگی و رفتاری خواهد بود. از همین رو غفلت و 
نسیان و مانند آنها موجب می شود تا شخص در رفتار و اعمال خویش کاری 
را انجام دهد که دنیا و آخرت او را تباه می کند. از نظر قرآن، ترک یاد خدا 
و اعراض از آن نه تنها آخرت آدمی را تباه می کند، بلکه شرایط متعارف 
و معمولی زندگی دنیوی را نیز به تباهی می کشاند، به طوری که نعمت 
را به نقمت تبدیل کرده و انسان را از خدا دور می سازد. خدا در این باره 
می فرماید: َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِري َفإَِنّ لَُه َمِعیَشًة َضْنًکا َونَْحُشُرُه یَْوَم الِْقَیاَمِة 

أَْعَمی؛ و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ و سختی 
خواهد داشت؛ و روز رستاخیز او را نابینا محشور می  کنیم؛ )طه، آیه 124( 
زیرا این شخص خدا را فراموش کرده و با فراموشی خدا، حقیقت واقعی 
خود را نیز به دست فراموشی سپرده و نسبت به ملکوت خود یعنی خدا 
گرفتار فراموشی شده است. این گونه است که نسبت به این حقیقت کور 
است و به طور طبیعی در قیامت ملکوت اعمال خود را می بیند که کوری، 
نتیجه قیامتی آن است؛ زیرا نتوانسته از آیات به صاحب آیات برسد و خدا 
را در همه چیز و همه جا ببیند و به سمت او برود و از کماالت و مظاهر 
آن بهره مند شود، بلکه با تجاوزگری و اسراف در امور زندگی خود را تباه 
ساخته است.)طه، آیات 125 تا 127( باید یادآور شد که واژه »معیشت« 
به هر چیزی گفته می شود که مایه زندگانی است. )العین، ذیل واژه عیش( 
به هر حال، از نظر قرآن کســانی که نسبت به یاد خدا اعراض می کنند، 
گرفتار انواع بالیای طبیعی چون سیل و زلزله و مانند آنها می شوند؛ پس 
بارانی که باید موجب افزایش نعمت و بهره وری اقتصادی شــود، در قالب 
ســیل به عامل تباهی اقتصادی و فساد در آن می شود و سرزمین پاک و 
زمین غنی را به شوره زار و سنگ زاری بی خاصیت یا کم خاصیت تبدیل 
می کند و برکت را از آن سرزمین می زداید؛ )سباء، آیات 15 تا 17( از نظر 
قرآن، اصل ابتدایی نســبت به هر شخص یا اجتماعی، رحمت الهی است 
که در قالب نعمت ها خودنمایی می کند؛ این حال تغییر نمی کند مگر آنکه 
خود مردم آن را تغییر  دهند. در حقیقت اعمال و رفتار خودشان است که 
نعمــت را به نقمت تبدیل می کند.)انفال، آیه 53( بنابراین، از نظر قرآن، 
اقتصاد اجتماع زمانی با مشکل و بحران مواجه خواهد شد که مردم رفتار 
درست را کنار گذارند و رفتار نادرستی را در پیش گیرند که از جمله آنها 

رفتار زشت اعراض از خدا و یادکرد اوست.
2- تجاوزگری: از جمله اموری که به اقتصاد اجتماع آســیب وارد 
می ســازد، تجاوزگری و تعدی اســت که از سوی افراد اجتماع نسبت به 
دیگران انجام می شود. این تجاوز گری می تواند نسبت به آموزه های وحیانی 
و مخالفت با شــریعت یا ظلم به دیگران و مانند آنها باشــد. از نظر قرآن 
هر گونه تجاوزگری به معنای ظلم و ســتم خواهد بود و به طور طبیعی 
آثار و تبعات ناخوشایند را بر اقتصاد خانواده و اجتماع می گذارد؛ چنانکه  

