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  چكيده

راد در ترين مسائل در هر جامعه است كه رشد فردي و اجتماعي افمهم از جملهمسائل مالي از آنجا كه 
داراي  ،خود بينىجهانهر انساني بر مبناي باورها و  ،و از سوي ديگر مند بودن آن است گرو نظام

رات در عالوه بر تعيين حدود و تبيين مقرّ كريم قرآن ،ايدئولوژي و عملكرد خاصي در اين حوزه است
ايجاد ضمانت اخالقيِ اجراي براي در كنار اشاره به مسائل مالي، بر دو اصل توحيد و معاد ة اموال، حوز

 مالكيت و رازقيتتوحيد در  :هاي مختلف توحيد مانند قرآن جلوه. رات تأكيد كرده استآن حدود و مقرّ
تأثير بينش  به را در كنار مباحث مالي مطرح كرده و خداوند ، توحيد در تشريع و توحيد صفاتخداوند

ابعاد ، در مباحث مالي قرآن، همچنين. است كردهاره اشانسان تعامالت مالي  ، روزي وتوحيدي بر تربيت
برخي تعامالت  اخرويبازتاب  به تربيتي معاد مانند يادآوري معاد، تهديد با اشاره به عذاب اخروي و اشاره

  . شده است ، تبيينبه صورت مبسوطنيز  مالي

  . ، توحيد، معادبينىجهان ،احكام مالي قرآن كريم، :ديكليگان واژ
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 1393هم، پاييز و زمستان يازد ةم، شمارچهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال   8

  و طرح مسأله همقدم  - 1

لي عميق ايجاد كرده و انسان مشرك را به اسالم همانطور كه در اعتقادات انسان تحو
 براي زندگي صحيح در دنيا و سعادتمندي ،و ايمان به غيب دعوت نموده وندپرستش خدا

  . ده استكرارائه  و جز آن هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در حوزهجامع اي  ، برنامهجانبه همه

 مورد ،ترين اين مباحث، مسائل مالي است كه هرچند از ابتداي نزول قرآن برجستهكي از ي

ييها تمكي و مدني تفاوهاي  نزول سوره ةولي در مباحث مطرح در دو بره ،ه قرار گرفتهتوج 
ريشه در تفاوت بافت جمعيتي و به تبع آن،  ،ها از طرفي داليل عمده اين تفاوت. وجود دارد

مساعد  ،آن در پياستقرار حكومت در مدينه و  ،ورها و عملكردها و از طرف ديگرتفاوت در با
  . شدن شرايط طرح احكام تفصيلي دارد

ستيز  و اسالم مشركآنان اكثريت كه  مكي، به اقتضاي بافت جمعيتيسور نزول ة در بره 
تا  استي و باوري هاي اعتقاد به جنبه ناظر ، بيشتر آياتان اندك بودمسلمانتازه شمار و بودند

راسخ مسلمانان را تازهاعتقادات  ،و از سوي ديگر رد كندمشركان را  باطلباورهاي  ،ك سوياز 
مسلمانان و استقرار حكومت شمار با افزايش  ،مدنيسور نزول ة هبرولي در . و استوار سازد

ين دليل است به هم. رات و پيگيري عمل به آنها فراهم آمدشرايط طرح حدود و مقرّ ،اسالمي
بيني مورد نياز، به تعيين حدود و تبيين آيات قرآن پس از ايجاد جهان :توان گفت كه مي

  . اند رات پرداختهمقرّ

است كه  عالم هستيبينى به معناي تفسير و تحليل جهان و برداشت كلّى از مجموع جهان 
از مجموع  او رزيابىشود و به نيروى انديشه و قدرت ا مبنا و زيرساز عمل انسان واقع مى

هاى اجتماعى  ها و فلسفه مة مكتبها و ه آيينمة ه«كه  هستى بستگى دارد و با توجه به اين
؛ اديان )26-23، صص3، ج1387مطهري، ( »بينى متّكى هستندخواه ناخواه بر نوعى جهان

با آن  بيني درست و واقعي، يك عقيده يا ايدئولوژي متناسبيك جهان ةآسماني هم پس از ارائ
، 1388قطب، سيد (سپارند  و مناسب با زندگي در چنين جهاني را به دست و فكر مردم مي

  ). 22ص

بودن توحيد و  و اصل اساسي سوييبيني انسان با عملكرد او از ارتباط تنگاتنگ ميان جهان
ل هاى مهم در تحو كه يكي از راه دهد نشان ميديگر،  سويبينى اسالمي از معاد در جهان

سازي  استوار باها و رفتارهاي مالي آنها  اسالمي، دگرگوني در نگرش ةجاهلي به جامع ةامعج
اين . ا شودمالي اسالم مهي احكامبستر عمل به  ،اعتقاد به توحيد و معاد است، تا از اين رهگذر

و به  پردازد مالي قرآن مي احكاممقاله به بررسي تأثير باور به توحيد و معاد در ضمانت اجرايي 
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دهد كه باور به اين دو اصل اعتقادي چگونه و چه تأثيري بر تعامالت مالي  اين سؤال پاسخ مي
   ها و اجراي احكام مالي اسالمي دارد؟ انسان

  توحيد  - 2

بيني و ايدئولوژي اسالمي توحيد است و قواعد ديگر اسالم بر آن استوارند جهان ةاولين پاي
كند  در اخالق نيكويي كه اين دين به آن سفارش مىروح توحيد ). 311، 309صص، همان(

 سارى و روح اخالق نيكو در اعمالى كه افراد جامعه را بدان تكليف فرموده جارى است

هاى اخالقى و رفتاري در ارزش شود كه بنابراين، مالحظه مي .)109، ص4، ج1417طباطبايي، (
  . يابد صورتى كه مبتنى بر توحيد باشد، ضمانت اجرايى مى

و در  )298، ص5، ج1414زبيدي، (به معناي تنها قرار دادن چيزي است  »توحيد« ةواژ
، 1410خليل بن احمد، (به معناي ايمان به خداوند يگانه و نفي شريك از اوست  ،اصطالح

  ). 300، صهمانزبيدي،  /450، ص3 ج، 1414 ابن منظور، /281، ص3 ج

ـ توحيد 2؛ ـ توحيد ذاتى1: ندا رتبه خالصه كردهدانشمندان علم عقايد، توحيد را در چهار م
م مكار/ 104-99، صص2، ج1387مطهري، (ـ توحيد عبادى 4؛ ـ توحيد افعالى3؛ صفاتى

  . )239، ص3، ج1368 شيرازي،

 ةو سنن، فعل خدا و ناشى از اراد ها نظام ةدرك اين معناست كه جهان با همتوحيد افعالي 
مطهري، ( وجود و تأثير خود را از او دارد و قائم به اوست، اوست و هر فاعل و سببى، حقيقت

ترين اقسام توحيد افعالي را توحيد در خالقيت، ربوبيت، مهم صاحبنظران). 102، ص2، ج1387
گذاري، طاعت، حاكميت، رازقيت و واليت  مالكيت و حاكميت تكويني، تشريع و قانون

/ 241و 32، صص3، ج1368مكارم،  /432–4٠٠صص ،»ب«1385، آملي جوادي( ندا دانسته

  ). 33-23تا، صص سبحاني، بي

  هاي توحيد جلوه -1- 2

 هاي مختلف توحيد مانند توحيد در در بسياري از آيات مشتمل بر مباحث مالي، به جنبه

يا  مالي عمل يكبه عنوان اساس  گذاري و توحيد صفات تشريع و قانونمالكيت و رازقيت، 
بكشد و از  يخط بطالن بر بسياري از باورهاي غلط مال ،ك سوياز  بينش مالي اشاره شده تا

و زمينه را براي شكل دهد افراد جامعه  را در ذهن و روحهايي شايسته  نگرش ،سوي ديگر
  . تعامالت ماليِ صحيح اسالمي فراهم كند
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  مالكيت و رازقيتتوحيد در   - 1-1- 2

مالكيت حقيقى از آن . تبارى استهستي به دو صورت حقيقى و اع  مالكيت در جهان 
آن را  خداوند است كه ، مالكيتي اعتباريهايش و مالكيت انسان نسبت به دارايي است خداوند

  . گذاشته است شدر اختيار

قرآن براي حفظ انتظام زندگي انسان و بقاي انسجام جامعه، مالكيت اعتباري را به رسميت 
 ةبنابراين، در مسائل اقتصادى كه بر پاي. )417ص ،»ب«1385جوادي آملي، ( شناخته است

اما در  ،مالى كسب كند مالك آن است ،شود، هر كس از راه مشروع روابط اجتماعى تنظيم مى
، 1، ج»الف«1385 ،او هم( لك خدا هستندلك و مالك، همه م، موندها با خدا نانسا ةرابط
  . )395ص

/ 6: االنعام(آزمايش   و  ها، سنت ابتالء نسادليل تفاوت رزق انكريم،  قرآنآيات اساس  رب 

ع و زياد اي متنو نيازهاي انسان در دنيا به اندازه ،همچنين. است) 130/ 7: األعراف(ه تنب و )165
 ،رواز اين. دسازنبرآورده  ،ها را در زندگى خودنآ ةتوانند هم ها نمى نفرد انسا است كه فرد

