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  درآمدي بر علم اقتصاد اسالمی
  *(اقتصاد برکت)

  25/1/93تاریخ تأیید:   15/5/92تاریخ دریافت: 
  **حسین میرمعزيسید   ___________________________________________________________ 

  چکیده
است. » اقتصاد برکت«عنوان در صدد پیشنهاد تأسیس علم اقتصاد اسالمی با نگاهی جدید تحت رو  پیشمقاله 

مادي مورد نیاز در عرصه زندگی در هاي  دانشی است که به کشف علل و موانع رشد پایدار نعمت ،اقتصاد برکت
پردازد و اسالم می شناسانه شناسانه و ارزش معرفت، شناسانه هستیمبانی  براساسسعادت جامعه انسانی  جهت

پردازد. نعمت مادي میهاي  رشد پایدار نعمتجهت ارائه راهبرد در  این علل به وصف و تحلیل جوامع و براساس
راحتی و لذت در زندگی دنیا و آخرت  ،آرامشباعث سعادت انسان مفید است و راه هر آن چیزي است که در 

افعال جوانحی و  ،شود. علل و موانع افزایش نعمت شود و نعمت فراوان و پایدار برکت نامیده می انسان می
  جوارحی مردم است. کارکرد این علم عبارت است از:

 از نظر میزان برخورداري از نعمت؛ مورد مطالعه هوصف وضعیت جامع. 1
 راه بیان علل آن؛تبیین وضعیت وصف شده از . 2
 ؛باره آینده جامعه از نظر میزان برخورداري از نعمتبینی در . پیش3
  بی جامعه به رشد فزاینده و پایدار نعمت.یا هاي دست پیشنهاد راه. 4

که تحقق خواهد یافت، قابل بیان است » ب«تحقق یابد، آنگاه » الف«اگر صورت  به ،اوالً ؛قوانین این علم
و است از سوي فرد یا جامعه  اتقومانند ایمان یا جوارحی مانند یکی از رفتارهاي جوانحی » الف« در آن

براي  به کمک عقل استنباط شده و ها و روایت ها هاز آی ، ثانیاً ؛استعمت بیانگر افزایش یا کاهش ن» ب«
هت افزایش نعمت باید از روش گذاري در ج بینی و سیاست پیش ،تبیینف، وص تطبیق این قوانین بر جوامع،

  سازي استفاده شود. شاخص
  .انسان، اقتصاد، نعمت، سعادت، برکت واژگان کلیدي:

 ,JEL: Z12  .A12, A13بندي  طبقه

                                            
در  1392آبان مـاه   28و  27المللی علوم انسانی اسالمی که در تاریخ  در دومین کنگره بینرو  پیشمقاله  .*

 تهران برگزار شد، ارائه شده است.

 h.mirmoezi@gmail.com.:Email                             .. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی**
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  مقدمه
در صدد پیشنهاد تأسیس علم اقتصاد اسالمی با نگاهی جدید تحت عنوان  رو پیش مقاله

دانشی است که به کشف علل و موانع رشد پایدار  ،است. اقتصاد برکت» اقتصاد برکت«
مبانی  براساسسعادت جامعه انسانی جهت مادي مورد نیاز در عرصه زندگی در هاي  نعمت
این علل به  براساسپردازد و  اسالم می هشناسان زشو ار شناسانه معرفت، شناسانه هستی

پردازد. این مادي میهاي  رشد پایدار نعمت جهتتحلیل جوامع و ارائه راهبرد در ف، وص
دانش شبیه دانشی است که در ادبیات کالسیک اقتصادي تحت عنوان علم اقتصاد رشد از 

اقتصاد رشد دانشی است که به علل رشد پایدار تولید  علم ،ساده یشود. در تعریف آن یاد می
 و شناختی دو دانش به مبانی هستی پردازد. تفاوت بین اینکاالها و خدمات می

باعث تفاوت در موضوع و روش و گردد. تفاوت در مبانی شناختی آنها باز می معرفت
اصالت ماده، شود. جریان اصلی علم اقتصاد رشد مبتنی بر  دو دانش می غایت این

اقتصاد برکت گرایی است. در حالی که  یدهسکوالریسم، اصالت تجربه، اصالت فرد و فا
که متفاوت از مبانی اقتصاد است شناختی اسالم  شناختی و معرفت مبتنی بر مبانی هستی
  برداشته شده است:ذیل هاي منطقی  براي معرفی این دانش قدمرو  پیشرشد است. در مقاله 

 ف موضوع و غایت و کارکرد این دانش؛تعریراه قتصاد برکت از تعریف ا. 1
 عنوان هسته سخت یا متا پارادایم آن؛ تبیین مبانی این دانش به. 2
 .تبیین روش این علم. 3

روش  تحقیـق، روش  بـوده و پیشـینه   این بحث در ادبیات اقتصاد و اقتصاد اسالمی بـی 
  اي است. ش، کتابخانهتحلیل عقلی و تحلیل متون اسالمی و تکنیک پژوه

  چیستی اقتصاد برکت
غایت و کارکرد آن و نیز ماهیت قوانین  ،تبیین موضوعراه چیستی و ماهیت این علم را از 

  این علم بیان خواهیم کرد. 

  موضوع اقتصاد برکت )الف
است که در آن  يا مقوله ،به موضوع است. موضوع علم زیعلوم تما زیتما يها از مالك یکی

. رابطه موضوع علم با موضوع شود یحاکم بر آن بحث م نیو قوان ها حالت ،علم از عوارض
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هاي  حالتعلم از عوارض و  لئکل با اجزا است. در مسا ایبا افراد  یآن رابطه کل لئمسا
  .شود یکل بحث م ای یآن کلهاي  مصداق

سـت. در ایـن علـم از علـل     مادي یا اقتصـادي ا هاي  موضوع علم اقتصاد برکت نعمت
رو بـراي تبیـین موضـوع اقتصـاد      از این ؛شود بحث میها  گونه نعمت افزایش یا کاهش این

 ،مال ،خدمات ،کاال هایی مانند مفهومبرکت الزم است مفهوم برکت و نعمت و تفاوت آن با 
  .کنیمثروت و نیز ماهیت علل و موانع افزایش نعمت را بیان 

  مفهوم برکت
 .)258ص ،5جق، 1416 ،طریحی( رشد و افزایش است ،لغت به معناي مطلق زیادهبرکت در 
 ،فراهیدي( دن به برکت استکرزیادت و رشد است و تبریک دعا  ،برکت ،العیندر کتاب 

 ،منظور ابنبرکت به معناي رشد و افزایش است ( ،لسان العربدر  .)368ص ،5ج ق،1410
در ادبیات قرآنی و روایی برکت به معناي افزایش و پایداري هر  و )395ص ،10جق، 1414

هاي  روایتکه مفسر قرآن و از راویان  عباس ابناز  لسان العربرو در  خیري است. از این
  .)همانکثرت و افزایش هر خیري است ( ،است نقل شده که معناي برکت اکرمپیامبر 

از مجموع آنچه که نقل شد بعد از بررسی معانی برکت آمده است: نیز  قاموس القرآندر 
ى فایده ثابت است (و ممکن است گاهى از آن مطلق ثبوت امعن هید که برکت بآدست می هب

زیادت و سعادت قابـل جمـع بلکـه از ایـن معـانى کنـار نیسـت        رشد، اراده شود) و آن با 
  .)189ص ،1جق، 1412 قرشی،(

کار رفته است. عالمه  ي خیر کثیر و پایدار بهابرکت و مشتقات آن به معندر قرآن کریم نیز 
/  1(فرقـان:   »عبـده لیکُـونَ للْعـالَمینَ نَـذیراً     تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقانَ على« ۀدر ذیل آی طباطبایی

نٌ و ظالم و منْ ذُریتهِما محس إِسحاقَ و بارکْنا علَیه و على« هو آی )238ص ،15ج، 1374طباطبایی، 
   تصریح کرده است. ا) به این معن233ص ،17ج ،1374/ طباطبایی،  113صافات: ( »لنَفْسه مبینٌ

در طـور مثـال،    ؛ بـه کار رفته است به معناي خیر کثیر و پایدار به برکتنیز  ها در روایت
 برادر مؤمنش را ندهـد خداونـد متعـال   هر کس حق «آمده است:  اکرمروایت پیامبر 

  .)15ص ،4جق، 1413 صدوق،( »ستاند؛ مگر آنکه توبه کندمی يبرکت رزق و روزي را از و



 

می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/ 
زي

رمع
ن می

حسی
سید

 

8 

نقل شده است که هر کس برادر مسلمانش را فریب دهد خداونـد   نیز پیامبر اکرماز 
را به خـودش   يو وکرده را فاسد  اش ستاند و زندگیمی يبرکت رزقش را از و متعال
  .)283ص ،17جق، 1409 عاملی، حرّگذارد ( وامی