بنی اســرائیل با مخالفت و تعدی و تجاوز نسبت به آموزه های وحیانی و 
پیامبــر خویش ، نعمت را به نقمت تبدیــل کرده و اقتصاد اجتماع را به 

تباهی کشاندد و مورد غضب الهی قرار گرفتند.)بقره، آیه 61(
3- ترک انفاق مالی: از نظر قرآن، در هر مالی، سهمی برای گروه ها و 
اقشار خاص اجتماعی است که باید از سوی صاحبان مال ادا شود.)معارج، 
آیات 24 و 25؛ ذاریات، آیه 19( این حقوق مالی از واجبات و مستحبات 
که بر عهده هر صاحب مالی اســت، باید ادا شــود تا شخص یا اجتماع از 
برکات آن بهره مند شود؛ زیرا از نظر قرآن، ترک انفاقات مالی ، نه تنها به 
معنای خروج از دایره شــکرگزاری به کفران نعمت است، بلکه به معنای 
تعدی به حقوق مالی دیگران اســت که به شــکل مشاع در اختیار آدمی 
است؛ چرا که همه چیزهایی که در اختیار انسان به شکل تسخیر)زخرف، 
آیه 32( و مالکیت اعتباری مطرح است، در حقیقت ملک طلق خدا است و 
خدای تبارک و تعالی است که مالک حقیقی و واقعی این اموال است. خدا 
؛ و هر نعمتی که دارید از خداست . می فرماید: َوَما بُِکْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن الَلّ

)نحل، آیه 53( پس از نظر قرآن، انسان با مالکیت اعتباری تنها حق تصرف 
در محدوده ای دارد که قوانین و سنت های الهی حاکم بر تکوین و تشریع 
بیان کرده اســت. از همین رو خدا بصراحت می فرماید: َوآتُوُهْم ِمْن َماِل 
الَلِ الَِّذي آتَاُکْم؛ و به آنان از مال الل بدهید که به شما داده است.)نور، آیه 
33( بر این اساس، خدا از مردمان می خواهد تا بخشی از مال الل در اختیار 
را به کســانی بدهند که نیازمند هستند؛ زیرا با این کار نه تنها چیزی از 
سرمایه اقتصادی شما کاسته نمی شود، بلکه موجب افزایش آن می شود. 
از نظر قرآن هر گونه انفاق در قالب هبه و صدقه و قرض الحسنه و دیگر 
انفاقات واجب و مستحب مالی ، از عوامل رشد اقتصادی و شکوفایی آن 
بوده و اجتماع از برکات اقتصادی بهره مند خواهدشد. )بقره، آیات 261 و 
277؛ حدید، آیه 18( از همین رو خدا به مردمان هشدار می دهد تا برای 
رهایی از بحران اقتصادی و جلوگیری از ایجاد مشکل در امور اقتصادی به 
واجبات خویش عمل کرده و از انفاقات خودداری نکنند؛ چرا که خودداری 
از انفاق بویژه نسبت به مسکینان، زمینه ساز نزول عذاب ویرانگر از سوی 