 ا با تعاون در زندگى اجتماعى آنها را تأمينييكديگر و  به خدمت گرفتن كوشند تا از طريق مي

قطب، سيد / 100، ص18، ج1417طباطبايي، . تفسير اين آيه را نك. 32/ 43: الزخرف(كنند  
طغيان آدمي در صورت  ،شوريسورة  27 ةبر اساس آي ،از سوي ديگر). 3187، ص5، ج1412

  . )20، ص25 ، ج1412ري، طب( هاست يوسعت و كثرت رزق از جمله علل تفاوت روز

از باور انسان نسبت  ،كه غالباً هستندهايي نفساني  د، بخل و حسد حالتطغيان، غرور، تمرّ
كه باور به توحيد باعث د؛ در حالينگير به مالكيت حقيقي اموال تحت تصرفش، نشأت مي

، شيرازي ارممك(منفي شود  يها شود صفا، صميميت، انفاق و ايثار جايگزين اينگونه حالت مي
تا شده اشاره  ،مالكيت و رازقيت خداوند ، بهآيات بسياريدر  رو، ناز اي). 321، ص3، ج1368

  . ضمانت اعتقاديِ اجراي تعامالت مالي مناسب در جامعه فراهم آيد

 »مقاليد«يا ) 21/ 15: الحجر( »خزائن«، )94/ 4: النساء( »مغانم«با تعابير  كريم در قرآن

هاي الهي و ، يادآوري روزيانسان جويي غنيمت ةروحي ي چونبعد از مباحث ،)63/ 39: الزمر(
آل ( »ملك« ةهايي از ريش و يا با واژه) 288، ص17ج ،1417طباطبايي، (ربوبيت خداوند 

  . به مالكيت خداوند اشاره شده است ،)26/ 3: عمران

) 58-57/ 51: لذاريات؛ ا132/ 20: طه(آيات متضمن رازقيت خداوند زماني در قالب حصر 

: ؛ القصص4/ 87: االعلي( اجمالبه گاه و ) 142/ 6: ؛ االنعام160/ 7: األعراف(و يا بدون حصر 

در چند آيه . دنا همطرح شد )20-19/ 15: ؛ الحجر4-3/ 13: الرعد(و گاه به تفصيل  )57/ 87
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  ). 72/ 23 :؛ المؤمنون39/ 34: السبأ(آمده است   ﴾خَيرُ الرَّازِقينَ﴿نيز تعبير 

و گاه ) 36/ 34: السبأ( ،خبري ةگاهي در قالب جملرازقيت خداوند چنان اهميت دارد كه 
عدم تعقل و تفكر  )335، ص4، ج1383دروزه، . و نك 52/ 39: الزمر( در قالب استفهام انكاري

  . است نكوهش شدهده بودن خداوند،  در روزي

/ 7: األعراف؛ 12/ 74: المدثّر(موجز  به صورت ،در برخي آيات يادآوري نعمت ،همچنين

؛ 32/ 18: كهفال؛ 6/ 6: االنعام( است آمدهتفصيلي  گونةبه  ،و در برخي آيات )32 و10
  ). 34-32/ 14: ابراهيم

 دراختياري  ند كه انساكن مي قرآن تأكيداموال،  ةها در حوز نبراي تصحيح بينش انسا
و طلب  دو گروه دنياهر كه  )132 /20: طه(ه است دهند تنها خداوند روزي ودادن ندارد   روزي
را  اصلي نعممندي، م ها پس از بهره نولي انسا؛ )20/ 17: اإلسراء(كند  مند مي جو را بهره آخرت

  ).83/ همان(شوند مياميد  و نا تاببي دادن نعمت، كنند و با از دستميفراموش 

مزد نخواستن پيامبران  هايي مانندسياق در ،در برخي آيات ديگرمالكيت و رازقيت خداوند 
، بهتر )58/ 22: الحج(شهيدان  بهرزق نيكو اعطاي ، )72/ 23: المؤمنون(ابالغ رسالت  در برابر
بر تقسيم منافقان گيري  خرده و )11/ جمعهال( لهو و تجارته نزد خداوند است از نچبودن آ

  . مطرح شده است) 74و 59-58/ 9: توبهال(م يغنا

مالكيت و باز هم بر ، اوامر و نواهي الهيبراي ايجاد ضمانت التزام به زة عمل نيز در حو
خداوند بعد از نداري،  كه نها بايد با يادآوري اي نانسا. شودمي تصريح و تأكيدرازقيت خداوند 

 افراط و تفريط از همدر انفاق  ولي ،)10-8/ 93: الضحي(كرده، نيازمندان را نرانند  نيازشان بي

مندي  اي كه خداوند براي بهره پاكيزه يها و با توجه به روزي) 30-29/ 17: اإلسراء(پرهيز كنند 
، فرزندانشان را از بيم )81/ 20: طه(روى و فساد دوري گزينند  از زياده ،ارزاني داشته انآن

: ئدهالما( كنندحالل خودداري  يها كردن روزي و از حرام) 31/ 17: اإلسراء(دستي نكشند  تنگ

مستمند از آن  ةدرماندبه و به فرمان ذبح شرعي چارپايان در حج و خوردن و خوراندن ) 87/ 5
  . گردن نهند) 88/ 5: المائده(پاك  يها يو خوردن از روز) 28/ 22: الحج(

به عنوان امانت به انسان سپرده  ،و منابعش ها اين نگرش كه طبيعت با تمام ثروت ترديد،بي
ثري در ترغيب به مشاركت در ؤخداست نقش م در دستقيقي همه چيز شده و مالكيت ح

  . دارد ،بخل دمانن ناپسند،هاي  خدمات اجتماعي و انفاق و بازدارندگي از برخي رفتار

/ 14: ؛ ابراهيم75/ 16: النحل( سخن به ميان آمدهانفاق از كه  چندين آيهدر  ،به همين دليل

كه رزق و روزي به  اعتقاد به اين ؛ زيرا بااره شده استاش نيز به رازقيت خداوند) ...و  31
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يابند  اطمينان مي شده انفاقثروت ها از پر شدن جاي  ندهندگان است، انسا دست بهترين روزي
از  راانفاق  ،بخشد كند و سرمايه مي نياز مي بيخداست كه  اين باور كهو با ) 39/ 34: السبأ(

  ). 48، 34/ 53: مالنج( كنندتلقّي نميدست رفتن مال 

چشمان را به خاطر بخل از بذل مالي كه خداوند در اختيارشان قرار داده،  خداوند تنگ
كند كه در  في مياي را معرّ هعد ،توبهسورة و در  )180/ 3: آل عمران(كند  نكوهش و تهديد مي

دارند تا به مندي  ه به مالكيت و رازقيت خداوند، از او درخواست بهرهبا توج ،زمان نداري
/ 9: التوبه( ورزند بخل مي ،ولي به محض استجابت دعا؛ به ديگران كمك رسانند ،آنة پشتوان

75-76( .  

ست كه در وند افضل خدا ها ها و ثروت كه سرمايهباور توحيدي نيز هست اين  منافي بخل
 ورزندببخل  ف كنند وتصرّ ،خواهند در آنبلك آنها كه هرگونه نه م و قرار داده انسان دسترس

پس، يكي از طرق مبارزه با بخل، توجه به اصل مالكيت ). 436، ص5ج ،1362، طالقاني(
؛ 37/ 4: ؛ النساء180/ 3: آل عمران: (خداوند است كه در آيات مختلف قرآن كريم از جمله

  . آمده است...) ؛ 48/ 53: النجم

در مقابل دعوت برد كه  پيش مي رازقيت خداوند انسان را تا جايي به مالكيت و توجهيبي
بسته  و دست )181/ 3: آل عمران( دادن به خداوند، خود را غني و خداوند را فقير به قرض

: النساء(دهد  ديني مي به او نسبت بي ،براي تصاحب اموال ديگرانخواند يا  مي) 64/ 5: المائده(

ل متوس ،د تنگناهاي اقتصاديبه سالح ايجا ،)ص(كه براي مبارزه با پيامبر و يا اين )94/ 4
  . )7/ 63: منافقونال( شود مي

 عتوحيد در تشري - 1-2- 2

اموال نمودي چشمگير دارد، توحيد در تشريع ة از جمله اقسام توحيد افعالي، كه در حوز
 ،هاي مختلف مالي مانند ارث، ذبح و غيره جاهلي احكام و مقرراتي در زمينه ةجامع .است

هاي  آن احكام را باطل و در حوزه ،تشريع تنها از آن خداست كه د به اينداشت و قرآن با استنا
با پذيرش و عمل بر اساس حدود و . امور جامعه وضع كرد ةاحكامي را براي ادار ،مختلف

  . ماند رات بشري مصون ميرات اين حوزه، تعامالت مالي جامعه از مشكالت ناشي از تفكّمقرّ

 قرآن به دو صورت كهت ث مالي مرتبط با اجتماع استرين مباحموضوع انفاق از مهم
، 2 ، ج1417طباطبايي، (ود ربطبقاتي از ميان  ةتا فاصل بدان اهتمام ورزيدهواجب و مستحب 

