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  هاي اقتصادي معيار اخالقي فعاليت
  كريم قرآن اقتصادي هاي هآيديد از 

  
  10/11/1394تاريخ تأييد:   3/9/1394 تاريخ دريافت:

  *حسين غفورزاده  ___________________________________________________________________ 
  چكيده

هـاي اخالقـي بـراي    بـه مـالك   يابي به دنبال دستاخالق  ههاي فلسفشاخه به عنوان يكي از اخالق هنجاري
عمـوم رفتـار    نادرسـتي و  يدخيـل در درسـت  هـاي   عامـل  بـاره دراسـت.   انسان تنظيم رفتار درست و نادرست

ـ گرايي  نتيجه ،ـ  لت باشدياز فضبرگر فته ه كدانند  مي را روا يعملكه ـ   گرايي فضيلت هاي ديدگاه ،ها  انسان
كـه معيـار درسـتي عمـل را ذات     ـ گرايـي   و وظيفـه  ـ  ندنداآن مي هاي هكه معيار درستي عمل را خوبي نتيج

  اند. گرا مطرح شده گرايي نتيجه وظيفهسرانجام و  ـ ند، نه نتيجهنك عمل بيان مي
رهـاي اقتصـادي بـا    رفتا بـاره در انسـان  هـاي  فعاليت اخالقي معيار بررسي تطبيقيرو   نوشتار پيش هدف
اخـالق   هـاي  هاز اين رو ابتـدا بـه توضـيح مختصـري از نظريـ      ؛استكريم اقتصادي قرآن  هاي هعنايت به آي
هـاي اخبـاري و انشـايي،     در قالـب گـزاره  كـريم  اقتصادي قـرآن   هاي هسپس با بررسي آي ؛داختههنجاري پر

ي كـه  هاي قادهد با مصد اي تحقيق نشان ميه بيان شده است. يافته ها هبراي هر يك از اين نظريهايي  مصداق
گرايـي بـه معنـاي     هاي اقتصادي بايد فضيلت ، روح حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي آورده هدر آيكريم قرآن 

گـرا بـه معنـاي     گرايـي نتيجـه   وظيفه بايد و گيرد سن فاعلي و رعايت اعتدال در امور اقتصادي قرارداشتن ح
هـاي   سـنت  هـاي  هداشـتن بـه نتيجـ    اقتصـادي و در عـين حـال توجـه     زمينه درهي االدستورهاي بودن به  ملتزم

    نظر فعاالن اقتصادي قرار گيرد. اقتصادي قرآني مد
  .اقتصادي قرآن هاي هگرايي، آي گرايي، غايت گرايي، وظيفه فضيلت، اخالق هنجاري :واژگان كليدي

   .JEL: Z19, Z12 بندي طبقه
  

                                              
    .mail: hghafoorzadeh@yahoo.comدانشجوي دكتراي فلسفه اقتصاد اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي. .*
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  مقدمه
اخالق است كه هدف آن، فلسفه  هاييكي از شاخه )Normative Ethics( اخالق هنجاري
 ,Gensler, 2004( هاي اخالقي براي تنظيم رفتار درست و نادرست استرسيدن به مالك

p.4( كلي درستي و نادرستي اعمال است هاي  قاعدهاصلي در اخالق هنجاري تعيين  همسئل
درست را تشخيص هاي جزئي، عمل كه فاعل اخالقي بتواند بر اساس آنها در موقعيت

بودن و  دخيل در درست هاي درستي و نادرستي، ابتدا بايد عاملهاي  قاعده هدهد. براي ارائ
شود كه چه چيزهايي در درستي و مطرح مي اينجا اين پرسش نبودن عمل را تعيين كرد. در

 گراييفهيو وظ گرايينتيجهگرايي،  فضيلت هديدگاه عمدسه نادرستي عمل دخالت دارد؟ 
  . باره وجود دارد رايند

اخالق هنجاري را در هاي  هاي نظريه مصداقبه دنبال آن هستيم كه رو   پيشدر پژوهش 
از اين رو ابتدا به توضيح مختصري از اين  كنيم؛بررسي كريم اقتصادي قرآن  هاي هآي