خدا و نابود شدن مال و ثروت آنان می شود.)قلم، آیات 17 تا 31(
4- اعراض از اکرام یتیم: بی گمان در میان اقشار ضعیف اجتماع، 
یتیمان از جایگاه خاصی برخوردار هستند؛ زیرا آنان از نظر روانی و روحی 
نیز در معرض خطر هستند. از همین رو تکریم آنان مورد تاکید خاص قرآن 
است. از نظر قرآن، جامعه ای که گرفتار انحطاط اخالقی شده باشد، گرفتار 
انحطاط اقتصادی نیز خواهد شــد. ازاین رو در تحلیل چرایی بحران های 
اقتصادی به مســئله دوری جامعه از تکریم یتیمان  اشــاره می کند و در 
قالــب تعلیل از این چرایی به عوامل ایجادی آن توجه داده و می فرماید: 
و اما چون وی را می  آزماید و روزی  اش را بر او تنگ می  گرداند می  گوید 
پروردگارم مرا خوار کرده است؛ نه، اینطور نیست، بلکه یتیم را نمی  نوازید 
و بر خوراک دادن مسکین همدیگر را بر نمی  انگیزید و میراث را چپاولگرانه 
می  خورید و مال را دوست دارید دوست داشتنی بسیار. )فجر، آیات 16 تا 
20( واژه »کال« در آیه 17 نفی و رّد عقیده و سخن کسی است که طبق 
آیه 16 تنگناهای اقتصادی را نشــانه و نتیجه اهانت های خداوند درباره 
خــود می داند؛ در حالی که خدا در تبیین چرایی تنگناهای اقتصادی به 
این نکته توّجه می دهد که تنگناهای اقتصادی، نتیجه اعمال خود انسان 
از قبیــل بی توّجهی به یتیم، تصاحب اموال و حقوق دیگران و مانند آنها 

است. )مجمع البیان، ذیل آیه(
5- تصاحب ارث دیگران: از نظر قرآن از دیگر عواملی که موجب 
بحران و تنگنای اقتصادی می شود، عدم توجه به حقوق وارثان و تصاحب 
ارث دیگران اســت. نادیده گرفتن حقوق دیگران در هر شــکلی آثار بد 
اقتصادی دارد که از جمله آنها تنگناهای اقتصادی و تنگ شــدن روزی 

است.)فجر، آیات 16 تا 20؛ مجمع البیان، ذیل آیه(

6- مال دوستی: چنانکــه گذشت، دلباختگی شدید انسان به ثروت 
و عدم توجه به مراعات حقوق و واجبات مالی از ســوی صاحبان ثروت، 
زمینه ساز تضییق اقتصادی از ســوی خدا نسبت به آنان می شود.)فجر، 

آیات  16 و 17 و 20(
7- زیاده خواهی در قالب تنّوع طلبی: قرآن زیاده خواهی در قالب 
تنّوع طلبی در مصرف را زمینه ساز از بین رفتن رفاه اقتصادی می داند؛ زیرا 
این رویه به معنای عدم شــکرگزاری و کفران نعمت اســت؛ از نظر قرآن 
کسانی که شاکر باشند خدا افزون بر اینکه ظرفیت وجودی ایشان را افزایش 
می دهد، بر میزان دارایی آنان از نظر کمیت و کیفیت نیز می افزاید.)ابراهیم، 
آیه 7( اما کسانی که کفران نعمت کرده و شکرگزار نباشند و توقعات بیجا 
و زیاده خواهی داشــته باشند، مجازات شده و روزی شان تنگ می شود و 
خداوند اقتصاد آنان را با بحران مواجه می سازد.)بقره، آیه  61( باید یادآور 
شد که مقصود از »مسکنهًْ« در آیه، به قرینه اینکه به خواسته های معیشتی 

بنی اسرائیل مربوط می شود، همان فقر و بیچارگی است.
 8- حکومت ناصالح: ازنظر قرآن وجود حکومت صالحان به معنای 
افزایش رزق و روزی و برکات بر جامعه و تمکن یابی آن اســت؛ در حالی 
که آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی کشاورزی و مانند آنها چیزی جز 
پیامد حکومت فاســد منافقان و مانند آنها نیست؛ زیرا رویه آنان موجب 
می شــود تا فساد در اجتماع گســترش یافته و به همان میزان اقتصاد از 
حرکت  و شــکوفایی باز ایســتد و زمینه برای هالکت نسلی و اقتصادی 