ـ  مانند زكات و خمس ـ ستهاف به پرداخت آنوجوهات واجب كه فرد موظّتشريع ). 383ص



  

       

 
 

     13   از ديدگاه قرآن كريم بيني انسان با تعامالت مالي او ارتباط جهان                                        

 نشأت هااره و فديه از برخي قصورست و يا مانند كفّها مندي به دليل تفاوت در ميزان بهره
  . گيرد مي

/ 2: البقره(فرمان داده است  تخداوند در كنار برپا داشتن نماز، مسلمانان را به پرداخت زكا

پرستى  آنها از دنيا ،وسيله تا بدين) 103/ 9: التوبه(را هم به اخذ آن امر كرده ) ص( و پيامبر) 110
توجه به حقوق ديگران در آنها پرورش يابد و از ية روحو نهال سخاوت و  شوندپاك  ،و بخل

طبقاتى به وجود آمده با انجام اين ةفقر و فاصل سبباين گذشته، مفاسدي كه در جامعه به 
، شيرازي مكارم. ك.ر(پاك گردد  ها اجتماع از اين آلودگي ي و صحنه ودبرچيده ش ،فريضه
كه بايد  كسانيامور زكات و  صديان فقيران، مساكين، مت بهزكات ). 118-117صص، 8، ج1374

آزادي بردگان، پرداخت قرض بدهكاران، به وطن رساندن . گيردتعلّق مي ،تشان جلب شودمحب
ازجمله مصارف زكات  ،مصالح مسلمانان ةيعني هم ،مانده و صرف در راه خداوند مسافر درراه

  .)60/ 9: التوبه(است 

از آن خدا و رسول  ،يافته غنايم و يا هر مال بازخمس هم اشاره شده كه يك پنجم  ةدر زمين
/ 8: األنفال(ماندگان از خاندان آن حضرت است  و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه

، 1، ج1363كليني، / 61، ص2 ، ج1380عياشي، / 278، ص1 ، ج1367قمي، . نكنيز  و 41
  ). 539ص

طعامي به ، بايد به عنوان فديه، اردندخداوند اشاره كرده هر كس توانايي روزه گرفتن 
، 1 ، ج1336كاشاني، / 66، ص1 ، ج1367قمي،  .نكنيز و  184 /2: البقره( نيازمندي بخوراند

تراشيدن سر به دليل بيماري قبل از موعد  ةو فدي) 11، ص2 ، ج1417طباطبايي، / 220ص
گرفتن براي آزاد  فديه). 196/ 2: البقره(ص در حج، روزه يا صدقه و يا قرباني كردن است مشخّ

  . نيز جايز است) 92/ 4: النساء(و در مورد قتل غير عمد  )4/ 47: محمد(كردن اسير 

گوشت نظير همان شكار، يا به ميزان  كردن حيوان حالل صيد در حال احرام قرباني ةكفار
 95/ 5: المائده(، يك روز روزه گرفتن طعام 1دهر دو م به ازايقرباني مساكين را خوراندن و يا 

و شكستن ) 4-3 /58: مجادلهال(كفّاره در ظهار، . است )85، ص4، ج1363كليني، . و نك
  . واجب استهم ) 89/ 5: المائده(سوگند راستين، 

انفاق  دالّ بر ،»خوراندن«و  »جهاد با مال«، »صدقه«، »الحسنه قرض«، »انفاق« ي نظيرتعابير
مات زكات و صدقه دارند با مراجعه به روايات و و آياتي كه كلدانسته شده است مستحب 

                                                           
 .گرم است 750مد معادل  هر. 1
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  . شود ص ميوجوب يا استحباب مشخّ ةمطابقتشان بر جنب تفاسير،

؛ 267 ،254، 195 /2: البقره، 31/ 14: ابراهيم(عالوه بر فرمان به انفاق  در آيات قرآن،
: البقره(اي خاص  هانفاق براي عد توصيفيِ ةو اشاره به جنب) ...و  6/ 65: ؛ الطالق7/ 57: الحديد

/ 25: الفرقان(حمن الرّ مانند عباد )35/ 22: ؛ الحج3/ 8: ؛ األنفال134و  17/ 3: ؛ آل عمران2/ 2

 نيز به صورت تشويق و ترغيب به انفاق ةجنب ،)38/ 42: الشوري(كنندگان  لتوكّ و )67
  . شده است اي مطرح برجسته

، 28/ 22: الحج ؛90/ 16: النحل(امري  هاي مفهوم خوراندن و دستگيري هم كه داراي جنبه
؛ 19/ 51: الذاريات(و توصيفي ) 44 -42/ 74: ؛ المدثر16-12/ 90: البلد(، تشويقي )36

، قرض الحسنه )276، 271 ،264 /2: بقرهال(هاي صدقه  واژه در كنار است )8/ 76: اإلنسان
؛ 195/ 2: بقرهال(د با مال و جها) 17/ 64: ؛ التغابن18و  11/ 57: الحديد؛ 245/ 2: البقره(

  . شود مشاهده ميهم  ،)41/ 9: ؛ التوبه60/ 8: األنفال

تعامالت مالي مختلف،  ،كند كه در ميان افراد جامعه كردن اقتضا مي اجتماعي زندگي نفس
، از تضييع حقوق ديگران تحت عناوين هااسالم براي قانونمند كردن آن. باشد جريان داشته

، )29/ 4: النساء(، خوردن مال يكديگر به باطل )130/ 3: آل عمران(ربا  ،)188/ 2: البقره(رشوه 
براى تحكيم نهي كرده و  ... و) 27/ 8: األنفال(، خيانت در امانت )38/ 5: المائده(سرقت 

مطرح  ،دار تكردن و گرفتن شاهد در معامالت مد مانند مكتوب ،معامالت، چندين دستور مهم
د و راه انتا به هر فرد مؤمنى شرايط و حدود آن را بشناس) 283-282 /2: البقره(كرده است 

و راه روابط اقتصادى سالم و گردش  ودمضاعف و اختالفات، بسته ش  سود ،كشى بهره ،نفوذ ربا
  ). 265، ص2 ، ج1362، طالقاني( باشدثروت باز  ةعادالن

-14/ 90: ؛ البلد9/ 93: ي؛ الضح17/ 89: الفجر(يتيمان  ياشاره به دستگير قرآن عالوه بر

افراد را به ارتباط مالي با ، )152/ 6: ؛ األنعام34/ 17: اإلسراء(اموال آنها در تصرف عدم و ) 15
، باز پس دادن اموالشان با )220/ 2: البقره(نظير ارتباط دو برادر با حقوق اجتماعي برابر  ،يتيم

: ؛ النساء215و  177/ 2: البقره(آنها  ، و احسان و كمك مالي به)6-2/ 4: النساء(حفظ شرايط 

بدين ؛ ر داشته استبراي اجتماع حقوقي مقرّقرآن  ،همچنين. سفارش كرده است) 36و  8 /4
صورت كه سهمي از منافع اموال و عايدات افراد را به عنوان صدقات واجب كه همان زكات 

، 1380عياشى، . و نك 41/ 8: األنفال(باشد و به عنوان خمس غنيمت و يا هر مال باز يافته، 
علمچي، (به اجتماع اختصاص داده ) 320-319صص، 1 ، ج1404جرجاني، / 61، ص2 ج

  . مورد استفاده قرار دهند ،تا در راه دستگيري از يتيمان) 121، ص1381
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چارپايان و كشتزارها و حالل ة از ديگر مباحث مالي مرتبط با جامعه، بايد و نبايدها در حوز
در آيات . جنگ است و نيز دستاوردهاي مالي جهادمالى  نيازهايمين أكيد بر تأت، ها و حرام
اشاره شده كه مشركان بدون اذن الهي و يا با دروغ بستن به خداوند، رزق الهي را به قرآن، 

خداوند در قالب فعل امر كه مراد  كه نحال آ ،)59/ 10: يونس(كردند  حالل و حرام تقسيم مي
طوسي، (شرعي شده فرمان داده  ذبحِ گوشت ردن از گوشت حيوانات حاللبه خو ،اباحه است

 جداكردنبراى ). 121-118/ 6: األنعام(كند  نهي مي ،و از خوردن غير آن) 251، ص4 تا، ج بي
 ،اند كه مشركان ساخته) 56/ 16: ؛ النحل139–136/ 6: األنعام( يي اه مات الهى از بدعتمحرّ

اند  شرعي نشده حرام دانسته شده ذبحِ گوشت يوانات حاللمردار، خون، گوشت خوك و ح
  ). بيشتر با تفصيل 3/ 5: مائدهالدر و  115/ 16: ؛ النحل145/ 6: األنعام؛ 173/ 2: البقره(

نياز به توان دفاعى مسلمانان براى حراست از كيان اسالم و نظام  ،استقرار حكومت اسالمي
آينده بستر نزول آيات  هاي مناسب براى جنگ ةن زمينميأو لزوم ت در برابر تعرّضات اسالمى

مين مالى جنگ أت مشتمل بر دستورهاي مربوط به آيات ،، ازجملهشد مربوط به جهاد و شهادت
 سببدنياگراياني را كه به  ،برخي آيات. )170و 57صص، 2، ج»الف«1385 ،آملي جوادي(