به معناي روزي و درآمد انسان براي معیشت است. رزق و روزي  ها رزق در این روایت
 ،سعادت انسان الزم است اگر رزق انسان فراوان و پایـدار باشـد  راه امر خیري است که در 

 يدادن و ضییع حق مـؤمن و فریـب  ت یعنی ؛در غیر این صورت با برکت نیست ؛برکت دارد
 متعالیعنی خداوند  ؛برکت را از روزي انسان بستاند متعالشود که خداوند  میباعث 

  سعادت انسان صرف نشود یا فراوان و پایدار نباشد.راه کند که یا روزي در کاري می
 »قناعــت برکــت اســت«فرمــود: نقــل شــده کــه  پیــامبر اکــرمدر کالمــی کوتــاه از 

دیگـر   هـاي  کنـار روایـت   وقتی این روایـت را در  .)231ص ،15جق، 1408 نوري، محدث(
بـاره قناعـت   هـا در  شود. برخی روایـت  مقصود از برکت روشن می ،قناعت بگذاریم رهدربا

  ند:هستچنین 
قناعت مـالی اسـت کـه فـانی     «فرموده است:  البالغه نهجدر  امیر مؤمنان علیحضرت 

نیز روایت شده  پیامبر اکرماز  .)20508ح ،278ص ،15ج ق،1409 حرّ عاملی،شود ( نمی
 ،226ص ،15جق، 1408نــوري،  محــدثشــود ( کـه قناعــت گنجــی اســت کــه فــانی نمــی 

قناعـت آنکـه قناعـت خیـر کثیـر      بـودن   برکتمقصود از  ها این روایت براساس .)18072ح
  و پایدار است. ناپذیرفنا

یابیم که براي وصف یک شـیء بـه   یدر م ها و روایت ها هاز بررسی مفهوم برکت در آی
  برکت سه شرط الزم است:

 ده داشته باشد. یآن شیء فا. 1
 فراوانی و کثرت داشته باشد.. 2
 دوام و پایداري داشته باشد.. 3

منحصـر  است، در امور مـادي  پید هاي پیشین هگونه که از آی نکته آخر اینکه برکت همان
نیست و نسبت به امور معنوي نیز قابل صدق است. در اقتصاد برکت موضوع بحث برکـت  

  .استمال و ثروت  ،خدمات ،کاالمانند در امور مادي 
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  نعمت
، ق1414منظور،  ابنسختی است (برابر در  ،نعمت به معناي راحتی و آسایش زندگی و مال

 انسان دادهه ب خداوند متعالآنچه  ،)نون کسره (ب تنعمنیز  قاموسدر  .)580، ص12ج
فعل [اصل آن از نعم  نویسنده نیزنظر ه ب .»النّعمۀ: ما أنعم به علیک: «آمده است صحاحدر  و

کلیات در اقرب از  .اندبودن نعمت گفته چسب جهت خوب و دله است و نعمت را ب ]مدح
 مفرداتدر  ».برددر اصل حالتى است که انسان از آن لذت ب نعمت«: است نقل شده ابوالبقا

بر این اساس براي  .)8ص، 7، جق1412قرشی، ( »النّعمۀ الحالۀ الحسنۀ: «شده است گفته
  کرد: مطرحتوان  را می انعمت دو معن

  ؛سختی و ناراحتیبرابر . راحتی و آسایش در 1 
  برد.  می . حالتی که انسان از آن لذت2 

  یابیم:با دقت در این معانی دو نکته را در می
 ،راحتـی و آسـایش اسـت   باعـث  زیرا هـر آنچـه کـه     ؛ندهست دو معنی با هم مرتبط این. 1

 ،کنـد  عکس هر چه که راحتـی و آسـایش را از انسـان سـلب مـی     باشد و بر میبخش  لذت
 دردآور است.

متفـاوت باشـد. اگـر    توانـد   گوناگون میهاي  نعمت از دیدگاه افراد با بینشهاي  . مصداق2
آسـایش و لـذت    ،ي بدانیم و زندگی انسان را به این دنیا منحصر کنیمانسان و جهان را ماد

بینی قرآنی انسان و جهان را  جهان براساسشود و اگر  منحصر در امور مادي این دنیایی می
دو بباشیم که پس از این دنیا آخرتی هست و باور داشته عد مادي و مجرد) بدانیم و عدي (ب

 است و اعمالشسپس در آخرت تا أبد زنده  ؛کند زندگی میانسان چند صباحی در این دنیا 
صورت آسایش و راحتی  کند، در این را در آخرت تعیین می يدر دنیا، جایگاه و وضعیت و

و لذت منحصر در امور مادي این دنیا نبوده و دامنه آن به امور مـادي و معنـوي در دنیـا و    
راحتی و آسایش انسان در باعث که شود. با این نگاه چیزي نعمت است  آخرت کشیده می

 هاي مادي و معنوي در دنیا و آخرت را افزایش دهد.  جمع لذتدنیا و آخرت شود و سر

سـعادت دنیـا و آخـرت    راه رو در قرآن کریم نعمت هر آن چیزي اسـت کـه در    از این
  .)18 :نحل / 53: أنفالانسان مفید است و انسان به آن نیاز دارد (

أَ لَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات و «سوره لقمان  20در ذیل آیه  طباطباییعالمه 
  نویسد: می »ما فی الْأَرضِ و أَسبغَ علَیکُم نعمه ظاهرَةً و باطنَۀً
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؛ امـا  جمع نعمت است و نعمـت در اصـل لغـت بـه معنـاى بنـاى نـوع بـوده         »نعم« کلمه
برد، غلبه کرده است هر چیزى که سازگار آدمى است و انسان از آن لذت مىاستعمالش در 

که خطاب در آیه این هاى ظاهرى بنابر مراد از نعمت شود.و بیشتر در این امور استعمال مى
 ،عافیـت  ،ن باشد، حواس ظاهرى، از گوش چشم و اعضاى بـدن و نیـز سـالمتى   ابه مشرک

 :ماننـد  ؛هـاى غایـب از حـس اسـت     ى باطنى نعمتهارزق طیب و گوارا، و مراد از نعمت
  ؛اراده و عقل ،شعور

هـاى  هـاى ظـاهرى آن نعمـت   ها باشد مراد از نعمـت  اما بنابر اینکه خطاب به عموم انسان
هاى محسوسى است که چون دین نیز از نعمت ؛به اضافه دین خواهد بودگفته  پیشظاهرى 

هـاى  هاى باطنى باز همـان نعمـت  د از نعمتمرا بخشد.امور دنیا و آخرت مردم را نظام مى
از راه اخـالص در عمـل   فقـط  معنوى کـه   هاي خواهد بود، به اضافه مقامگفته  پیشباطنى 

  .)343ص، 16، ج1374طباطبایی، ( شود میحاصل 
هـاي   . در اقتصاد برکت، نعمتداردمادي و معنوي هاي  مصداقبر این اساس نعمت نیز 

  مال و ثروت مورد نظر است. ،خدمات، کاال مانند: مادي

  رابطه نعمت و برکت
باعث سعادت انسان مفید است و راه ترتیب نعمت هر آن چیزي است که در به این 
شود و نعمت فراوان و پایدار  راحتی و لذت در زندگی دنیا و آخرت انسان می ،آرامش

کرده و به آن فراوان آن را  متعال اگر شکر نعمت شود خداوندشود.  برکت نامیده می
سعادت انسان که جهت نعمت به آن است که نعمت در  شکر .)7براهیم: ا( دهد یبرکت م

کار رود و کفران نعمت به آن است  به ،است وند متعالاطاعت و تقرب به خدا ،تیعبود
 ،در صورتی که کفران نعمت شودکار رود.  به متعالخداوند  انیکه نعمت در راه عص

  .)112نحل: (کند  را تبدیل به نقمت و سختی می آن متعالخداوند 

  برکت، نعمت، کاال و خدمات، مال و ثروت
جهت کاال و خدمتی که در فقط آنچه بیان شد هر کاال و خدمتی نعمت نیست.  براساس

جهت سعادت دنیا و آخرت انسان مفید باشد، نعمت است. برخی کاالها و خدمات در این 
از فقهی  هاي باذکر شده و در کت ها ایتوو ر ها هامور در آیاین هاي  مصداقند. هست مضر

گوشت خوك و سگ،  شراب،طور مثال،  ؛ بهاستشده بیان  مکاسب محرمهکتاب جمله 
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سعادت دنیا و آخرت انسان مفید نیست. راه گوشت حیوانات وحشی حرام است؛ زیرا در 
د بسته به مقدار ضرري که زن طور کلی هر چیز مضري که به روح یا بدن انسان ضرر می به