ك شواهدي را براي هر يكريم، اقتصادي قرآن  هاي هسپس با بررسي آي ؛پردازيم مي ها هنظري
توان آنها را  كه به احكام اقتصادي پرداخته و ميهايي  ؛ براي نمونه، آيهكنيم از آنها بيان مي

االحكام اقتصادي نام برد و به غايت و دليل خاص آن حكم اقتصادي مستقيم  تحت آيات
را كه ضمن بيان حكم اقتصادي  هايي هگرايي و آي وظيفههاي  زير نظريهاشاره نشده است را 

ي و معلولي در رفتارهاي اشاره كرده است و به عبارت ديگر به بيان رابطه علّ يبه غايت
  گرا مطرح خواهيم كرد. گرايي نتيجه وظيفه هاي هنظريزير اقتصادي اشاره شده را 

 قينه تحقيشيپ
صورت ه خاصي مطالعاقتصادي قرآن كريم هاي  بحثدر  ياخالق هنجار يها هينظر بارهدر

 عام به رابطه فلسفه اخالق و اقتصاد وطور بهها فقط  هاز مطالع برخي اما ؛نگرفته است
 ها هاز جمله اين مطالع ؛اند اقتصاد اشاره كرده هدادن مباني هنجاري و فلسفي در حوز نشان
  زير اشاره كرد.موردهاي به  توان مي

  داخلي هاي همطالع
بر اين » با فلسفه اخالق اقتصاد و رابطه آن«با عنوان  اي در مقاله )1382( پناهي بروجردي

بر اين بوده است كه عموم كوشش طور بهمتعارف، هاي  در نظريهدارد كه پافشاري مطلب 
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طرف است. بر  اخالقي بيهاي  و نسبت به ارزش ا بودهنشان داده شود اقتصاد، علمي خنث
اقتصادي غرب در دويست سال گذشته، وران  انديشهاين اساس، انديشه غالب در ميان 

هاي اخير، اين  اما در دهه؛ اقتصادي بوده استهاي  بحثاخالقي از هاي  بحثايي كامل جد
رويكرد مورد ترديد جدي قرار گرفت و برخي از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخالق و 

خوبي كه اثرهاي يكي از  .آمدباره پديد  فراواني در اين نسبتاثرهاي به اقتصاد پرداختند و 
 مك فرسنو  هاسمننوشته  فلسفه اخالق و تحليل اقتصادي، كتاب شدهچاپ  باره در اين
چگونگي رابطه اخالق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب  رو  پيش در مقالهكه  است

 است.شده بررسي 

پس از تعريف مفهوم توسعه و » فلسفه اخالق توسعه«) در مقاله 1384( حاجي حيدري
 فلسفه اخالق توسعههاي  بحثپيشرفت و توسعه به  ايه هتبيين چارچوب نظري نظري

توسعه، ارزيابي هنجاري و اخالقي كند كه منظور از فلسفه اخالق  پردازد و بيان مي مي
توسعه در سطح جهاني است و فلسفه اخالق نيز و ابزار توسعه جهان سوم و  ها فهد

  .است اقتصاديـ  ماعياجتهاي  دگرگونيو وسايل  ها هدف بارهتوسعه واكنشي اخالقي در
 يرديكاخالق تجارت با رو هبر فلسف يدرآمد«) در مقاله 1389( محمدجواد توكلي

اخالق  هدر فلسف يانه و متعاليردگراكاركش ياخالق تجارت را در قالب دو گرا» ياسالم
انه، فلسفه وجود يردگراكاركش يبر اساس گرا باور دارد كه كرده و يار بررسوك كسب

ل يستد تحلي تجارت و دادورد آن در فضاكاركد در چارچوب يار را باوك كسباخالق 
باعث تواند  يه مكد است يتجارت مف يرو برا ت اخالق از آنين اساس، رعايرد. بر اك

ار وك كسباخالق  ينندگكشباعث  انهيردگراكاركن نگاه يشود. اتاجران ش سود يافزا
توان با  يرا مدشواري ن يااما  ؛انجامد يمانه در تجارت يشود و به گسترش نگاه ابزارگرا يم

  . كردحل  ينينگرش د يبه اخالق تجارت، به عنوان نوع ياسالم يرديكروبرگزيدن 
آن در  يهاو داللت» ياخالق هنجار« هينظر«) در مقاله 1392( و ديگران سيدهادي عربي