كند  ميدعوت ت از مال و جان كنند به گذش از جهاد شانه خالي مي ،هاى دنيوى دلبستگى
نيز قطعاً، ) 78-77/ 4: النساء(جويي  آخرت مقايسة آن با دنياگرايي و نكوهش. )42/ 9: التوبه(

. مؤثّر استاسالمي دارد،  ةبي بر حفظ امنيت جامعمخرّ رثيأاين روحيه كه تكن ساختن در ريشه

؛ 69، 41، 1 /8: األنفال(جنگي جنگ، كه شامل غنايم  هم به دستاوردهاي مالي يدر آيات ديگر
ف سرزمين و تصرّ )4/ 47: ؛ محمد67/ 8: ؛ األنفال85/ 2: البقره(اسير  ة، فدي)21-19/ 48: الفتح

اشاره شده كه بايد در جهت منافع عمومي است  )7-6/ 59: ؛ الحشر27/ 33: األحزاب(
  . دهي شود سامان

 .صيت و مهريه تشريع شده استخانواده هم، قوانين جامعي در مورد ارث، و ةدر حوز
، 1406ابوالعالء، (ف اموالش، استقالل كامل قائل شده است اسالم براي فرد مسلمان در تصرّ

نمودهاي آن است،  ... ف كه وصيت، مهريه، نفقه وا براي قانونمند شدن اين تصرّام؛ )373ص
سبب استحكام  ،نخستها پرداخته تا در قدم  آيات به تشريع احكام در اين حوزهتعدادي در 

  . بنيان خانواده و در قدم بعدي موجب ثبات جامعه شود

10، ج1422علي، جواد (شدن حقوق برخي وارثان در جاهليت،  ه به پايمالبا توج ،
تشكيل حكومت  ةدر ساي ،)176، 12، 11، 7/ 4: النساء(در چندين آيه ) 235-234صص

كيد بر وصيت كردن و أو با تشده اخته اسالمي و امكان احقاق حقوق، به مبحث ارث پرد
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  . است شدهتعيين  نيزشرايط آن، حقوق هر يك از وارثان 

 .و نك 4/ 4: النساء(ييد روش جاري مردم در دادن مهريه به همسرانشان أخداوند با ت
 236/ 2: البقره(كند  بيان مي ،ميزان مهريه را در شرايط مختلف ،)169، ص4 ، ج1417طباطبايي، 

  ). 34 ،25-24/ 4: النساء(گذارد مرد مية زندگي را هم به عهد ةمين هزينأو ت )237و 

  توحيد صفات  - 1-3- 2

توحيد صفات به اين معناست كه همه صفتهاي الهي به حقيقت واحدي كه همان ذات  
  ).241، ص3، ج1368مكارم شيرازي، (گردد  اوست، برمي

ه به علم و توج. ث مالي قرآن مشهود استاشاره به صفاتي مانند علم و غناي الهي در مباح
و از طرف ) 27/ 42: الشوري( مطيع ،انسان را نسبت به تقديرات الهي ،آگاهي خداوند از طرفي

ك محرّيابي مناسب،  با ايجاد ضمانت عدم نابودي و فراموشي رفتار و اعمال و پاداش ،ديگر
  . است الهي فرد در انجام اوامر و ترك نواهي

داللت بر علم الهي دارند كه در تشويق به كار خير  »بصير«و  »خبير«، »عليم«هاي  واژه
: األنفال(، جهاد با مال )110/ 2: البقره(، پرداخت زكات )273/ 2: البقره(، انفاق )215/ 2: البقره(

هاي وصيت و ارث  و پس از طرح قوانين در حوزه) 58/ 4: النساء(داري  و امانت) 72/ 8
دار و قرضي  ن مدتو، احكام دي)220/ 2: البقره(تعامل با اموال يتيمان  ة، نحو)11/ 4: النساء(
: البقره(دهي  و شير) 237/ 2: البقره(، طالق )92/ 4: النساء(ديه و فديه  ،)283-282/ 2: البقره(

  . اند آمده) 233/ 2

شوند و اين توانند متحمل روزى خود  چه بسيار جاندارانى كه نمى كه بعد از اشاره به اين
پس از اشاره به افكار و اعمال و ) 60/ 29: العنكبوت(دهد  خداست كه آنها و شما را روزى مى

و پيگيري اهداف مادى با نسبت ) 139/ 6: األنعام(برداري از چارپايان  خرافي در مورد بهره
از فقر به دليل نيازي در پي ترس  بي ةپس از وعد و نيز) 94/ 4: النساء(ديني به ديگران دادن  بي

 ،)32/ 24: ورالنّ(ازدواج  بحث و پس از) 28/ 9: التوبه(هاي اقتصادي با مشركان  محدوديت
  . علم الهي مطرح شده است

/ 2: البقره(همراه با اذيت  ةسخن شايسته از صدق بهتر بودنِ بعد از بيانِدر تشويق به انفاق، 

ي به غن ،)24/ 57: الحديد(و نهي از بخل ) 267/ 2: البقره(و نهي از انفاق اموال خبيث ) 263
  . خداوند اشاره شده است بودن
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   بينش توحيدي آثار -2- 2

  . ها دارد بينش توحيدي تأثير بسزايي بر تربيت، تعامالت مالي و روزي انساناز نظر قرآن، 

  بر تربيتتأثير بينش توحيدي  - 2-1- 2

، )69/ 7: األعراف(، رستگاري )133-132/ 26: الشعراء(بيان كرده كه تقوا قرآن خداوند در 
و ) 121/ 16: النحل(يافتن  شدن و هدايت ، برگزيده)57/ 28: القصص(شدن ترس  زدوده
ن توجه به آيات متضم. هاي الهي است آثار يادآوري نعمت) 7/ 14: ابراهيم(شدن نعمت  افزوده

ا، ايجاد و يا تقويت باور به ترين آنهدارد كه يكي از مهم جيمالكيت و رازقيت خداوند نتاي
  . توحيد و نفي شرك است

ها و  مردم و تغذيه آنها با ميوه روزيهاي ربوبيت خدا، تدبير  يكى از نشانهبر اساس قرآن 
 است شانپايان و تحت خدمت بودن و آفرينش چار) 85، ص17 ، ج1417طباطبايي، (حبوبات، 

بطالن پرستش بتها هم اين است كه آنها  يكي از ادلة قرآن بر. )35-33 و 73-71/ 36: يس(
رزق را از او طلب كرد  بايد پس؛ مالك رزق است وندنيستند و خدا ها مالك رزقى براى انسان

دريغ بدارد، چه كسي به  ااگر خدا روزى خود ر زيرا ؛)17/ 29: العنكبوت(او را پرستيد  تنها و
سى در روى زمين آب جارى دهد و اگر آب به زمين فرو رود، چه ك روزى مى اوجاى 

هايي  يمند خداوند پس از برشمردن انواعي از بهره ،رواز اين) 30، 21/ 67: ملكال(سازد؟  مي
به  ،الهي هاي كند كه كافران با وجود علم به انواع نعمت كه در اختيار انسان قرار داده، اشاره مي

  ). 83/ 16: النحل(آورند  مي رويانكار  به ،جاي تسليم

تدبير ربوبى را  ها بايد با تأمل در نعمت) 248، ص15 ، ج1415آلوسي، ( ها انسان عموم
ايي مانند ه ، نعمت)208، ص20 ، ج1417طباطبايي، / 36، ص30 ، ج1412طبري، (مشاهده كنند 

و توجه ) 32-24/ 80: عبس( ...و  ، انگور، سبزيها هاي زمين از دانه يدنييغذا، آب، انواع رو
كند شايسته پرستش  خداوندي كه نيازهاي جسمي و روحي را برطرف مي د كهداشته باشن

  ). 4-106/3: قريش(است 

  بر تعامالت ماليتأثير بينش توحيدي  - 2-2- 2

مالي،  ةها از جمله حوز حوزه ةهاي قوي در اجراي فرامين الهي در هم يكي از ضمانت
عوت به توحيد، ضرورت پس از د) ع( به همين دليل، حضرت شعيب. ايمان به خداوند است

و ضمانت اجراي آن را ايمان مطرح ) 183-181/ 26: الشعراء(فروشي را يادآوري  دوري از كم
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دين را در تقابل ) 49، ص6 تا، ج طوسي، بي(ولي قوم آن حضرت ؛ )85/ 7: األعراف(كند  مي
  ). 87/ 11: هود(زنند  يابند و از آن سرباز مي خواهي مي با دنيا

اي برساند كه به خاطر حفظ رياست  ياد خدا ممكن است انسان را به مرحله غفلت از؛ آري
/ 441، ص1 ، ج1415آلوسي، (كننده حالل و حرام  به كتمان آيات تعيين ،هاي مالي مندي و بهره

كه  يا اين )187/ 3: ؛ آل عمران174/ 2: البقره. ك.ر( بپردازد) 426، ص1 ، ج1417طباطبايي، 
نهادن به  منان خاشع با گردنؤكه م حالي در )79/ 2: البقره(اوند نسبت دهد اي را به خد بربافته