  .است دارد حرام یا مکروه
سـعادت  راه نفسه براي حرکت انسان در  ند؛ زیرا فیهست نعمتهاي  مصداقمال و ثروت از 
سـعادت کـه همانـا عبودیـت     جهـت  ند. اگر انسان از مال و ثروت در هست دنیا و آخرتش مفید

  خوانیم: شود. در قرآن کریم می می، برکت یافته و پایدار کنداست، استفاده  متعالخداوند 
کُلِّ سنْبلَۀٍ مائَـۀُ حبـۀٍ و     سبیلِ اللَّه کَمثَلِ حبۀٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ فی  مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم فی

  :)261: بقره( یشاء و اللَّه واسع علیماللَّه یضاعف لمنْ 
اى حکایـت دانـه   ،کننـد انفاق مى وند متعالکه اموال خویش را در راه خدا حکایت آنان«

براى هر  وند متعالاست که هفت خوشه رویانیده که در هر خوشه صد دانه باشد و خدا
  .»ستبخش و دانا وسعت وندکند که خداکه بخواهد، دو برابر هم مى

کـار بـرد، در ایـن     بـه  متعـال اگر انسان مال و ثروت خود را در راه عصیان خداوند 
و پایـداري را  فراوانی برکت یعنی  متعال خداوندنعمت تبدیل به نقمت شده و صورت 

  باره در قرآن کریم آمده است: در این ؛گیرد از اموالش می
  :)276: هبقر(  یحب کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍیمحقُ اللَّه الرِّبا و یرْبِی الصدقات و اللَّه ال

پیوسـته نقصـان    ]شوندمنظور زیادشدن مال مرتکب مى که مردم به[ربا را  وند متعالخدا«
ونـد  دهـد و خدا مىرشد ت را کند و در عوض صدقادهد و به سوى نابودیش روانه مىمى

  .»داردپیشه دل به گناه آلوده را دوست نمىهیچ کافر متعال
 ياموال واما اگر کافر باشد ممکن است اموالش افزایش یابد و در این دنیا پایدار باشد؛ 

سـعادتش کـه   راه را در  ي؛ زیـرا و شـود  و به نقمت تبدیل مـی  نخواهد بودنعمت مصداق 
راه را در  يرسـاند بلکـه حرکـت و    است، یاري نمی متعالعبودیت و تقرب به خداوند 
بخشد. قرآن کـریم بـه ایـن مطلـب چنـین       شتاب می المتعشقاوت و دوري از خداوند 

  تصریح فرموده است:
و اگر نه این بود که خواستیم مردم در تحت یک نظام قرار گیرند، براى هـر کـس کـه بـه     

هایى کـه بـا آن بـاال    دادیم و پلههایى داراى سقفى از نقره قرار مىخانه ،رحمان کفر بورزد
و نیـز   هایى که بر آن تکیه دهندهایشان درهایى و تختبراى خانه. روند و خودنمایى کنند

رت نـزد  هاى زنـدگى دنیـا اسـت و آخـ    بهرهفقط چون همه اینها  ؛دادیمطال آالت قرار مى
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  .)35ـ  33(زخرف:  ستاتقوپروردگارت خاص مردم با
نخواهد بود بلکه معیشـتش در   يآرامش و راحتی وباعث  يدر همین دنیا نیز ثروت و

  رو است.  ها سختی و تنگنا روبدنیا ب این
رُه یـوم  و منْ أَعرَض عنْ ذکْري فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً و نَحشُ«در ذیل این آیه  طباطباییعالمه 

  نویسد: می )124(طه:  » الْقیامۀِ أَعمى
یعنى تنگ دارد، براى ایـن   ؛»معیشتى ضنک« و اگر فرمود: کسى که از ذکر من اعراض کند

، دیگـر چیـزى   کندقطع رابطه  يرا فراموش کند و با و وند متعالاست که کسى که خدا
تمام در نتیجه  ؛ماند که وى به آن دل ببندد و آن را مطلوب یگانه خود قرار دهدغیردنیا نمى

روز بـه  هاى خود را منحصر در آن کند و فقط به اصالح زندگى دنیایش بپـردازد و   کوشش
را آرام  يروز آن را توسعه بیشترى داده، به تمتـع از آن سـرگرم شـود و ایـن معیشـت، و     

دسـت آورد بـه آن حـد قـانع      براى اینکه هر چه از آن به ؛کم باشد و چه زیاد کند، چه نمى
دوزد، بـدون اینکـه   تر از آن مـى دائم چشم به اضافهطور  بهشود و و به آن راضى نمىنشده 

 نـا دائـم در فقـر و تنگ  طـور   بهپس چنین کسى  ؛تشنگی به جایى منتهى شود این حرص و
 ،انـدوه  ،نظـر از غـم   صـرف  ؛مند به چیزى است که نداردبرد و همیشه دلش عالقه یسر م هب

آوردن نامالیمات و فرا رسیدن مرگ و بیمارى  و روى ها اضطراب و ترسى که از نزول آفت
در مـداوم   ير حسودان و کید دشـمنان دارد، پـس و  نظر از اضطرابى که از ش دارد و صرف

طباطبایی، ( بردمیان آرزوهاى بر آورده نشده و ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر مى
  .)315ص، 14ج، 1374

داري  شود که چرا در کشورهاي سرمایه ترتیب پاسخ این پرسش نیز روشن میبه این 
تري وجود دارد و مردم این کشورها به ظاهر رفاه  ند مال و ثروت فراوانهست با اینکه کافر

تبدیل به نقمت  و ستیآنها نعمت ن يثروت برا نیا ، اوالً ؛مادي بیشتري دارند؟ پاسخ آنکه
و  ایسعادت دنراه که  وند متعالخدا یو بندگ تیعبودراه آنها را در  زیرااست؛ شده 

 يشقاوت و دورراه است که آنها را در  يا لهیبلکه وس کند یآخرت انسان است، کمک نم
راحتی و آسایش آنها نخواهد باعث این ثروت  ،ثانیاً؛ بخشد یشتاب م متعالاز خداوند 

نقل شد  طباطباییکه از عالمه علتی را فراموش کرده و به  وند متعالزیرا آنها خدا ؛بود
آنها همواره با حسرت ، زندگی فراوانشود که در عین داشتن ثروت  میباعث همین امر 

این  ،ثالثاً ؛همراه باشد ،دادن آنچه برآورده شده آرزوهاي برآورده نشده و ترس از دست
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هاي  وعده براساسداري  وضعیت پایدار نخواهد بود و سقوط و شکست نظام سرمایه
  حتمی است.  متعالخداوند 

: (اسـراء  فَفَسقُوا فیها فَحقَّ علَیها الْقَولُ فَدمرْناها تَـدمیراً  و إِذا أَردنا أَنْ نُهلک قَرْیۀً أَمرْنا متْرَفیها
و هنگامى که اراده کنیم مردم شهرى را نـابود کنـیم، نخسـت اوامـر خـود را بـراى       « :)17

کنـیم و چـون بـه فسـاد و مخالفـت برخاسـتند، گفتـار        درد آن شهر بیان مىثروتمندان بى
  .»کنیم آن هم ویرانى کاملاین آن شهر را ویران مىبنابر ؛د شدپروردگار بر آنها محقق خواه

  ماهیت علل و موانع افزایش برکت
و أَنَّ اللَّه  قَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم  ذلک بِأَنَّ اللَّه لَم یک مغَیراً نعمۀً أَنْعمها على« هبه مقتضاي آی

لیمع میعوند متعالزیرا خدا« :)53(انفال:  »س  ،نعمتى را که به قومى ارزانى داشته است
علل و ، »شنوا و داناست وند متعالدگرگون نسازد تا آن قوم خود دگرگون شوند و خدا

البته چنانکه در بحث مبانی  ؛موانع افزایش نعمت افعال جوانحی و جوارحی مردم است
باعث مادي راه از فقط علم خواهد آمد، این افعال شناختی این  شناختی و معرفت هستی

معلولی مادي و مجرد حاکم بر این  و افزایش یا کاهش نعمت نیست بلکه در نظام علت
  گذارند. میاثر جهان بر افزایش یا کاهش نعمت 

  غایت و کارکرد این علم )ب
اللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِک منْ علْمٍ لَا « فرمود: در تعقیب نماز چنین دعا می شده که پیامبر اکرم نقل
نْفَع5ج ،ق1408نوري،  محدث( »برم خدایا از علمی که نفعی ندارد به تو پناه می«یعنی  ؛»ی، 
 فرماید: می حسندر وصیت خود به امام  ان علیامیرمؤمن). حضرت 5381، ح69ص