كند كه  ه ميبه اين نكته اشار» ياقتصاد اسالم يبرا ييهادرس ؛ياقتصاد يگذار استيس
 يهاتيوضع بارهده درينه و فايهز هاي و فن ييپارتو يارهاياقتصاد متعارف براساس مع

) در ييگراتي(مطلوب» دهياصالت فا« يهبر نظر يه خود مبتنكند كيم يريگميل تصميبد
 يگذار استين سيب هرابط يبه بررس» يليـ تحل يفيروش توص«ن مقاله با ياخالق است. در ا



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ده 
رزا

غفو
ن 
حسي

 

30 

در  يگذار استيس يآن پرداخته و لوازم آن برا ياخالق هنجار يد متعارف و مباندر اقتصا
 يهنظر يريارگك ه بهكدهد  يمقاله نشان م يها افتهيند. ك يم يرا بررس ياقتصاد اسالم

در اقتصاد  يگذار استيس يمبنا برادر جايگاه يگانه ) ييگراتي(مطلوب »دهياصالت فا«
  شود.  يمفراواني  يها ياستكبروز اعث ب ، با وجود نقاط قوتشياسالم

  خارجي هاي همطالع
سودگرايي «فصلي را به  )A Theory of Justice( اي درباره عدالت نظريهدر كتاب  جان راولز
گرايي  اختصاص داده و در آن به تفسير نظريه نتيجه )Classical Utilitarianism(» كالسيك

  و نقد نظريه سودگرايي پرداخته است.
دادن  بر نشان هعمدطور م) به2003( دانيل ليتلو ) م1987( آمارتيا سن هاي هطالعدر م

به  هعمدطور به سن. اخالقي و فلسفي با اقتصاد اشاره شده است هاي ارتباط ميان بحث
است كوشيده  ليتل .ارتباط ميان مفهوم عقالنيت و رفاه و بار ارزشي آن توجه كرده است

 هد.و نظريه انتخاب عمومي را نشان د ه در اقتصاد رفاههنجاري نهفتهاي  بحثبرخي 

ميان اخالق پرهيز د كه ارتباطي غيرقابل باور هستناين  نيز برم) 1999( پترسون و ديويس
اخالق و اقتصاد فلسفه  وجود دارد. به بيان آنها اگر دريافتيم كه ميان و تحليل اقتصادي

كه پيش خواهد آمد از چيستي سشي پر كاربردي يا تحليل سياست ارتباط وجود دارد
نيز به اهميت سرانجام  .)1175ص، م1999ماهيت اين ارتباط است (پترسون و ديويس، 

 .كنند مي اخالق در اقتصاد اشارهفلسفه  هاي هجايگاه مطالع

اقتصادي از هاي  اخالق و تحليلفلسفه  شايد بيشترين سهم در ورود مستقيم به ارتباط
اند به روشني به  كوشيدهخود  هاي هباشد كه در مطالع كل مك فرسونمايو  دانيل هاسمنآن 

ابتدا در ور  انديشهدو  اقتصادي بپردازند. اينهاي  اخالق و تحليلفلسفه  هاي ارتباط بحث
به  »اخالق را جدي بگيريمفلسفه « تحت عنوان م1993مفصل در  نسبتبه اي  مقاله
بعداً  ور هدو انديش اند. اين م اقتصاد اشاره كردهقلمروهاي عل اخالقي مرتبط با تمام هاي بحث

تحليل اقتصادي، فلسفه اخالق و با تفصيل بسيار بيشتر در كتاب معروف خود با عنوان 
گذاري اقتصادي با  تحليل و سياسترابطه  در پي دركم) 2006( گذاري عمومي سياست

دادن  اقتصادي در نشانهاي  هآنها در فصل دوم با بيان يك نمونه از توصي .اند اخالق برآمده
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ميان  هبه بيان رابطنيز اند. در فصل هفتم كتاب  كوشيدهاخالق و اقتصاد فلسفه  ارتباط ميان
رپذيري دو مفهوم اثاخالق هنجاري پرداخته و پس از آن به  هاي هعلم اقتصاد و برخي نظري

افزون اند.  اشاره كرده ها هيعني رفاه و كارايي از آن نظري ؛مهم در تحليل و سياست اقتصادي
به م) 2007» (مباني فلسفي اخالق هنجاري علم اقتصاد متعارف«در مقاله  هاسمنبر آن 