) 95/ 16: ؛ النحل41/ 2: البقره(معامله نكردن آيات الهي به بهاي ناچيز خصوص نهي الهي در 

 اي از زمان در برههقات دنيايي كه تعلّو ) 199/ 3: آل عمران( بركنارند ناپسند از اين اعمال
  ). 121-113/ 7: األعراف(در نظرشان رنگ باخته است  ،ايمان واقعي در پرتوشان بود اي هدف

ت خداوند، پشتوانه ه به اينبا توجبرخورد با مشكالت  هنگام اي محكم در كه ايمان به رازقي
نگران باشند،  و روزي رزق نبايد به خاطراست، مؤمناني كه قصد هجرت در راه خداوند دارند 

دهد  آنها روزي ميبه كنند و هم  جنبدگاني كه رزق خود را ذخيره نمىبه زيرا خداوند هم 
زماني  ،ادعاي ايمانبدين ترتيب،  .)222، ص8 تا، ج طوسي، بي. ك.و نيز ر 60/ 29: العنكبوت(

و فرد با گردن نهادن ) 12/ 60: الممتحنه(د برفتارهاي فرد بازتاب يا ةپذيرفتني است كه در هم
فخرالدين رازي، / 125، ص5 تا، ج طوسي، بي(شمولين دريافت خمس به حكم انفال، پذيرش م

، 9 ، ج1417طباطبايي، . و نك 41 ،1 /8: األنفال( مال و پرداخت خمس) 486، ص15 ، ج1420
  . ، ايمان خود را نشان دهد)41/ 22: ؛ الحج162/ 4: النساء(زكات  ادايبا  نيز و )89ص

سيد (ستردة آن پيش از تشريع زكات واجب در مفهوم گاز همين روست كه مبحث انفاق 
كه يكي از  است؛ به اين دليل در كنار ايمان به خداوند مطرح شده) 40، 1، ج1412قطب، 

 با سمت و سويي الهي است) 7/ 57: ؛ الحديد39/ 4: النساء(عملكردهاي مؤمنان انفاق خالصانه 

مال  كردن هزينه از سوي ديگر،. )99/ 9: ؛ التوبه60/ 8: ؛ األنفال272 ،265، 165 /2: البقره(
 آن انفاق نكردنو اندوختن طال و نقره  ،)36/ 8: األنفال(براي بازداشتن مردم از راه خداوند 

انفاق از  ،)76/ 9: التوبه(نپرداختن زكات  ،)45/ 9: التوبه(فرار از جهاد با مال  ،)34/ 9: التوبه(
انفاق رياكارانه  و) 98/ 9: التوبه(انستن انفاق خسارت د ةماي ،)81 ،54/ 9: التوبه(روي كراهت 

شود اگر انفاقي هم  سبب مي و اين امرگيرد  ضعف ايمان نشأت مي فقدان يااز ) 38/ 4: النساء(
  ). 54/ 9: التوبه(صورت گيرد، مورد پذيرش خداوند قرار نگيرد 
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  بر روزيتأثير بينش توحيدي  - 2-3- 2

، باقي بمانند بود پرستش بتها خويش كه شامل ن پدراناگر بر آيي كه پنداشتند كافران مي
شوم براي آنان  و ايمان به خداوند) 146، ص7 جتا،  بيطوسي، ( شوند مي  مال و فرزند صاحب

طباطبايي، . ك.؛ نيز ر77/ 19: مريم( است مبارك و ميموند، پذيرش معبودان متعد وو بد يمن 
  . )103، ص14 ، ج1417

هايي همچون آفت شود كه كفر و رويگرداني از ياد خداوند، مي يادآور ،داراين پن قرآن با رد 
عذاب و دوزخ  آن كه به دنبال از امكانات دنيوي مندي يا بهره) 124/ 20: طه(تنگي در معيشت 

را در پي دارد، ) 17-16/ 34: السبأ(مندي  و يا نابودي اسباب بهره) 48/ 11: هود( خواهد بود
توبه و طلب آمرزش : مواهبي همچون) 148/ 37: الصافات(ايمان  شده از  تمتّعِ حاصل ولي

سبب  و حتي را به دنبال دارد دنيويكاميابي  و )3-2/ 65: الطالق(تقوا  ،)3/ 11: هود(
  ). 82/ 18: كهفال(شود  مي نيز مندي فرزندان بهره

و نوع  وامعي جايمان و تقوا ؛ زيرامؤثر است نيز در نظام طبيعت ها اعمال انسان كيفيت
: األعراف(شده است  دانسته  تاگشايش درهاي برك ةزمين از آنان، تعدادي اندكتنها نه و انسان 

 هاياگر اهل كتاب به دستور ،بر اين اساس . )201، ص8 ، ج1417طباطبايي،  .ك.؛ نيز ر96/ 7
به معارف و  كردند انجيل و آنچه از جانب پروردگار به سويشان نازل شده عمل مي و تورات

از ). 66/ 5: المائده(گرديدند مند ميبهرههاى آسمانى و زمينى  نعمت ازشدند  معتقد مي ،آن
ناحق،  گرفتن ربا و خوردن مال مردم بهمانند  اعماليسوي ديگر، به استناد آياتي از قرآن كريم، 

ى تسبب تحميل محرومي160/ 4: النساء(يهوديان شده است ة بر هم  هاى اقتصادى و ماد .(  

  معاد  - 3

به معني  و) 593، ص1412راغب، / 315، ص3، ج1414ابن منظور، ( »عود« ةمعاد از ماد
به معناي در معناي اصطالحي، اين واژه ). 317، ص، همانابن منظور( است »بازگشتگاه«

مردم به سوى اعمال و  ةبازگشت هم ،مردم به سوى خداوند و به يك اعتبار ةبازگشت هم
يكي از اركان  و اعتقاد به آن، )358، ص27 ، ج1387مطهري، (كردار خودشان است  رفتار و

  . بيني اسالم استمهم جهان

كنترل و  جهت اساسي در يعامل ،يقين به عالم برزخ و حساب و كتاب و بهشت و دوزخ
 در پرتورسالت معاد اين است كه انسان را . )28، ص1364مظاهري، (هدايت انسان است 

راجي، ( بر ترك معاصي و انجام عمل صالح وادارد ،عقاب و طمع به رحمت حقترس از 
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از  فرد مهم ديگرى براي بازداشتن ةهيچ انگيز ،اگر اعتقاد به معاد نباشد ؛ زيرا)19، ص1387
طباطبايي، (هاي طبيعي نفساني وجود نخواهد داشت  كشيدن از بهره پيروي هواي نفس و دست

چندان نيز در تهذيب روح  وندت مطلق خدااعتقاد به ربوبيف صرى حتّ. )111، ص4، ج1417
 ،العالمين مسئول دانست و معتقد بود كه روزى ر نيست؛ اما اگر انسان خود را در برابر ربمؤثّ

 ر استجان او مؤثّ ةتهذيب و تزكيجهت كارهايش باشد، اين اعتقاد در  ةگوى هم بايد پاسخ

  ). 391، ص1، ج»الف«1385آملي،  جوادي(

  ابعاد تربيتي معاد -1- 3

) 200، ص30 ، ج1412طبري، ( تكذيب روز قيامت و ثواب و عقاببر اساس آيات قرآن، 

: الماعون(است  »ماعون«منع به تعبير قرآن، خوراندن مسكينان و به تشويق خودداري از  علّت

طوسي، ( ، زكات واجب)203، ص30 ، ج1412طبري، (منافع را » ماعون«مفسران . )1-7/ 107
طبرسي، ( گيرند كه مردم از يكديگر قرض مي آنچه از اسباب منزليا  )416، ص10 تا، ج بي

ت در جمع مال و شمردن آن صرف هم همچنين، انگيزة. انددانسته) )834، ص10 ، ج1372
در  اميد به زندگي جاودانه) 129/ 26: الشعراء(و ساخت قصرهاى استوار ) 3-2/ 104: الهمزه(

 باشد ميمنان در دستگيري از ديگران ؤك ممعاد محرّ به باوردر مقابل،  اما. است ناين جها

  .)60/ 23: المؤمنون(

آوري  ياد: پس از اشاره به مبحثي مالي، بعدي از ابعاد تربيتيِ معاد مانند ،در برخي آيات
عامالت در قيامت، بازتاب آخرتي ت معاد، تهديد به عذاب اخروي، اشاره به سود نبخشيدن مال

كه در ادامه به بررسي اين  مطرح شده است... جو و  و آخرت طلب دو گروه دنيا ةمالي، مقايس
  . شود موارد پرداخته مي

  يادآوري معاد - 1-1- 3

اندوزي، بخل،  پرستي، مال نيازي، دنيا مانند احساس بي مباحثيدر كنار اشاره به  قرآن كريم
نشان ده است تا كريادآوري  را معادبان خود، وجود ، براي مخاطفروشي مندي و كم آرزوي بهره

پس در يك مورد، . فراموشي معاد است ةيديعملي زاهاي  لغزشل اخالقي و ياين رذا دهد كه
نيازي بر طغيان، براي آگاه ساختن، فرجام طغيان كه همان مرگ و  ثير احساس بىأاز اشاره به ت