»نْفَعلْمٍ لَا یی عرَ فلَا خَی أَنَّه لَمبدان که در علمی که نفعی ندارد خیري نیست«یعنی  ؛»اع «
  .)393ص ،31البالغه، ن نهج(

جهت سعادت بشر مفید باشد. سعادت انسـان در   علمی است که در ،تردید علم نافع بی
 .)51: (ذاریات رسیدن به مقام عبودیت است که براي آن آفریده شده است

دادن راه سعادت (عبودیـت) و پیمـودن آن    بر این اساس هر علمی که انسان را در نشان
زیرا هدف و غایت آن بررسـی   ؛علمی نافع است ،اقتصاد برکت علم نافع است. ،کمک کند

ه کمادي الزم براي سعادت بشر در عرصه زندگی است. چنانهاي  علل افزایش پایدار نعمت
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است کـه   گذشت برکت به مفهوم رشد فزاینده و پایدار نعمت است و نعمت هر آن چیزي
هـا همـان    به عبارت دیگر برکـت در امـوال و دارایـی    باشد؛عبودیت انسان مفید جهت در 

دانشی است که به بررسی این  ،عبودیت انسان است و اقتصاد برکتالزم براي راه اي  مقدمه
یا کاهش و تطبیـق   پس غایت این علم کشف قوانین افزایش پایدار نعمت؛ پردازد مقوله می

توان به مطالعه جوامع از نظر میزان برخـورداري   است. با کشف این قوانین میآن بر جامعه 
هاي رشد فزاینده و پایدار نعمت را پیشنهاد کـرد. بـر ایـن اسـاس      از نعمت پرداخت و راه

  است:ذیل صورت  به هاي افزایش یا کاهش نعمت در جامعه کارکرد این علم در مطالعه راه
 ؛عه از نظر میزان برخورداري از نعمتمورد مطال هوصف وضعیت جامع. 1
 ؛بیان علل آنراه شده از  تبیین وضعیت وصف. 2
 ؛باره آینده جامعه از نظر میزان برخورداري از نعمتبینی در پیش. 3
  یابی جامعه به رشد فزاینده و پایدار نعمت. هاي دست پیشنهاد راه .4

  علم اقتصاد برکتماهیت قوانین  )ج
تحقق خواهد یافت، قابل بیان » ب«تحقق یابد، آنگاه » الف«اگر صورت  به قوانین این علم

ایمان یا مانند یکی از رفتارهاي جوانحی » الف«تالی یعنی  ،شرطیه ۀاست. در این قضی
بیانگر افزایش یا کاهش نعمت » ب«و است از سوي فرد یا جامعه  اتقومانند  جوارحی

  اقتصادي است.
نیم این توا ضوع، غایت و کارکرد علم اقتصاد برکت، اکنون میبا شناخت مو اینکه نتیجه

  علم را چنین تعریف کنیم:
مـادي و  هـاي   علمی است که به کشف قوانین افـزایش پایـدار نعمـت    ،علم اقتصاد برکت

بـاره  بینـی در  تبیـین و پـیش   ،پـردازد. کـارکرد ایـن علـم وصـف     کاهش آن در جوامع مـی 
هاي افـزایش پایـدار نعمـت در آن     مطالعه و پیشنهاد راهبرخورداري نعمت در جامعه مورد 

  جامعه است.
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  مبانی این علم
دنبال شناسایی قوانین رشد فزاینده و پایدار نعمت مادي یا کاهش آن در زندگی ه این علم ب

انسان و جوامع انسانی است. در شناخت ماهیت و حقیقت این قوانین نیازمند مبانی 
  هستیم. شناسانه معرفتو در شناخت روش کشف این قوانین نیازمند مبانی  شناسانه هستی

نظام اقتصادي اسالم: مبانی، اهداف، اصول راهبردي مفصل در کتاب صورت  به این مبانی
داري تبیـین   ) بیان شده و تفاوت آن با مبانی نظام اقتصاد سـرمایه 1390(میرمعزي،  و اخالق

صه فهرست برخی از این مبانی که با این علم و موضوع خالصورت  به است. در اینجاشده 
منـدان را بـه آن کتـاب     یعنی برکت و نعمت تناسب بیشتري دارد را بیان کرده و عالقـه  ؛آن

  دهیم. ارجاع می

  شناختی مبانی هستی )الف

  . خداشناسی1
 يو .است. از هر اندازه و حدي مبراستهمت یکتاي بی در نگرش اسالمی خداوند متعال
دهنده، غنی مطلق، اول و آخر،  حکیم، مدبر، عادل، امان ،خالق، مالک، محیط، قیوم، رب

ي و از هر عیب و کاستی پیراسته است. همه چیز از و ها کمالتمام مقصد هستی، واجد 
  .)95ـ  75ص ،1390گردد (میرمعزي،  می باز شست و به سویا

هـا   نعمـت تمـام  بـر   يوست. خالق نعمت و مالک آن ا متعال بر این اساس خداوند
است که  ياست. و متعالمحیط است. قوام و پایداري نعمت به فضل و عنایت خداوند 

نعمت و برکـت   رهباکند. قضا و قدر الهی در نعمت را پرورش داده و فزاینده و با برکت می
  یابد.جریان میپدید آورده نظام سببی و مسببی که در هستی راه از 

  شناسی . جهان2
شدن درهاى خزائن غیب دارد. بازخزائن غیبی و جهان طبیعى مرتبه نازله جهان غیب است 

شود، به اسبابى وابسته است که در که از آن به امدادهاى غیبى تعبیر مى متعال خداوند
عدي است و دو نظام علت و جهان هستی دو بتصریح شده است. ها به آن  و روایت ها هآی
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اسباب در هر دو نظام خداوند  هر آن جاري است و سرسلسلمعلول مادي و مجرد د
  .)108ـ  97ص ،هماناست ( متعال

بر این اساس علت تامه تحقق نعمت مادي و رشد و پایـداري آن نیـز مرکـب از علـل     
 نـزد خداونـد  ن غیبی مجرد، نامحدود و پایـدار  مادي خزائهاي  مادي و مجرد است. نعمت

خزاین غیـب خـود را بـاز    در  به اسبابی که مقدر کرده متعال و خداونددارند  متعال
افزاید و به سبب اسبابی نیز این ابواب را بسته و نعمت را کاهش ها می کرده و بر این نعمت

  کند. یا سلب میداده 

  شناسی . انسان3
سمت کمال (عبودیت پروردگار)  ياسالمی هدف آفرینش انسان حرکت و بینی در جهان

عدى استاست. انسان موجودى دو ب: عد مجریک بد و غیرمادعد مادى دارد و یک بعد ى. ب
و هر ویژگى را  دبعد مجردش روح. روح انسان دو ویژگى دار مادى انسان بدن است و

  توان بخشى از روان نامید: مى
  ویژگى عقالنى و ادراکى؛ . 1
  غریزى. ویژگى نفسانى و .2

کند. به اش حاکم حیوانى هاي تواند عقل خود را بر تمایلمىدارد و انسان اراده و اختیار 
را حاکم وجود خود ساخته، عقل را به  ها تواند شهوتترتیب راه کمال را بپیماید و مىاین 

در نگـرش اسـالمى،    ین ترتیب از قله رفیع انسانیت سـقوط کنـد.  ه ادرآورد و ب آناسارت 
حیوانى نیست بلکه کمالش در حاکمیت عقل بر  هاي تنها ناگزیر به پیروى از تمایل ن نهانسا
  ).121ـ  111ص ،همان(ز است یغرا

تواند با اعمال و رفتار خود زمینه تحقق نعمت مادي و افزایش و  بر این اساس انسان می
هـاي   زمینـه تواند با حاکمیت شـهوت بـر عقلـش     کاهش آن را فراهم آورد؛ یعنی انسان می

ین ترتیب نعمت را تبدیل به نقمت و عذاب ه او بسازد استفاده نادرست از نعمت را فراهم 
سـعادت دنیـا و   جهـت  الهـی در  هـاي   تواند با حاکمیت عقل بر شهوت از نعمت و میکند 

  .کندو آن را فزاینده و پایدار کرده آخرت خود استفاده 
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  شناسی . جامعه4
هایی که قابل تغییر و تحویل نیست.  انسانی حاکم است، سنتهاي الهی بر جوامع  سنت

هایى است که ش است و مراد از سنت االهى قوانین و روشوسنت به معناى طریقه و ر
هاى حاکم فرموده است. قرآن کریم بارها به وجود سنت انسانیبر جوامع  متعالخداوند 

: عمران آلکند (سنت االهى تأکید مى ناپذیرىامع انسانى تصریح کرده، بر تغییراالهى در جو
  .)23 :فتح / 62 :احزاب / 77 :اسراء / 43اطر: ف / 137