 .مباني فلسفي در علم اقتصاد متعارف پرداخته است

و  اقتصاديهاي  بحثاستخراج نظريه اخالق هنجاري در اسالم در حيطه به منظور 
 يها هينظركوشد  مياقتصاد اين مقاله  ه وفلسفاي معطوف به  رشته ميان هاي هترويج مطالع
منظور پس از اشاره ه اين . بكندبررسي اقتصادي قرآن كريم را  هاي هدر آي ياخالق هنجار

ها و  شاخصدادن  اخالق هنجاري و نشان هاي هنظرياخالقي و  هاي گزاره حقيقتبه 
 يه پرداخته خواهد شد. در هر نظركريم اقتصادي قرآن  هاي ههاي آنها به بررسي آي ويژگي

  هاي اخالقي حقيقت گزاره
 را مانند علوم توصيفيها  اين قضيهي انشايي نيستند بلكه ها هقضيفقط اخالقي  هاي يهقض
شجاعت «توان گفت:  مي؛ براي نمونه، توان به دو شكل اخباري و انشايي استعمال كرد مي

آب از تركيب «توان گفت:  كه مي گونه ، همان»بايد شجاع بود«توان گفت:  و مي» خوب است
براي پيدايش آب بايد اكسيژن با «توان گفت:  مي ،»آيد ميپديد يدروژن هاكسيژن و 

اين انشا بر واقعيتي ؛ اما به ظاهر انشايي است» بايد«ها  قضيهدر اين  .»يدروژن تركيب شوده
آمدن پديدن براي يدروژهتركيب اكسيژن و مثال طور بهكه عبارت است از عليت تكيه دارد 

به معناي ضرورت بالقياس است كه ميان علت و معلول برقرار » بايد«، موردهاآب. در اين 
وگرنه شود؛ معنا كه وقتي علت تامه موجود شود، بايد معلول آن نيز موجود به اين است؛ 

 .تامه نباشد ،اش اين است كه آن علت آيد و الزمه مي تناقض الزم

آتش و حرارت كه در فرض مانند چيز رابطه عليت وجود دارد؛ گاهي در خارج بين دو 
كند و گاهي نيز اين رابطه بين عمل و  مي وجود آتش، وجود حرارت ضرورت بالقياس پيدا

خاصي اثرهاي اش وجود دارد. فعل و عمل انسان از آن حيث كه پديده خاصي است،  نتيجه
شود  مي كه بر آن مترتباثرهايي قتي با تواند داشته باشد. فعل اختياري انسان را و مي نيز
اگر مطلوب انسان رسيدن ؛ براي نمونه، سنجيم، بين آن دو ضرورت بالقياس وجود دارد مي



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ده 
رزا

غفو
ن 
حسي

 

32 

راهي بخواهد به آن هدف دست يابد و از طرفي به هر  يهي باشد و وبه قرب اال
اين  در ،ايم كه تحقق اين هدف بدون انجام افعال اختياري خاصي ممكن نيست فهميده

رابطه ضرورت بالقياس است.  ،شود كه بين آن هدف و انجام اين افعال صورت گفته مي
گفته در آن، متعلَّق  پيشتوان به صورت قضيه اخالقي بيان كرد كه فعل  اين ضرورت را مي

بايد آن كار خاص را انجام  -هيقرب اال- براي تحقق آن معلول«گوييم  بايد است و مي
گويي و  كه مفاد آن، بيان ضرورتي است كه بين راست» بايد راست گفت«ل امثطور بهيا » داد

برقرار است. درست به همان معنايي كه در علوم تجربي  -كمال مطلوب انسان- هيقرب اال
در » بايد«بنابراين  ؛يدروژن تركيب شوندهبراي پيدايش آب بايد اكسيژن و  گفتيم كه مي
خبر از يك رابطه حقيقت، كند و در  ميحكايت مري اال اي اخالقي از واقعيت نفسه هقضي

، يزدي مصباح( بنابراين، قابل صدق و كذب است ،دهد علي و معلولي بين دو چيز مي
  .)77، ص1389

اخالقي وابسته به تحليل هاي  بودن گزاره ها درباره انشايي يا اخباري تعدد و تنوع ديدگاه
 اخالقي را با توجه به اين هاي ساس مكتباخالقي است. بر اين اهاي  مفهوممعناشناختي 