فراهم آید.)بقره ، آیات  204 و 205(
9- رباخواری: همان طوری که خریــد و فروش در چارچوب های 
اقتصاد ســالم و گردش سالم اقتصادی موجب افزایش درآمد و برکت در 
جامعه می شــود، به همان میزان رباخواری سبب انحراف و نابسامانی در 
اقتصاد اجتماع می شود.)بقره، آیه 275( از نظر قرآن اقتصاد مّتکی به ربا 
موجب بی برکتی آن شــده و اجتماع از فضل الهی بی بهره می شود.)روم، 
آیــه 39( پس بر خالف تصور آنکه ربا موجب افزایش نقدینگی و درآمد 
اســت، باید گفت که موجب نابودی آن می شود و نظام اقتصاد ربوی، در 
نهایت محکوم به نابودی است.)بقره، آیه 276( خدا با  اشاره به قوم یهود 
که در اقتصاد ربوی استاد و سرآمد هستند می فرماید که رباخواری یهود، 
از عوامل تضییق اقتصادی بر آنان از ســوی خدا بوده است)نســاء، آیات 
 160 و 161( هــر چند که بــه ظاهر آنان موفق بوده و از رفاه برخوردارند، 
ولی این ظاهر قضایا اســت. از نظر قرآن، آنچه موجب افزایش و رشــد 
اقتصادی واقعی می شود، نزول خواری نیست، بلکه پرداخت زکات است 
که به ظاهر از دســت رفتن مال و در باطن افزایش مضاعف و دو چندان 

آن است.)روم، آیه 39(
10- ســتمگری: ستمگری و بی عدالتی انســان ها، عامل مشکالت 
اقتصادی است.)ابراهیم، آیه 34( بنابراین، هر گونه ظلم و ستم نسبت به 
دیگران را باید کنار گذاشت تا به اقتصادی شکوفا و دارای رشد و توسعه 
دست یافت. خدا با  اشاره به حقایق تاریخی می فرماید که ستمگری یهود، 
از عوامل تحریم برخی طّیبات بر آنان از ســوی خداوند شد و خداوند به 
طرق گوناگون تکوینی و تشریعی به مجازات ستمگران یهودی پرداخت 
تا در تنگنای اقتصادی به خود آیند و در مسیر درست قرار گیرند. )نساء، 
آیه 160؛ انعام، آیه 146( هر چند که آنان از مجازات الهی درس نگرفتند 

و همان راه خویش را رفتند.
11- سلطه سفیهان: از نظــر قرآن سلطه نااهالن و سفیهان بر امور 
مالی، سبب تزلزل ارکان اقتصادی می شود؛ از این رو، نباید امور مهم اجتماع 
از جمله اقتصاد که مایه قوام بخش آن است را در اختیار بی خردان، سبک 
مغزان و سفیهان قرار داد)نساء، آیه 5(، بلکه با انتخاب نخبگان اقتصادی 
متعهد و ایمن کاری کرد که موجبات رشد اقتصادی فراهم گردد.)یوسف، 
آیات45 تا 55( در حقیقت از آنجا که در این آیه، »مال« مایه قوام اجتماع 
شمرده شده، نهی از سپردن آن به سفیهان می تواند به سبب این باشد که 
واگذاری اموال و امور اقتصادی به افرادی مانند سفیهان، در واقع به هدر 

دادن چیزی است که قوام معیشت مردم در آن است.
 12- عدم تشــویق به انفاق: اجتماعی که خود گرفتار بخل ورزی 
است، دیگران را نیز از انجام واجبات مالی و مستحب باز می دارد و همین 
امر موجب بحران اقتصادی در اجتماع خواهد شد. به سخن دیگر، بی رغبتی 
و تشــویق نکردن دیگران به اطعام مسکینان و ادای دیگر واجبات مالی، 
درپی دارنده تنگناهای اقتصادی است. بنابراین، شخص نباید خود بخیل یا 
مانع الخیر باشد؛ زیرا چنین رفتاری موجب بروز مشکل اقتصادی می شود.