هاى االهى نیز از سنتبرخی بر بیان اصل این قانون، به  ها افزون و روایتکریم قرآن 
هاي  : سنتهستندها دو دسته  این سنت .)131ـ  128ص ،1390(میرمعزي، اند تصریح کرده

حرکت به سمت راه ند که در هستقوانین علمی الهی  ،هاي مثبت سنتمثبت و منفی. 
هایی هستند  سنت ،هاي منفی شوند. سنت جاري می متعالسعادت و تقرب به خداوند 

 بارهشوند. در جاري می متعال حرکت به سمت شقاوت و دوري از خداوندراه که در 
ها قانون افزایش نعمت  نعمت نیز دو دسته سنت مثبت و منفی وجود دارد. برخی سنت

  کنند و برخی قانون کاهش آنها را. مادي را بیان می
ند. دار خزائن مجرد، نامحدود و پایدار متعال نزد خداوند ماديهاي  نعمتدر نتیجه 

جرد است. قوانین برکت یا مرکب از عوامل مادي و مها  افزایش و پایداري نعمت هعلت تام
ها، همان  پایداري و ناپایداري نعمت ،افزایش ،برکتی و به عبارت دیگر قوانین کاهش بی

الهی مثبت یا منفی حاکم بر رفتارها در سطح فرد و جامعه است. این قوانین در هاي  سنت
مادي  ومعلولی هاي افزایش و کاهش نعمت را در جهان مشتمل بر دو نظام علت حقیقت راه

  کنند. و مجرد بیان می

  شناختی مبانی معرفت )ب

 انواع شناخت . 1

شود: در علم حضوري  نخستین تقسیم به علم حضوري و علم حصولی تقسیم می علم در
گیرد و وجود واقعی معلوم براي عالم منکشف  علم به ذات معلوم بدون واسطه تعلق می

گیرد  شهود و آگاهی عالم قرار نمید. در علم حصولی وجود خارجی معلوم مورد شو می
صورت یا مفهوم  ما در اصطالحو است چیز دیگري که نمایانگر معلوم راه بلکه عالم از 
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علم حضوري نسبت  .)153ص ،1ج، 1378 یزدي، مصباحشود ( میاز آن آگاه نامیم  میذهنی 
ست و ا امامان معصومخاص الهی و  ياولیاویژه به نعمت و علل افزایش و کاهش آن 

رو در علم اقتصاد برکت با علم حصولی که قابل تعمیم نسبت به  قابل تعمیم نیست. از این
  علم حصولی دو نوع است: .کار داریمتمام آحاد بشر است، سرو

  ؛تصور: صورت ذهنی خالی از حکم؛ مانند صورت ذهنی آب و باران. 1
  بارد.تصدیق: صورت ذهنی همراه با حکم؛ مانند باران می. 2

ن قابل انطباق است) و کلی بر یک فرد معیفقط تصور نیز به دو نوع جزیی (مفهومی که 
  شود.  شماري قابل انطباق است) تقسیم می (مفهومی که بر افراد بی

مفاهیم ماهوي یا الف) اند: کلی را به سه قسم تقسیم کردههاي  مفهوممسلمان فیلسوفان 
اولی هاي  مفهوممفاهیم ثانوي منطقی.  ؛ ج)مفاهیم ثانوي فلسفی ؛ ب)معقوالت اولی منطقی

به  هستند که در خارج مصداق دارند و خارج ظرف اتصاف اشیاهایی  ، مفهوممنطقی
  . مفهوم انسان، سفید، سیاه، اسب و ... :مانند ؛استآنه

شوند و مصداق  هستند که در ذهن محقق می هایی ، مفهومثانوي فلسفیهاي  مفهوم
کند. خارج ظرف اتصاف موجود  را از خارج انتزاع می ها مورجی ندارند. ذهن این مفهخا

  ومعلول. ؛ مانند مفهوم علتها مفهومخارجی به این مفاهیم است نه ظرف تحقق این 
هستند که در آنها ظرف تحقق و اتصاف به این  هایی ، مفهومثانوي منطقیهاي  مفهوم

اي مفهوم انسان و دومی لی و جزیی که اولی صفت برذهن است؛ مانند مفهوم کها  مفهوم
  صورت ذهنی حسن است.صفت براي 

مشتمل بر  هاي مادي در حقیقت از نوع تصدیقهاي  قوانین افزایش یا کاهش نعمت
  کلی هستند.هاي  مفهوم

  ابزار شناخت. 2
  در فلسفه اسالمی براي شناخت سه ابزار وجود دارد:

آور نیستند. اگر ادراکات  یقین ،آیند دست می هکمک حواس بهایی که به  معرفتحس: . 1
  آور باشند. توانند یقینمی ،باشندداشته برهانی  هحسی پشتوان

  هستند:تقسیم  قابل به سه دسته ،شوند عقل درك می هوسیل ی که بهیها معرفت عقل:. 2
  ؛تحلیلیهاي  قضیهوجدانیات و ؛ مانند بدیهیات اولیه )الف
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  ؛مانند متواترات و فطریات ؛نویهبدیهیات ثا )ب
  .و کسبیات ها هنظری )ج

پذیر است و ضریب خطا به میزان م گرچه خطاسو هو دست هستند قسم اول و دوم یقینی
با ارجـاع آنهـا بـه بـدیهیات و      ؛ اماشود تر می پیچیدگی استدالل و دوري از بدیهیات افزون

  ایط برهان، مفید یقین خواهد بود.رعایت شر
هـا   حقیقتمعرفت حضوري است که خطا در آن راه ندارد. وقتی قلب  هقلب وسیل قلب:. 3

نامنـد.  به آن شهود گوینـد و علـم حاصـل از آن را علـم حضـوري مـی       ،واسطه درك کند یرا ب
است. وحی که بـر قلـب    معصومامامان و سپس  اکرم باالترین مراتب شهود، شهود پیامبر

  است که خطا در آن راه ندارد. اکرمي پیامبر نازل شد شناخت شهود اکرمپیامبر 
 هاي مادي حس مبتنی بر برهـان و عقـل قـادر    در شناخت علل افزایش و کاهش نعمت

دو ابـزار،   یـک از ایـن   مادي دست یابند؛ اما هـیچ هاي  ند به عوامل مادي افزایش نعمتهست
قلب شهود راه ها کاربرد ندارند. عوامل مجرد باید از  براي شناخت عوامل مجرد این نعمت

ند. باالترین مراتب شـهود نسـبت بـه ایـن عوامـل      هستشود و به علم حضوري قابل درك 
بـه وسـیله   وقتی  آنانالبته شناخت شهودي  ؛است امامان معصومو  اکرمشهود پیامبر 

   شود. علم حصولی براي ما قابل درك میصورت  به ،کلمات نقل شود

  منابع شناخت . 3
  براي شناخت قوانین افزایش و کاهش نعمت سه منبع شناخت قابل ذکر است:

 حس و عقل است.به وسیله عالم طبیعت و ماده که منبعی براي شناخت عوامل مادي نعمت . 1
منبع مهم و مطمئنی براي  ها و روایتها  آیه: گنجینه امامان معصوم هاي و روایتها  . آیه2

امامـان  زیـرا   ؛ندهسـت (اعم از مادي و مجرد) افزایش و کـاهش نعمـت    هت تامشناخت عل
معلول و لک و ملکوت دارند و نظام علتعلم کامل و بدون خطا نسبت به عالم م معصوم

 .)159ص ،26ج ،ق1404مجلسی، شناسند (مادي و مجرد این جهان را به خوبی می
در زندگی افراد  متعالقابل تبدیل و تحویل خداوند هاي غیر تاریخ افراد و اقوام: سنت. 3

توان به برخی  با مطالعه تاریخ افراد و اقوام میرو  از این و جوامع گذشته جاري شده است.
قـرآن کـریم نیـز انسـان را بـراي      رو  از این از قوانین کاهش و افزایش نعمت دست یافت.