مبتني بر  هاي وصفي يا مكتبفي و غيروصهاي  توان تحت دو عنوان كلي مكتب ميمسئله 
گرايي،  گرايي، توصيه ي مانند امرگرايي، احساسهاي بمكت ؛جعل و كشف تقسيم كرد

 هايي هو نظري اه هي و نظريه اعتباريات، همگي از آن نوع مكتبگرايي، نظريه امر اال جامعه
گر  و آنها را توصيفها باور داشته  لهبودن احكام اخالقي و جم كه به انشاييشوند  شمرده مي

گرايانه و گرايانه، شهود هاي طبيعت ، انواع نظريهبرابردانند. در  االمري نمي نفس هاي واقعيت
ي ها هبودن قضي يبه اخبارباورمند هاي  و ديدگاه ها مكتبزير هاي فلسفي را بايد در  نظريه

  .)114ـ113(همان، ص بندي كرد اخالقي طبقه
اي اخالقي از ه هقضيشود كه  نظر قرار داده مي نيز اين مبنا مدرو   نوشتار پيشدر 

 را اخالقي هاي اي كه بحث اقتصاديهاي  ؛ بنابراين آيهدكن ميحكايت االمري  واقعيت نفس
  گيرند. مورد استناد قرار مي ،نندك بيان مي و اخباري اي انشاييه هقضي  در قالب
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 ياخالق هنجار هاي هينظر
فلسفه اخالق متداول را در  هاي ناترين عنو اخالقي، اخالق هنجاري مهم هاي در ميان بحث

ناب اخالقي هاي  علم اخالق است، حاوي گزارهرد. اخالق هنجاري كه زيبنده نام گي بر مي
بوده و وظيفه آن اثبات اين » گفتبايد راست «يا » گويي خوب است راست« مانند
آوردن اصول و احكام اخالقي است و  ست. نتيجه تحقيق در اين علم فراهماه گزاره
هاي آن توصيه و ترغيب يا نهي و منعي اخالقي را در بر دارند و از مخاطب عمل به  گزاره

كوشد تا  فيلسوف اخالق هنجاري مي .)33ص ،1387(وارنوك،  كنند آن را طلب مي
هاي  كم نشان دهد كه گزاره هاي اخالقي هنجاري پيش بنهد يا دست اي از گزاره نظومهم

(پل ادواردز،  شوند. ييد و تقويت ميأاخالقي هنجاري بنيادين چگونه به طرز عقالني ت
   .)21ـ20ص، 1378

كه حجم مسئله  ترين و ارزشمندترين اصلي اخالق هنجاري، بنيادين هاي در ميان بحث
آن را به خود اختصاص داده، بحث از معيار صواب و خطا در احكام  هاي حثوسيعي از ب

هاي اخالقي را صحيح  از گزارهبرخي توان  اخالقي است و اينكه چگونه ميهاي  و گزاره
ساز  ي از اين دست، زمينههاي ثبحو مسئله  از آنها را نادرست خواند. اينبرخي دانست و 

توان معيارهاي  ميديد شده است. از يك باره  اينجدي فيلسوفان اخالق در هاي  درنگ
  صواب و خطاي اخالقي را به دو دسته تقسيم كرد: 

خيزنـد. ايـن    كنند و از آن بـر مـي   شده توجه مي به فعل انجامفقط معيارهايي كه  دسته اول:
امـا در اينكـه آن    ؛باشد، اخالقي استداشته اي  گاه فعلي شرايط ويژه گويند: هر معيارها مي

گويند هر فعلي يا رفتاري كـه بـا    كه مي گرايان الف) نتيجهاند:  شرايط چيست، دو دسته شده
شود اخالقـي اسـت و در غيـر     انجام آن بيشترين غلبه خير يا سود ممكن بر شر حاصل مي

فعلـي كـه بـه    باور دارنـد فقـط   كه  گرايان ب) وظيفهاين صورت خطا و غير اخالقي است. 
بودن عمل، وظيفـه   گيرد اخالقي و صواب است؛ يعني معيار صواب بودن انجام خاطر وظيفه