شديد  ةعالق بيانپس از  ر جاي ديگر،د). 8-6/ 96: العلق( ه استشد بعث است يادآوري
آيا انسان به خاطر  كه كند و اشاره مي يادآوري را از قبر نانسان به دنيا، زمان برانگيخته شد
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  ). 9-8/ 100: العاديات(هايى دارد  داند چه عقوبت نمي ،فراوان به مال ةها و عالق كفران نعمت

دست از آن كشيد، بيان  ،اندك، از ترس فقر كه فردي پس از انفاق اشاره به اينباز، به دنبال 
 ،و سرانجام يابد پاداش مي ،تر هرچه تمام ،سپسشود؛  زودى ديده ميبكوشش او ة شده كه نتيج

  ). 42-33/ 53: النجم( به سوى خداوند است

مرگ است و كسي را ياراي گريز از آن  ،هايشان با تمام دارايي ها سرانجام انسان ،آري
/ 26: الشعراء(كند  دوا نمي را ت هم درديمندي موقّ پس آرزوي بهره. )74/ 19: مريم(نيست 

، 23/ 10: يونس( خواهد بودمندي، بازگشت به سوي خداوند  زيرا پس از بهره ؛)205-207
) 77/ 28: القصص(بايد آخرت را طلب كند  ،انسان در آنچه خدا به او عطا كرده بنابراين،) 70

از دست  - حتي قدرتمندان و ثروتمندان - مرگ در مورد همهبودن  و با توجه به قانون حتمي
ه كند كه يقين به برانگيخته شدن بعد از و توج) 78/ 28: القصص(قدرت الهي غفلت ننمايد 

، 1417طباطبايي، . ك.و نيز ر 6-1/ 83: المطففين(مات كافى است از محرّ دوريبراى  ،مرگ
  ). 231، ص20 ج

  اخرويتهديد به عذاب  - 1-2- 3

مالي در  ةها و اعمال منفي در حوز نسبت به انديشهمخاطبان  ساختن همتنب ،در برخي آيات 
عامل  قرآن كريم اين پندار را كه مال،. شده است مطرح به عذاب اخروي، قالب تهديد

كند  آتش افروخته تهديد مي در و كافران را به پرتاب شدن شمارد مردود مي است جاودانگي
را به آنان دارايي، افزايش عذاب  ونيثير كفر در افزأت تصورو پس از انكار ) 4/ 104: الهمزه(

مندي نبايد انسان را شاد  هر بهره ،بايد به ياد داشت كه از طرفي). 79/ 19: مريم( دهدوعده مي
يافتگان  اي از نسل نجات گونه كه طايفهكند، زيرا گاهي عذاب و جهنم در پي آن است همان

ار نيز كفّ. )48/ 11: هود(آتش جهنم بود  شانولي سرانجام ،بردند از دنيا بهره  ،)ع(ح كشتي نو
جز متاعى اندك كه سرانجامش بازگشت به خدا و عذاب شديد است، چيزي به دست 

تمام حال كه چنين است، آنها را بايد به حال خود رها كرد تا با ). 70/ 10: يونس(آورند  نمي
سرانجام  آري؛. )13-11/ 73: ملالمزّ( گيرد بر آنها را در ،زخ و عذابمهلت اندكشان، دو شدن

-15/ 11: هود(دوستان  ان و دنياطلب دنيا ،)41-47/ 56: الواقعه(نازپروردگان گنهكار منكر معاد 

  . ستادوزخ  عذاب) 70/ 6: األنعام(دنيا  شدگانِ بازي گيرندگان دين و فريفته بهو ) 16
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  و دارايي در قيامت سود ندادن مال - 1-3- 3

در از جمله، . تصريح به سود ندادن مال در قيامت است ،يكي ديگر از ابعاد تربيتي معاد
 سود نبخشيدنبه  ،)814، ص4 ، ج1407زمخشري، ( در قالب استفهام انكاري ،»مسد« ةسور

به صورت استطرادي  ،شعراء 88 ةدر آي. اشاره شده است الهي، مال ابولهب در برابر عذاب
روز قيامت چنين وصف شده  ،دعاي حضرت ابراهيم ةدر ادام ،)280، ص3، ج1380سيوطي، (

سورة  10 ةدر آي .»روزي كه مال و فرزندان سود نبخشند«؛ ﴾يوم ال ينفَع مالً و ال بنونَ﴿: است
 اگر مال و اوالدزيرا ؛ ثروت اشاره شده استه سود ندادن ب ،داب  قالب نفيعمران هم در  آل
 و عذاب الهي) 127، ص3 ، ج1412طبري، ( از عقوبت حتّي اندكيتوانست كسي را  مي

وند آنان را ولي خدا؛ ساخت نياز مي نياز سازد، فرعونيان را بي بي) 403، ص2 تا، ج طوسي، بي(
آل (سودي ندارد  ،فراوان باشد، باز در قيامت كه هم ميزانهر به دارايي  ،پس. هالك كرد

و ) 82/ 40: غافر(، مشركان )84/ 15: الحجر(دستاوردهاي اصحاب حجر  .)91/ 3: عمران
ن هم كه امنافقندارد و  اي برايشان فايده ،در زمان عذاب و هالكت) 11/ 92: الليل(بخيالن 
 اي نخواهند برد، از اموال خود بهره ،متاع دنياست، در آخرت ة كسبهايشان به انگيز فعاليت

: الحاقه(مطلبي است كه مجرمان  ،سود ندادن ثروت در قيامت جام،و سران )17/ 58: المجادله(

  . كنند ن اقرار ميه آب ،در قيامت) 28/ 69

  اشاره به بازتاب برخي تعامالت مالي در آخرت   - 1-4- 3

مال مانند بخشش  ةحوز مربوط بهها و عملكردهاي  هاي مؤثر در اصالح انديشه يكي از راه
كه در ادامه  آگاهي از بازتاب آنها در قيامت است... و  موال مردما و بخل، گرفتن ربا و تصرف

 . به اين موارد با تفصيل بيشتر اشاره خواهد شد

  بخشش و بخل -1- 1-4- 3

و ) 4/ 31: ؛ لقمان3/ 27: النمل(به پرداخت زكات در كنار ايمان به معاد كريم  قرآن 
با يادآوري مبحث معاد ره كرده و اشا) 7/ 41: فصلت(زكات در كنار انكار معاد  نپرداختن
با  ،همچنين. خواند منان را به انفاق فراميؤم) 10/ 63: منافقون؛ 31/ 14: ؛ ابراهيم254/ 2: البقره(

  . كند دستي را تقويت مي گشاده ةروحي ،در آخرت خودداري از آنبازتاب كمك مالي و  ترسيم

الحسنه براي خود پيش فرستد،  قرضاعطاي پرداخت زكات و  از قبيلانسان هر كار خيري 
 ،ترين پاداش بزرگ با به بهترين صورت و ،)89، ص29 ، ج1412طبري، ( آن را در قيامت
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  . )20/ 73: لمالمزّ(خواهد يافت 

سبب ورود در بهشت و دورماندن از آتش  ،تقوا و باور به معادبا بخشش اموال همراه  
/ 50: ق(جهنم  بهدن به ديگران، سبب ورود كر كمكخودداري از و  ورزيدن ولي بخل شود؛ مي

شود  كننده مي و عذابي خوار) 363، ص10 تا، ج طوسي، بي .ك.؛ نيز ر18 -5/ 92: يلاللّ ؛24-25
  ). 44-42/ 74: المدثّر(جهنم است  بهورود  عواملز امستمندان  اطعام نكردنِ و) 37/ 4: النساء(

ت و از تكبر و فخرفروشي اس ه مستحقباز دادن چيزى  خودداري به معناي» بخل«واژة 
اعم  - اين خصلت در هر فردي). 24-23/ 57: ؛ الحديد37-36/ 4: النساء. ك.ر(گيرد  نشأت مي

هايى كه از بخشش  مالدر آيات قرآن، اشاره شده كه . وجود دارد - از كافر، مشرك و مسلمان
د شد و با نخواهحب خود صاگردن  وبالِة زنجيري همچون حلق باشد بخل ورزيده شده ،آن

  . )34/ 9: ؛ التوبه180/ 3: عمران آل( داغ زده خواهد شد او بر بدن ،هاهمان

از پاداش انفاق در كنار اعمال شايسته ديگر  ،با تعابير مختلفي از سوي ديگر در قرآن كريم،
 ،)76-75/ 25: الفرقان(ت هاي بهشتي و دريافت تحي سكونت جاودانه در غرفه. ه استدشياد 

چندان  دريافت پاداشي دو ،)30-29/ 35: فاطر( فضل افزون بر پاداش كاملشده و   سود تضمين
سراي باقي  در فرجام خوش ،)35/ 70: المعارج(بودن در بهشت  گرامي ،)54/ 28: القصص(
پوشيده شدن  ،)38/ 24: ؛ النور121/ 9: التوبه( پاداشي مطابق با بهترين عمل ،)22/ 13: الرعد(

 ها پاداشمربوط به اين  قراني برخي تعابير... و  )12/ 5: المائده(اهان و ورود در بهشت گن
  . هستند