در سرگذشـت و سرنوشـت جوامـع    هاي الهی حاکم بر جوامع به تـدبر   یابی به سنت دست
 .)137عمران:  (آلکند  میپیشین سفارش 



 

می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/ 
زي

رمع
ن می

حسی
سید

 

20 

  ارزش شناخت . 4
، حقیقت معلوم را بدون ملهاي حضوري که در آنها عا معیار صحت شناخت در شناخت

ها  مفهومها و  صورت ههاي حصولی که در آنها حقیقت به واسط یابد، با شناختواسطه می
هاي حصولی  آنجا که در علم اقتصاد برکت با شناختشود، متفاوت است. از  درك می

  به معیار صحت این نوع از شناخت خواهیم پرداخت.؛ بنابراین فقط کار داریمسرو
اسالمی حقیقت عبارت است از صورت علمی مطابق با واقعیتی که از آن  هدر فلسف
حقیقت هاي حصولی انسان  توان اثبات کرد که شناخت کند. حال چگونه می حکایت می

ها مطابق با واقع است؟  توان اثبات کرد که این شناخت است؟ به عبارت دیگر چگونه می
 ،را که به شکل صحیح منطقی از بدیهیات و فطریات استنتاج شودهایی  قضیهگرایان  عقل

عقلی قابل اثبات هاي  برهانحسی و تجربی را نیز اگر به هاي  قضیهشمارند و  حقیقت می
هاي  قضیهتوان اثبات کرد که  بحث در این است که چگونه میاما  ؛دانند باشد معتبر می

در این مطلب اختالف دارند. قول راجح  وفانلسیبدیهیه و وجدانیات مطابق واقع است. ف
    شوند. منتهی به علم حضوري میها  قضیهآن است که این 

ناپذیري آنها این ادارند و راز خطبر این اساس بدیهیات اولیه و وجدانیات ارزش یقینی 
بدیهی را هاي غیر قضیهشود.  علم حضوري ثابت می هوسیل است که تطابق علم و معلوم به
اي بر طبق ضوابطی که در علم یابی کرد؛ یعنی اگر قضیه باید با معیارهاي منطقی ارزش

دست آمده صحیح و در غیر این صورت  هبدیهی بهاي  قضیهشده از  منطق براي استنتاج بیان
  .)253ـ  248، 1378یزدي،  اصحیح خواهد بود (مصباحن

  روش این علم
  مبانی آن باید به دو پرسش پاسخ داده شود: براساسدر توضیح روش این علم 

 روش کشف قوانین افزایش و کاهش پایدار نعمت چیست؟. 1
 براسـاس بینی وضعیت جوامـع   تبیین و پیش، وصف، روش تطبیق این قوانین بر جوامع. 2

 این قوانین چگونه است؟ 

باره روش کشف قوانین افزایش و کاهش پایدار نعمت بحث در ادامه بحث ابتدا در
بیان شده از باب نمونه ذکر ها  روایتو ها  آیهسپس برخی از این قوانین که در  ؛شود می

  بر جوامع خواهیم پرداخت. نسپس به روش تطبیق این قوانی ؛خواهد شد
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  ن رشد فزاینده و پایدار نعمتروش کشف قوانی )الف
مرکب از علل مادي و مجرد است. انسان براي شناخت  ،علت تامه افزایش یا کاهش نعمت

 ،مجهز به ابزار حس و عقل است و براي شناخت اجزاي مجرد آن ،اجزاي مادي علت تامه
افزایش  مجهز به ابزار قلب از راه شهود است. با این وجود این ابزار براي شناخت علت تامه

ها کافی نیست؛ زیرا از سویی ابزار حس و عقل در شناخت علل مادي خالی  و کاهش نعمت
ند و از سوي دیگر شناخت علل مجرد هست از اشتباه نیستند و از شناخت علل مجرد نیز عاجز

مراجعه به تاریخ سرگذشت  است.پذیر  امکانخاص الهی  يبراي اولیافقط شهود قلبی راه از 
  . نیستده هم یچه خالی از فا، گرو جوامع نیز خالی از اشتباه نیستها  انسان

راهی بهتر و  ،الهیهاي  بر این اساس براي کشف علت تامه افزایش و کاهش نعمت
است و کسانی که مخاطبان اصلی قرآن » تبیان کل شی«تر از مراجعه به قرآن کریم که  مطمئن
رسد. در قرآن نظر نمی کنند، به اشتباه نمیو در علم حصولی و حضوري خود هستند کریم 

ء و هدى و و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیاناً لکُلِّ شَی« فرماید: به پیامبرش می متعالکریم خداوند 
ایم توضیح همه چیز و این کتابى که بر تو نازل کردهو « :)89(نحل:  »للْمسلمینَ رحمۀً و بشْرى

  .»ت و رحمت و بشارت مسلمانان استهدای
  :نویسد مین را نقل کرده و ادر تفسیر این آیه ابتدا نظر مفسر طباطباییعالمه 

به معناى بیان است و چون قرآن کریم کتاب هدایت براى عموم مردم است و جز این  تبیان
کـه برگشـتش بـه     آن چیزهایى استتمام  »ءلکُلِّ شَی« ظاهر مراد ازدر  ،نى نداردأکار و ش

 ،شـرایع الهـى   ،اخـالق فاضـله   ،معارف حقیقى مربوط به مبـدأ و معـاد  مانند  ؛هدایت باشد
و قـرآن تبیـان    ندهسـت  که مردم در اهتدا و راه یافتنشان به آن محتاجهایی  عظهموو  ها هقص

  .)469ص، 12ج ،1374طباطبایی، (علوم هم باشد تمام ست (نه اینکه تبیان براى همه اینها
یابی انسان به  ها براي دست ر این اساس چون علم به علت تامه افزایش نعمتب

این تمام تجربه و حتی شهود خود قادر نیست به  ،عقلراه سعادتش الزم است و انسان از 
کتاب هدایت کریم به عنوان در این رابطه الزم است و قرآن  يعلل دست یابد، هدایت و
  این علل را بیان کرده است.

  افزاید:می طباطباییعالمه 
اند و این وقتى صحیح است کـه منظـور از   ن در این آیه گفتهااین آن مطلبى است که مفسر
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هـاى لفظـى    وسیله کالم و داللـت  هیعنى اظهار مقاصد ب ؛تبیان، همان بیان معهود و معمولى
در ؛ امـا  اردانـد داللـت نـد   بوده باشد، قرآن کریم با داللت لفظى بـه بیشـتر از آنچـه گفتـه    

 ؛»ما کان و ما یکـون و مـا هـو کـائن    « آمده که قرآن تبیان هر چیزى است، و علم ها روایت
سـت و اگـر ایـن    اهمـه در قـرآن    ،یعنى آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهـد بـود  

داللـت  روش شود که مراد از تبیان اعم از بیان بـه  اش این مىالزمه ،صحیح باشد ها روایت
عدى هم ندارد که در قرآن کریم اشارات و امورى باشد که آن اشارات و هیچ ب لفظى باشد

  کند (همان).هایى کشف کند که فهم عادى و متعارف نتواند آن را درك  از اسرار و نهفته
پیامبر  .)224ص ،1ج، 1365کلینی، جمع شده است ( کافیدر کتاب شریف  ها این روایت

ان مؤمنامیرحضرت وحی تلقی کرده و آن را به راه از  این علم را از خداوند متعال اکرم
نیز این  دیگر امامان معصوم )461ص ،22جق، 1404مجلسی، است (کرده منتقل  علی

  .)238ص ،1ج، 1365کلینی، اند ( به ارث برده نامؤمنامیرحضرت و  علم را از پیامبر اکرم
 هـاي  در روایـت رو  از ایـن  حد تواتر است و قابل تردید نیست. باره در در این ها روایت

 ،1جهمـان،  ( انـد  وصـف شـده  » معدن علـم «به  معصومامامان و  اکرم متعددي پیامبر
  .)159ص ،26جق، 1404/ مجلسی،  221ص

افزایش نعمت جزیی از علوم وسـیع موجـود در قـرآن     هعلم به علت تام ،بر این اساس
است و چون انسان به این علم براي حرکت  امامان معصومو  اکرمو نزد پیامبر کریم 

  است. شده بیان  ها ایتوو رها  وسیله آیه بهاین علل  ،سعادت خود نیاز داردراه در 
 ،چـه از راه حـس  جعه شود. گرمرا ها و روایت ها هنتیجه آنکه براي کشف این علل باید به آی

  استفاده کرد.   ها تو روای ها هتأیید استنباط از آیجهت توان در  می ها تعقل و مطالعه تاریخ ام
جاي این پرسش است که آیا روش کشف این علل با روش اجتهادي اسـتنباط احکـام   

  که در علم اصول فقه بیان شده متفاوت است؟ ها و روایت ها هفقهی از آی
ـ «زیرا علم فقه االحکام یا فقه اصغر عبارت است از:  ؛پاسخ مثبت است ه احکـام  علم ب

ق، 1414/ کرکـی،   5، صق1403اضـل مقـداد،   ف» (آن هتفصـیلی  هشرعیه از طریق ادل هفرعی
است که موضوع آن افعال مکلفین یـا متعلـق   هایی  االحکام مشتمل بر گزاره علم فقه .)6ص

عنوان  بهافعال آنها است و محمول آن یکی از احکام تکلیفی یا وضعی است. علم اصول فقه 
علمی است که در آن  ،صول فقهاعلم «چنین تعریف شده است:  ،استنباط احکامبیانگر روش 