)فجر، آیات 16 تا 18؛ معارج، آیه 21(
13- قتل انبیا: نابودی مصلحان الهــی که به اصالح اقتصادی نیز 
توجه داشتند)هود، آیات 88 و 91( از جمله عواملی است که اقتصاد را با 

بحران مواجه می ســازد. در آیات قرآن بیان شده که چگونه  پیامبرکشی 
بنی اسرائیل، زمینه ساز گرفتاری آنان به فقر و مسکنت شد.)بقره، آیه 61(

14- کفران نعمت: کفران نعمت های الهی، باعث بروز مشــکالت 
اقتصادی اســت؛ چنانکه بسیاری از اقوام در طول تاریخ  به سبب کفر و 
کفران نعمت دچار بحران های اقتصادی و تنگناهای آن شده اند؛)ســباء، 
آیات 15 تا 17( زیرا از نظر قرآن همان طوری که شــکر نعمت بر ســعه 
وجودی شــخص و نیز نعمت می افزاید)ابراهیم، آیه 7( کفران نعمت نیز 
عذاب را می افزاید. البته باید یاد آور شد که »ألزیدنّکم« می تواند قرینه بر 
این باشد  که مقصود از »عذابی«، افزون بر عذاب آخرت، مشکالت اقتصادی 
همانند فقر و فالکت هم هســت. به هر حال، اگر اجتماعی کفران نعمت 
کند، خدا به جای آرامش و آسایش، آنان را دچار فقر اقتصادی و ناامنی 
می کند و آسایش و آرامش را از  آنان می گیرد؛ چنانکه می فرماید:و خدا 
شهر و اجتماعی را مثل زده است که امن و امان بود و روزیش از هر سو 
فراوان می  رسید، پس ساکنانش نسبت به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند 
و خدا هم به ســزای آنچه انجام می  دادند، طعم گرسنگی و هراس را به 

مردم آن چشانید. )نحل، آیه 112(
15- کم فروشــی: از نظر قرآن عواملی می تواند به عنوان آســیب 
اقتصادی مطرح شود که از جمله آنها عامل کم فروشی یا گران فروشی در 
تبادالت اقتصادی است.براین اساس کم فروشی و تقلّب در معامله، از جمله 
عوامل فساد اقتصادی و نابودی آن است )اعراف، آیه 85(؛ چرا که جمله 
»و التفسدوا« می تواند عطف عام پس از خاّص باشد؛ بنابراین، کم فروشی 
و مانند آن از مصادیق فساد اقتصادی خواهد بود. همین مطلب در آیات 
دیگر نیز آمده است.)هود، آیات 84 و 85؛ شعراء، آیات 181 و 183، اسراء، 

آیه 35؛ مطففین، آیات 1 تا 3(
16- گردش نادرست ثروت: گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند، 
ســبب محرومّیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی و از میان رفتن نظام 

اقتصاد سالم و شکوفا و رو به رشد خواهد شد.)حشر، آیه 7( 
 17- گناه: از نظر قرآن عملکرد بد مردم درباره نعمت های خدا، 
عامل اختالل نظام اقتصادی و محرومّیت از نعمت های الهی اســت.
)انفــال، آیات 52 و 53( از همین رو از نظر قرآن گناه بنی اســرائیل، 
زمینه ساز گرفتار شدنشان به فقر و مسکنت شده است.)بقره، آیه 61( 
پس ارتکاب گناهان عامل آسیب اقتصادی است و اقتصاد را با مشکل 
و معضل مواجه ساخته و برکت و رشد و شکوفایی را از آن می گیرد.

)هود، آیه 52( 
آنچه بیان شد چکیده ای از آسیب های مطرح برای اقتصاد از دیدگاه 
قرآن است. مسلما تحقیق و تفحص بیشتر در قرآن ما را با عوامل آسیب زای 

بیشتر آشنا خواهد کرد.

بزرگ منشی
 خواجه نصیرالدین طوسی وزیر

۲ راه رسیدن
 به مقامات باال 