 ،كننده انفاقوعدة پاداش به ، عالوه بر در بين مردم انفاق ةكردن روحي خداوند براي نهادينه
وند به ر انفاق از جامعه پيش مي ةدر جهت محو روحي گانكنند انفاق يافرادي را كه با استهزا

  . )80-79/ 9: التوبه(كند تهديد ميآمرزش  محروميت ازعذاب دردناك و 

  اموال مردم  فگرفتن ربا و تصرّ -2- 1-4- 3

، 8 ، ج1410خليل بن احمد، (و در اصل به معناي زيادت است » ربو«ربا در لغت از ريشة  
يري در قرض يا گ و در اصطالح، به معناي زياده) 305، ص14 ج، 1414 ابن منظور، /283ص

  ).359، ص2تا، ج طوسي، بي(رسد  در معاملة كااليي است كه با وزن يا پيمانه، به فروش مي

كه از  در حالي ،رود است كه در نگرش اقتصاد معاصر، عامل رشد به شمار مي عنصريربا 
 ،از طرفي به اين دليل كهماندگي و نابودي بنيان اقتصادي است؛  ديدگاه اسالم، عامل عقب

هاي تباعث كاهش فعالي ،و از طرف ديگر سازد ميتر تر و عميق شكاف اقتصادي را گسترده
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  .)140-139، صص1384ايرواني، (گردد  تجاري و ركود اقتصادي مي

شدن اموال  فقير و جمع ةباري مانند نابودي تودآثار زيان خواري،رباو ف اموال مردم تصرّ
هالكت  ،و در نهايت جامعه راي هرج و مرج و فساد نظامدارد كه زمينه را ب اندار نزد سرمايه

برخي  ،رواز اين. )430-429، صص2، ج1417طباطبايي، ( كند ن فراهم ميانسان و نابودي تمد
  . آورند دوري از اين اعمال را فراهم مي ةكيفر اخروي، زمين بيانآيات با 

سرانجام  و) 131-130/ 3: آل عمران( ترساند ميگيران را از آتش دوزخ  خداوند ربا
خوار را  مال مردمافراد و ) 275/ 2: البقره(كند  مي اعالمخلود در جهنم سبب را  آنپافشاري بر 

  .)30-29 ،10 /4: النساء(دهد  جهنم مي بهورود  ةوعد

كنند، عذاب دردناكي در  اموال مردم را تصرف مي كرده و خواري كافراني از يهود كه ربا
استثمار مردم و  سبباحبار و رهبانان نصراني و يهودي هم به و ) 161/ 4: النساء(پيش دارند 
انداختن چرخ اقتصاد، عذاب دردناك متناسب با اعمالشان را   احتكار و از حركتمبادرت به 

  ). 35-34/ 9: التوبه(رو دارند  پيش

  آيات الهي به بهاي اندك ةمعامل -3- 1-4- 3

مشركان است  وعملكردهاي اهل كتاب  ازهاي اندك كه آيات الهي به ب ةپيامد اخروي معامل
 ياهل كتابافراد . چنين عملي خشكانده شود ةتا ريش بيان شده، در برخي آيات )9/ 9: التوبه(

هاي دروغين  را رها كرده و سوگند نو قرآ) ص(اكرم  كه پيمان الهي مبني بر پيروي از پيامبر
، 1412طبري، (دست آرند ه ي اندك بيبها ،يلهخورند تا بدين وس براي خيانت در امانت مي

گويد، به  روز با آنان سخن نمى وند در آنخدا؛ هيچ نصيبي ندارند ،در آخرت ،)228، ص3 ج
  . )77/ 3: عمران آل(گرداند و عذابى دردناك خواهند داشت  نگرد، پاكشان نمى ايشان نمى

پي منافع اقتصادي هستند به  آن به خداوند در دادن نسبتنوشتن كتاب و كساني هم كه با 
فخرالدين رازي،  .ك.و نيز ر 79/ 2: البقره(شوند  مي تهديد ،اندوه و خواري ،عذاب، حزن

حقيقت كتمان آنچه خدا نازل كرده با . )215، ص1 ، ج1417طباطبايي، / 565، ص3 ، ج1420
لهي قرار گرفتن، مهري ا آتش در شكم كردن، مورد بي ، پيامدهايي نظيرمنافع مادي كسب انگيزة

 ؛ اما)175-174/ 2: البقره(ش است پاك نشدن، عذاب دردناك و دريافت عذاب به جاي آمرز

  .)199/ 3: عمران آل(قرار دارند  ،گونه افرادمقابل اين ةكساني است كه در نقط از آنِ اجر الهي
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  به دنيا  گينازپروردگي، دنياطلبي و فريفت -4- 1-4- 3

با در قرآن كريم به دنيا،  گيپروردگي، دنياطلبي و فريفت ناز ةوحيب بودن ربه دليل مخرّ
، در اهكارنازپروردگان گن. شود مي نهي ،هاي ناپسند از اين خصلت، يادآوري عذاب اخروي

قرار  ،تار  اى از دود گرم و آب داغ و سايه  باد  هستند كه در »اصحاب شمال« در زمرةقيامت 
 ،م بودندوقتي سرگرم تنعاينگونه افراد و اقوام  هم در دنيا. )46–41/ 56: الواقعه(گيرند  مي

). 64/ 23: المؤمنون(دچار عذاب شدند  و) 58/ 28: القصص(گرفت  هالكت آنها را در بر

وارد  مطرود،خوار و  ،ولي در نهايت ،شوند مند مي دنياطلبان هم هرچند در دنيا مقداري بهره
و در ) 8-7/ 10: يونس( خواهد بودجايگاهشان آتش و ) 18/ 17: اإلسراء(شوند  جهنم مي

و عذاب ) 16/ 11: هود(چيز ديگري در آخرت وجود ندارد  انجز آتش براي آن ،حقيقت
در ) 51-50/ 7: األعراف(هاي الهي  از نعمتو محروميت ) 106/ 16: النحل(بزرگ و شديد 

  . است شانانتظار

 رويگردانيو ) 70/ 6: األنعام(عذاب دردناك  ،كه در آخرت شدن به دنيا عالوه بر اين فريفته
به آيات  ها هي انسانتوج باعث بينيز در دنيا ) 35- 34/ 45: الجاثيه(خداوند را به دنبال دارد 

  ). 130/ 6: األنعام(شود  معاد مي ةلأالهي و مس

  استفاده از مقايسه   - 1-5- 3

ها را چشمگيرتر و هيم، تفاوتبرخي مفامقايسة از آنجا كه سنت قرآن بر اين است كه با 
دنيا و آخرت در يا و  جويان و آخرت طلبان مندي دنيا بهرهالهي، آشكارتر نمايد، در برخي آيات 

اعمال  نتايج دنيوي و اخرويِ بيانپس از  ،اند و در برخي آيات ديگر كنار يكديگر مطرح شده
ها  ها، انديشه تر كردن تفاوتآشكار مندي مؤمنان در آخرت اشاره شده، تا با به بهره ،دنياپرستان

  . و تعامالت مالي مثبت را در جامعه نهادينه كند

  جو و آخرتطلب  دو گروه دنيا -1- 1-5- 3

و آن را دليل بر  هاي دنيوي، دلخوش بودند مندي بهرهبه كافران كه  ةانديش براي رد
 كه اشاره شده كريم،در قرآن  )455، ص4، ج1383دروزه، ( دانستند، مندي نزد خدا مي بهره
و براي  خواهند ميكساني كه آخرت را . دهد روزي مي ،تبندگانش بر حسب مشي وند بهخدا
افزايد و كساني كه دنيا را  مي نيز دهد و بر آخرتشان مي انكنند از دنيا به آن تالش مي ،آن
كند و در  بخشي از دنيا برخوردارشان ازكنند كافي است كه  كار مي ،و براي آن خواهند مي
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  ). 41، ص18 ، ج1417طباطبايي، . ك.؛ نيز ر20/ 42: الشوري(اي نداشته باشند  بهره ،آخرت

به ميزاني  آن هم ــ دهدخواهند، ميبر اساس آيات قرآن، خداوند به دنياطلبان، تنها آنچه مي
 ،دروني كس با ايمانِ هر ،مقابل ةولي در نقطكه او خواسته باشد؛ و به هركس  دبخواهخود كه 
همستايد  مي ،ه آخرت كند خداوند عمل چنين كساني را به بهترين وجهت خود را متوج

ترسان و افراد گريزان  خدافرجامِ و عذاب جهنم خواهان  دنيا سرانجامِو ) 19-18/ 17: اإلسراء(
  ). 41-37/ 79: النازعات(است  ، تنعم در بهشتي نفسااز هو

، 4 ، ج1412طبري، . ك.؛ نيز ر145/ 3: عمران آل(داده منان را مخاطب قرار ؤمخداوند 
دهيم و هر كس با جهاد  قصد غنيمت داشته باشد به او مي ،كه هر كس از جهاد خود) 76ص

طبرسي، / 424، ص1 ، ج1407زمخشري، ( دهيم يآن را به او م ،جويدبخود ثواب آخرت 
فقط در جهت كسب رضايت  دهشياد  ةشاكرين بيرون از دو طايفولي  ،) 209، ص1، ج1377