(مظفر،  شود شود، بحث می هاي استنباط حکم شرعی واقع می از قواعدي که نتیجه آن در راه
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علم « نیز علم اصول را به صورت ذیل تعریف کرده است: شهید صدر. )5ص ،1جتا]،  [بی
  .)31ص ،1جق، 1417صدر، (» دالل فقهی استاصول علم به عناصر مشترك در است

 ؛نه علل و موانع تحقق برکت ،باره قواعد استنباط حکم شرعی استها در بحثتمام این 
افعـال   بارهالهی در هايدنبال کشف قوانین هنجاري و دستور االحکام به به عبارت دیگر فقه

دنبال کشف قوانین اثباتی  در حالی که ما در علم اقتصاد برکت به ؛مکلفین و متعلقات آن است
دنبال استنباط احکام فعل مکلفین است و علـم   االحکام به تحقق برکت اقتصادي هستیم. فقه

  دنبال آثار فردي و اجتماعی افعال مکلفین بر کاهش یا افزایش نعمت است. اقتصاد برکت به
در  ،طـور مثـال   ؛ بـه نیز با هم تفـاوت خواهـد داشـت   دو  قواعد استنباط اینحتم  طور به
الفاظ در علم اصول فقه از ظهورات الفاظ امر و نهی در وجوب و حرمت بحث هاي  بحث

در روش استنباط قواعد افزایش و کاهش نعمت باید از ظهور الفاظی که داللت  ؛ اماشود می
  بحث شود.  کند، باره می بر یک قانون علمی در این

هـاي   علم فقه قوانین افزایش و کاهش نعمـت «باط این قوانین نیازمند تأسیس براي استن
بـه ایـن   کنـیم.   گذاري می نام» هاي اقتصادي علم فقه سنت«هستیم. این علم را به » اقتصادي

هاي الهی اقتصادي جاري  علم به سنت« :هاي اقتصادي عبارت است از ترتیب علم فقه سنت
هـاي اقتصـادي    نیازمند تأسیس علم اصول فقه سـنت نیز ». آن هتفصیلی هادلراه در جوامع از 

ترتیب علم اصول فقه به این بحث شود. ها  باره قواعد استنباط این سنتهستیم که در آن در
راه شـود کـه نتیجـه آن در     علمی است که در آن از قواعدي بحث می، هاي اقتصادي سنت

ت که به عناصر مشـترك در اسـتدالل   شود یا علمی اس هاي اقتصادي واقع می استنباط سنت
  *پردازد. هاي الهی می براي استنباط این سنت

                                            
در حالی که این بحـث   ؛اقتصادي استهاي  موضوع بحث علل افزایش و کاهش نعمترو  پیش. در مقاله *

االحکام نیازمند  ترتیب در کنار علم فقهبه این الهی قابل تعمیم است. هاي  به علل افزایش و کاهش نعمت
هـاي الهـی جـاري در     السنن عبارت است از علم به سنت السنن هستیم. علم فقه تأسیس علمی به نام فقه

که در آن قواعـد و روش اسـتنباط   هستیم السنن  نیازمند علم اصول فقهنیز  .تفصیلیۀ آن هادلراه جوامع از 
شود که  السنن علمی است که در آن از قواعدي بحث می ترتیب علم اصول فقهبه این تبیین شود. ها  سنت

شود یا علمی است که به عناصـر مشـترك در اسـتدالل     هاي الهی واقع می استنباط سنتراه نتیجه آن در 
تواند جایگزین علوم انسانی اسالمی باشد و بحث از  پردازد. این علم می هاي الهی می براي استنباط سنت

  گنجد. طلبد که در این مختصر نمی مفصلی را میهاي  تحقیقاین مقوله 
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  برخی قوانین برکت )ب
انسانی و کاهش یا  همعلولی بین رفتارهاي انسان یا جامع و علی هاین قوانین بیانگر رابط

شود. برخی از این  اقتصادي نیز میهاي  الهی است که شامل نعمتهاي  افزایش نعمت
  از: هستند اند عبارت که در قرآن کریم بیان شدهقوانین 

 .)96 (اعراف: حاکمیت ایمان و تقوا در جامعه سبب نزول برکات االهی است. 1
کنـد   چنـدان مـی  آن را دو متعـال خرج شود، خداوند  وند متعالمالی که در راه خدا. 2

 .)245: ه(بقر
 .)7 (ابراهیم: شود هاي االهی سبب فزونی آنها می شُکر نعمت. 3
 .)112 (نحل: شود امنی می، گرسنگی و ناقحطیباعث کفران نعمت . 4
 .)12ـ  10 (نوح: شود نزول خیرات میباعث استغفار همراه با توبه . 5
 .)11/102(هود: نزول بالیا و هالکت است باعثحاکمیت ظلم در جامعه . 6
هالکت جامعـه  ـ باعث   اند شدهکسانی که در اثر نعمت فراوان طاغی ـ ن  احاکمیت مترف. 7

  .)16 است (اسراء:
 .)276 (بقره: افزاید برد و به برکت صدقات می برکت ربا را از بین می متعالخداوند . 8
 .)66 (مائده: افزایش برکت استباعث عمل به فرامین الهی . 9

تنگـی و مشـکل پـیش     يدر معیشت و، اعراض کند متعالهر کس از ذکر خداوند . 10
 .)124 (طه: خواهد آمد

هاي برتر و پایـدارتر الهـی    بهرمندي از نعمتباعث در امور  متعالتوکل بر خداوند . 11
  .)36 است (شورا:

  است:شده بیان  نیزها  روایتبسیاري از این قوانین در 
 ــ  256ص ،1ج، 1377ریشـهري،   (محمـدي  عدل سبب افزایش برکات در جامعه است. 1

257(.  
 .)29، ب76ص ،3جق، 1408نوري،  محدثبرکت رزق و روزي است (باعث نماز . 2
  .)1، ب184ص ،6جهمان، برکت در دنیا و آخرت است (باعث استغفار  .3
 .)10ب ،231ص، 15جهمان، برکت است (باعث قناعت  .4
و  نیـازي  رفـع فقـر و بـی   باعث  نسبت به روزي انسان متعالرضاي به تقدیر خداوند  .5

 .)387ـ  384ص، 1380ریشهري،  محمديوسعت روزي است (
 .)14ح ،291ص، 90جق، 1404مجلسی، افزایش روزي است (باعث دعا . 6
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  .)406ص (همان، شود میافزایش روزي باعث نماز شب . 7
شـدن خیـرات و افـزایش (نعمـت)     فـراوان  گشایش امور و باعث قرائت قرآن در خانه  .8

  .)410ـ  408صشود (همان، نسبت به اهل خانه می
  .)414ـ  411صشود (همان، رفع فقر و گناه صحت بدن و وسعت روزي میباعث حج و عمره  .9

 .)7771ح ،2241ص ،5ج، 1377ریشهري،  محمديرفع فقر است (باعث زهد  .10
نیـازي   غنی و بیباعث ) و 27846ح اعتدال در معیشت از فقر جلوگیري کرده (همان، .11

 شود. ) می27848ح (همان،
 )، اصـالح زنـدگی  8086ح ،354ص ،1366آمدي،  رفع فقر (تمیمیباعث حسن تدبیر  .12

) و سوء تدبیر کلید 8081ح ) و افزایش مال (همان،8079ح )، بقاء (همان،8082ح (همان،
 و 8088(همـان، ح  ) و علـت هالکـت  8087ح (همان، )، آفت زندگی8090ح ،(همان فقر

 ) است.8089
 .)306ح ،131ص، 1380، ریشـهري  محمـدي بـرد ( فقـر را از بـین مـی   کوشش کار و  .13

و باعث ) 363ح ،145کند (همان، صبیکاري و سستی و تنبلی انسان را از سعادت دور می
) و از اسـتجابت دعـاي انسـان جلـوگیري     359ح ،144ص ،(همـان شده فقر و محرومیت 

 .)396ـ  392ح ،151ص ،(همان کند می
و  )7و 4ح ،119ص ،2ج، 1375کلینـی،  (یمن و برکـت  باعث رفق و مداراي با مردم . 14

 .)9ح (همان، وسعت روزي است
ق، 1409عاملی،  حرّبرکت مال و افزایش روزي است (باعث مواسات با برادران دینی  .15
 .)20704ح ،49ب ،347ص ،15ج

  .)1338ح ،433ص، 1380 ،ریشهري محمديدنبال دارند ( وفا و صدق روزي را به .16
ق، 1404مجلسی، شود ( فقر میباعث آورد و خیانت در امانت داري توانگري می امانت .17
 .)15ح ،121ص ،6ب ،74ج

گفتـه   پـیش بخشـی از قـوانین   فقط بیان شده و این  ها و روایتها  آیهقوانین بسیاري در 
قابل تعمیم به اجتماع نیـز   ،باره آثار رفتارهاي فرد بیان شدهذکر است آنچه درشایان است. 