بـا يكـديگر    هـا  هو مرجع تعيين وظيفـ خاستگاه گرايان در  البته وظيفه ؛بودن آن است  يا الزام
دانند و برخي ديگـر بـه    مي هياختالف دارند. گروهي مرجع تعيين وظيفه را اراده يا امر اال

  دانند. مي يفه را امر مطلقتعيين وظخاستگاه ، كانتپيروي از 
توجه دارند  يورفتاري هاي شخصيتي و  معيارهايي كه بيشتر به فاعل فعل و ويژگي دسته دوم:

اما اين ديدگاه، احكام نـاظر بـه فضـيلت     ؛چه خود فعل نيز در اين حالت مورد توجه است اگر
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، 1380، يفاعل سخن گفته (خزاع يتيو شخص يمنش يها يژگيا و وه تين ها، زهيانگ از
، انديشهن نوع يدر ا يام اخالقكد دارد. احكيالم، بر نوعِ بودنِ شخص تأك يكدر  ؛)44ص

 صلدر اآن عمل  هاي هجيا نتيعمل  ياخالق يابيارز ينبوده حتناظر فاعل  هفيا وظيبه الزام 
ا روا آن است ي يبوده و فعل اخالق يو ينش اخالق؛ آنچه مهم است فاعل و منداردت ياهم
 ).45دهد (همان، ص يمند انجام م لتيه فاعلِ فضك

وجود دارد. گوناگوني هاي  مدار ديدگاه در تعريف فضيلت در نظريه اخالق فضيلت
المعارف اخالق،  در دايره» فضايل«اي تحت عنوان  را در مقاله ها ، اين تعريفادموند پينكافس

اي توجه  به عنصر ويژهها  تعريفو ارزيابي كرده است. در هر يك از اين  آوري جمع
شدن و حالت ثابت  ملكه«در برخي از آنها به ويژگي ؛ براي نمونه، بيشتري شده است

عادت، هايي مانند  ويژگي، ها فضيلت اشاره شده است. در برخي از اين تعريف» داشتن
عد ملكه ديگر به ببرخي انده شده است و در بودن فضيلت مهم خو مهارت و استعداد ذاتي

هاي  هرا برخاسته از ملك ها تاي ديگر، فضيل است. دستهشده اشاره  ها تبودن فضيل عقالني
توجه جدي دارند. برخي ديگر از  ها تباور در فضيل /اند كه به انگيزش انگيزشي دانسته

دارند. شايد بتوان پافشاري لت الفاظ دالّ بر فضي» آميز بودن ستايش«بر ويژگي  ها تعريف
ل، حادر درون خود است و در عين  ها اين تعريفتمام گفت مفهوم فضيلت دربردارنده 

تواند تبيين و وصف كاملي از مفهوم فضيلت به  به تنهايي نمي ها كدام از اين تعريف هيچ
تبيين هاي گوناگون در  ها و تعريف اين وصفتمام از اين رو بهتر است به  ؛دست دهند

  .)22، ص1382(پينكافس،  مفهوم فضيلت توجه شود
، انديشهن ياست. از نظرگاه ا ارسطودر نظر  ياخالق هنجار يلت، محور اساسيفض 

و براي رسيدن به سعادت و خوشبختي واقعي نياز به  است  تليفض يشخص خوب دارا
ت و راسخي فضيلت ملكه يا حالت ثاب ارسطوديد اخالقي دارد. از  هاي تپرورش فضيل

احساسات و اعمال خود به خوبي عمل كند و اين امر  بارهشود انسان در است كه باعث مي
، 1389شود كه از نظر رواني و عقالني در حد تعادل باشد (خزاعي،  زماني محقق مي

مسلمان و مسيحي تعريف فضيلت به حد فيلسوفان دهد عمده  ها نشان مي بررسي .)73ص
به حد وسط دو  تپذيرند. تعريف آنها از اقسام فضيل ريط را ميوسط دو حد افراط و تف

  .)81(همان، ص رذيلت، به وضوح بيانگر اين امر است
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د يمان، اميا، ز خرد، شجاعت، اعتدال، عدالتينانديشه ن يخِ ايشده در تاردكيتأ يها تليفض
  .)95ص ،1392به نقل از عربي و ديگران،  20، صم2004و عشق عنوان شده است (گنسلر، 