    ). 40، ص4، ج1417طباطبايي، (الهي هستند و به دنيا و آخرت كاري ندارند 

كه پاداش و سعادت دو جهان در اختيار  با توجه به اين كه هم اشاره شده نساء سورة در
  . )134/ 4: النساء( كند نظري است كه انسان فقط به دنيا اكتفا  خداست، كوته

  ماهيت دنيا و آخرت ةسمقاي -2- 1-5- 3

ميان  اي مقايسه ،بهتر بودن و پايدار بودن آخرت ةبا اشاره به دو نكتكريم،  قرآندر 
بين هاي  ل در تفاوتهاي دنيا با آخرت صورت گرفته است و مردم به خاطر عدم تعقّ مندي بهره
در اين كتاب ). 169/ 7: عرافال؛ ا32/ 6: األنعام( اندنكوهش شدهآخرت،  ومندي در دنيا  بهره

 ، اجر)32/ 6: األنعام( ةخرآل ا ، دار)30/ 16: النحل(آخرت  :هاي دنيا با مفاهيم اندوختهمقدس، 
اهللا   ، فضل)80/ 28: القصص(اهللا   ، ثواب)96/ 16: النحل(اهللا  عند  ، ما)41/ 16: النحل( ةخراآل 

و باقيات ) 131/ 20: طه( پروردگار ، رزق)58/ 10: يونس(، رحمت خداوند )58/ 10: يونس(
 )35 /43: الزخرف(مقايسه شده است كه برخي بدون وجه مقايسه ) 46/ 18: كهفال(صالحات 

  . همراهندوجوه مقايسه  با ولي برخي ديگر آيند؛ مي

: طه( »ابقي«در مقابل دنيا از الفاظ  شهاي آخرت و نعمت وامبراي بيان د ،در مقام مقايسه

 »باقٍ«، )64/ 29: العنكبوت( )زندگي حقيقي(» وانيح«، )39 /40: غافر( »القرار دار«، )131/ 20

به تنهايي و يا همراه ) 32/ 6: األنعام(» خير«و براي بيان بهتر بودن، لفظ ) 96/ 16: النحل(
 خيراباً و عند ربك ثَو خير﴿ و )76/ 19: مريم( ﴾مردا خيرعند ربك ثَواباً و  خير﴿ يها واژه
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در  آخرت» بودن بادوام«و  »نيكويي« گاهي نيز. استفاده شده است) 46/ 18: كهفال( ﴾ًأَمال
  . )17-16/ 87: علياال( اند كنار هم مطرح شده

، 1417طباطبايي، (تمثيلي  ةبتفصيل، ناپايداري دنيا در قالب استعار ،يونسسورة  24 ةدر آي
از ديدگاه . كهف اين تمثيل به اجمال آمده استسورة  45 ةدر آي مطرح شده و )38، ص10 ج

؛ نيز 26/ 13: الرعد(آوردن آخرت است  دسته براي ب ايدنيا فقط به عنوان متاع و وسيلهقرآن، 
كه  حال آن ،)20/ 57: الحديد(دنيا فريبنده است  .)348، ص11 ، ج1417طباطبايي، . ك. ر

جاودانه بودن، از  به سببهاي اخروي  تذ و نعميعاقبت نيكو نزد خداوند است و لذا
  ). 15-14/ 3: عمران آل(هاي دنيوي بهتر است  مندي بهره

آن مقايسه  هاي برخورداريرا با آخرت و هايش  مندي كه دنيا و بهره خداوند عالوه بر اين
را زيگذارد؛  مقايسه ميبه با پاداش آخرت نيز كند، حتي گاه پاداشي را كه در دنيا عطا كرده  مي

ناپذير است و نعمتش آميخته با  بهتر است، چون برخالف دنيا، زوال وياز دني يپاداش آخرت
، 1417طباطبايي، . ك.؛ نيز ر41و  30/ 16: النحل(شقاوت نيست  با نقمت و سعادتش همراه

  .)235، ص12 ج

منان در ؤهاي ممندي هاي كافران در دنيا با بهرهمندي مقايسه ميان بهره -3- 1-5- 3

  نيا و آخرتد

به  ،پس از اشاره به نتايج دنيوي و اخروي اعمال دنياپرستان قرآن كريم، آيات از در برخي
آنها، راه را از  ةهاي بيدار با مقايس منان در دنيا و آخرت اشاره شده تا وجدانؤمندي م بهره
كه براي  يدارانكيفر دنيوي و اخروي باغ بيانپس از ، )68(م قل ةسور در. ه بازشناسندهرا بي

مسلمانان و كه  تصريح شدهريزي كردند،  ، برنامهباغ خود كردن نيازمندان از محصوالت محروم
براى . )23، ص29 ، ج1412طبري، ( هاي بهشتي برابر نيستندمندي از نعمت گنهكاران در بهره
در و آنها ) 35-34/ 68: قلمال(  ناز و نعمت استاز  هاى پر باغ خداوندپرهيزگاران، نزد 

 ،تخواهشان و خوردن و آشاميدن دور از هر رنج و مشقّ هاي دل ، ميوهانسار ، چشمهها بان سايه
المرسالت(مندي گنهكاران در دنيا اندك  ولي بهره ؛)43-41/ 77: المرسالت(م هستند متنع :

  ). 12/ 47: محمد(و بسان چارپايان است ) 46/ 77

توجه به  ولي با؛ )41 ،30/ 16: النحل( ندهست مهرچند نيكوكرداران در دنيا هم متنع
زيرا همين  ،منان و پرهيزگاران بهتر استؤهاي دنيا و آخرت، سراي آخرت براي م تفاوت
ن است امختص مؤمن ،ند در آخرتامؤمن و كافر در آن شريك ،هاي دنيايي كه امروز نعمت
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، 32 /7: األعراف( بود خواهدحرام  ،به دنيا ةكافران فريفت و بر) 122، ص8 ،ج1412طبري، (
ند كه در هست غافلامر پردازند از اين  منان ميؤدنيا كه به تمسخر مبه فريفتگان . )169، 50-51

شود  ميقدرداني  از كردارشانو ) 212/ 2: البقره( خواهند بود برتر انقيامت، پرهيزگاران از آن
 شوند وارد مي سمان و زمينناز و نعمت، به وسعت آ هايي پر به باغ و) 19/ 17: اإلسراء(

و با پاداشي دوچندان، ) 198/ 3: آل عمران( استنهرها روان  ،كه از زير آن) 21/ 57: الحديد(
آسوده خاطر،  ،)198/ 3: آل عمران(براي هميشه ) 37/ 34: السبأ(هاي بهشتي  در غرفه

م وارد خواهند جهنّ به ،ودذ به دنيا، خوار و مطران، پس از تلذّطلبكه دنياآن حال؛ خواهند آمد در
  ). 197/ 3: عمران آل(و جايگاهشان آتش خواهد بود ) 18/ 17: اإلسراء(شد 

ه به تمام ها را مورد خطاب قرار داد كه آيا با توج وجدان ةهم ،بايد در قالب استفهامي ،حال
بيان شده در انتظار گنهكاران  وعده داده شده به پرهيزگاران و جهنمِ توصيفاتي كه از بهشت

 انهاي نيكويي كه به آن به دنيا با كساني كه به وعده ينممتنع ،)15 /47: ؛ محمد35/ 13: الرعد(
  )61/ 28: القصص(رسند، برابرند؟  داده شده مي

  رييگ نتيجه

  :از اين تحقيق نتايج ذيل بدست آمد

وحيد و نفي همپاي دعوت به تاز ابتداي نزول قرآن  ،مسائل ماليبه دليل اهميت بسزاي . 1
  . اين حوزه مورد اشاره قرار گرفته است هاي اعتقادي و باوري جنبهشرك، 

بايد در  ،براي اصالح تعامالت مالي منفي و نهادينه كردن تعامالت مثبت در جامعه. 2
التزام به آن  ،پذيرش و از طرف ديگر ،بيني افراد تغييري شگرف ايجاد كرد تا از طرفيجهان

تك افراد  دميده شدن روح ايمان به توحيد و معاد در تك ةها تنها در ساي ناي ةهم. محقق شود
شود ر ميجامعه ميس .  

 توحيد در :مانند هاي مختلف توحيد آيات قرآن با مبتني كردن مباحث مالي بر جنبه. 3

  . داده استضمانت اجرايى ها گذاري و توحيد صفات، بدان تشريع و قانونمالكيت و رازقيت، 

  . ثيري چشمگير بر تربيت، تعامالت مالي و روزي انسان داردبينش توحيدي تأ. 4

 در برخي آيات ترين اركان جهانبيني اسالمي استاز آنجا كه اعتقاد به معاد يكي از مهم. 5
يادآوري معاد، تهديد به عذاب  :مانند عدي از ابعاد تربيتيِ معادب ،مشتمل بر مباحث مالي
بازتاب برخي تعامالت مالي در آخرت مطرح  ل و دارايي در قيامت،اخروي، سود ندادن ما

  .ها بر التزام به فرامين مالي الهي باشد تا محرك انسان شده
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