دار بودن همه  امانت ،شود يتوانگري وباعث داري یک فرد  وقتی امانتطور مثال،  ؛ بهستا
یعنی اگر در آیه یا روایتی  ؛اما عکس آن درست نیست ؛توانگري همه خواهد شدباعث نیز 

  اثري براي یک رفتار اجتماعی ذکر شد، ممکن است آن اثر بر رفتار فرد مترتب نشود.
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عوامل افزایش و کاهش نعمت و تشخیص عوامـل  تمام یابی به  نکته دیگر آنکه با دست
ر اگـ طور مثـال،   ؛ بهیک تابع ریاضی بیان کردصورت  به توان تابع نعمت را اصلی و مهم می

سوره اعراف به این نتیجه رسیدیم که ایمان و تقوا به مفهوم وسـیع آن اسـباب    96 هطبق آی
  توان تابع اصلی برکت را چنین نوشت: نزول برکت الهی است، در این صورت می

푁 = 푓(푇, 퐼)									푁 > 0		, 푁 > 0			 
بـه   Iو  Tو  شـود  دهنده نعمت است که افزایش آن برکت نامیده مـی  نشان Nکه در آن 

البته این ؛ تابع برکت است ه. این در حقیقت صورت کلی و سادهستندو ایمان  اترتیب تقو
توان تابع مادر و اصلی برکت نامیـد. ایمـان و تقـوا در سـطح فـرد و جامعـه در        تابع را می

دیگـر قـوانین    هاي ایتوو ر ها هیابد و در آیرفتارها و روابط فرد و جامعه ظهور و بروز می
شـعب   براسـاس تـوان   رو، این تابع را می از این ؛استشده تر بیان  تفصیلیصورت  به برکت

اگر با توجه به  ،مثالطور  . بهتر نوشت تفصیلیصورت  به و مظاهر آن در جامعه اایمان و تقو
 از گناه، انجام مناسـک عبـادي  پرهیز برخی قوانین برکت که پیش از این بیان شد، عدالت، 

را مظاهر ایمان و تقوا کوشش از اسراف و کار و پرهیز دعا و استغفار)،  ،حج ،(اعم از نماز
  توان چنین نوشت: ، در این صورت تابع تفصیلی افزایش نعمت را میبشماریم

푁 = 푓(	퐸, 퐺,푀, 푆,퐾)									푁 > 0	, 푁 < 0	, 푁 > 0	, 푁 < 0		, 푁 > 0									 
میـزان انجـام مناسـک     Mمیزان گنـاه در جامعـه و     Gوعدالت اجتماعی  Eکه در آن 

البتـه  ؛ دهد در جامعه را نشان میکوشش میزان کار و  Kمیزان تحقق اسراف و  Sعبادي و 
اي  یابی به تابع تفصـیلی برکـت بایـد در مطالعـه     ذکر این تابع براي نمونه بود و براي دست

و از میان آنها عوامل اصـلی تمییـز    شده نعمت استقصاعوامل افزایش تمام مبسوط و دقیق 
  آن عوامل نوشته شود. براساسداده و تابع 

  روش تطبیق این قوانین بر جوامع  )ج
ومعلولی بین رفتارهاي جوانحی و جوارحی  علی هچنانکه بیان شد این قوانین بیانگر رابط

قوانین بر زندگی هر فرد  اقتصادي است. تطبیق اینهاي  انسانی و نعمت هانسان یا جامع
تواند با تطبیق این علل در زندگی خود پی ببرد که در جهت  انسانی مشکل نیست. هر فرد می
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اما تطبیق این قوانین بر جوامع انسانی و سنجش  ؛کند یا کاهش آن افزایش نعمت حرکت می
  سازي است. موقعیت جوامع از نظر کاهش یا افزایش نعمت نیازمند استفاده از روش شاخص

به فراینـد  یا به عبارتی  هاستبه تعریف مرکز آمار ایران شاخص، معیار سنجش تغییربنا
انتزاعـی، شـاخص    هاي ومگیري مفه تعیین نمودهاي عینی قابل بررسی تجربی و قابل اندازه

بـه عـدد. شـاخص آن چیـزي اسـت کـه قابـل        مفهوم کردن  شاخص یعنی تبدیل گویند. می
آن متغیر در جهان واقعی  يعنی پیداکردن ما به ازا؛ یسازي تی شاخصبه عبار مشاهده است.

  .)1380(کمیسیون نظارت،  و دنیاي قابل مشاهده
، الزم اسـت بـراي   کنـیم براي آنکه قوانین افزایش یا کاهش نعمت را بر جوامع تطبیـق  
اگـر تـابع   طـور مثـال    ؛ بهمتغیرهاي مستقل و وابسته تابع برکت شاخص کمی تعریف کنیم

  صورتی که پیشتر اشاره شد، باشد: تفصیلی برکت به
푁 = 푓(	퐸, 퐺,푀, 푆, 퐾)									푁 > 0	, 푁 < 0	, 푁 > 0	, 푁 < 0		, 푁 > 0				 

براي  GNPباید شاخص کمی تعریف شود. شاخص تولید ناخالص ملی  Nبراي نعمت 
سعادت جهت کاالها و خدماتی که در تمام زیرا این شاخص شامل  ؛این منظور کافی نیست

کاالها و خدماتی را فقط . این در حالی است که نعمت شود میند، هست بشر مفید یا مضر
  .هستند سعادت بشر مفیدجهت شود که در  شامل می

کند.  وضعیت جامعه را از جهت کاهش یا افزایش نعمت وصف می ،روند شاخص نعمت
وسـیله   بـه نین کاهش و افـزایش نعمـت در جوامـع کـه     براي تبیین این وضعیت باید به قوا

رجوع کرد. براي اینکار باید براي هر یک از  ،نشان داده شدهپیشین مستقل در تابع هاي  متغیر
E  وG  وM  وS  وK ها  آن شاخص هايشاخص کمی تعریف کرده و میزان و روند تغییر

هايآن به تحلیل روند تغییر براساسن برآورد کرد و را در طول یک دوره معی N .پرداخت  

  گیري نتیجهبندي و  جمع
مادي مورد نیاز در هاي  دانشی است که به بررسی علل رشد پایدار نعمت ،اقتصاد برکت

پردازد. موضوع این علم سعادت جامعه انسانی از دیدگاه اسالم میجهت عرصه زندگی در 
سعادت انسان مفید است و راه در  مادي است و نعمت هر آن چیزي است کههاي  نعمت
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و نعمت فراوان و پایدار شده راحتی و لذت در زندگی دنیا و آخرت انسان  ،آرامشباعث 
  شود. برکت نامیده می

شود. علل و موانع افزایش  در این علم به علل کاهش یا افزایش این موضوع پرداخته می
شـناختی و   البته چنانکه در بحث مبانی هستی ؛نعمت افعال جوانحی و جوارحی مردم است

افزایش یا کاهش نعمت باعث مادي راه از فقط شناختی این علم گذشت، این افعال  معرفت
ومعلولی مادي و مجرد حاکم بر این جهان بر افزایش یـا کـاهش    نیست؛ بلکه در نظام علت

  گذارند. میاثر نعمت 
غایـت آن بررسـی علـل افـزایش پایـدار      زیرا هدف و  ؛علمی نافع است ،اقتصاد برکت

کارکرد این علم در مطالعه مادي الزم براي سعادت بشر در عرصه زندگی است. هاي  نعمت
  است:ذیل صورت  به راههاي افزایش یا کاهش نعمت در جامعه

 ؛مورد مطالعه از نظر میزان برخورداري از نعمت هوصف وضعیت جامع. 1
 ؛بیان علل آنراه تبیین وضعیت وصف شده از . 2
 ؛بینی درباره آینده جامعه از نظر میزان برخورداري از نعمت پیش. 3
  یابی جامعه به رشد فزاینده و پایدار نعمت. هاي دست پیشنهاد راه. 4

تحقق خواهد یافت، قابل بیان » ب«تحقق یابد، آنگاه » الف«اگر صورت  به قوانین این علم
ایمـان یـا   ماننـد  ، یکی از رفتارهاي جـوانحی  »الف«یعنی  ؛شرطیه تالی هاست. در این قضی

  بیانگر افزایش یا کاهش نعمت است.» ب«و است از سوي فرد یا جامعه  اتقومانند جوارحی 
استنباط شود و بـراي تطبیـق ایـن قـوانین بـر       ها ایتوو ر ها هقوانین این علم باید از آی

جهت افـزایش نعمـت بایـد از روش    گذاري در  بینی و سیاست پیش ،تبیین ،وصف ،جوامع
  سازي استفاده شود. شاخص
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