خواهي انگيزه  نيك«ند: هستگونه احكام اساسي  در نظر اخالق فضيلت، در اخالق، اين
» از نظر اخالقي انسان خوب با همه مهربان است«، »شجاعت فضيلت است«، »خوبي است

توان  اخالق فضيلت ميباره در هاي پيشين لببا توجه به مط .)144، ص1384(عباسي،  و ...
  :كردرا به صورت زير معرفي  دو شاخصه اصلي در آن

است كه باعـث  فاعل  يتيو شخص يمنشهاي  يژگيها و و تين ها، زهيانگ . معيار فعل اخالقي1
  خود را به سعادت برساند. ها تشود و با پرورش فضيل تليفض يشخص داراشود  مي
  است.. فضيلت نيز حد وسط دو حد افراط و تفريط 2

  گرا فيلكتاخالق 
 گرايي يا علم اخالق وظيفهدر كتاب خود،  جرمي بنتامبار، نخستين يي را گرا واژه وظيفه

تكليف يا به معناي  Deontoتركيبي است از » Deontologism«مطرح كرد. واژه انگليسي 
  .)Elexander, 2007, p.1( شناخت«به معناي  logosوظيفه و 
ه كباور دارد  ينيشيپ ياخالق هاي هفيو وظ ها ه به الزامكاي است هيگرايي نظرفهيوظ

 اين باور گرايان بروظيفه .)Crisp, 1995, p.187( استناشي الزامشان از ذات خود افعال 
شان، هاي هنظر از نتيج  توان يافت كه با قطعافعال اخالقي را ميبرخي كم  ند كه دستهست

صاف ديگري غير آنها اوباور به  .)Olson, 1967, p.343( انجام آنها براي انسان الزامي است
مانند درستي و نادرستي آن است؛  هكنند عمل وجود دارد كه تعيين هاي هاز خوبي و بدي نتيج

به وسيله ذات عمل و اينكه آن عمل مصداق وفاي به عهد يا عدالت است، اينكه آن عمل 
 ,Spielthennerامر يا نهي شده يا مورد توافق و قرارداد اجتماعي است ( وند متعالخدا

2005, p.219(. ن درستي و نادرستي عمل دخيل يياصالً در تع ها هگرايي نتيجاز نظر وظيفه
  .)103ص ،1376كننده هستند (فرانكنا،  نييتعهاي  عاملاز  يكيا فقط ينيستند 
 يا برخيبر اصول  ياساس عملِ مبتن بر، ز بر اَعمالكگرا با تمر فيلكت هاي هينظر
 عمل بر ييگرا فيلكنند. در تك ين ميرا مع ها فيلكه تكزند  يل ميدست به تحلها  قاعده

از  يا دارد. نمونه يه آن عمل را اخالقاً روا مكرد يگ يصورت م هايي فيلكو تها اساس تعهد
ف يلك، تيانتكدگاه يبر د ياست. مبتن يانتكفعل، اخالق  يكبودنِ  ين نوعِ نگاه به اخالقيا
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 ,Macintyre( گريد يايا دنيا ين دنيش در اهاي هجيف است، آن هم فارغ از نتيلكت يكمن 

1996, p.196.(  د انجام دهم؟يرا با ياركه چه كن است يز اين نظرگاه نيا ييمبناپرسش  
ه به ين نظريف ايه تعرك، مشهود است ياخالق هنجار هين نظريبا دقت در چارچوب ا

دهد.  مي محتوا ارائهو فاقد  يصور يحيا قواعد، فقط توضيردن مناسب اصول كن نييسبب تب
 ياخالق ه، اصالً خود قاعدشود يتلق يعمل اخالق يف، مبنايلكاز ت يروي، اگر پديگر انيبه ب
ه چه ين نظريگامان ا شيند؟ پك مي نيا اصول را معي ها فيلكن تيا يست؟ چه مرجعيچ

  .)95، ص1392(عربي و ديگران، اند؟  ردهكارائه  باره نيرا در ا يا اصوليچارچوب 
  هستند:گرايانه در كل حائز چند ويژگي  وظيفه هاي هظرين

 هـاي  و الـزام  ها يفهكننده وظ واضح و مهمي تعيينصورت اخالقي، به  هاي هدر ميان نظري .1
  در خانواده.ها  هستند؛ مانند وظيفه خاص نسبت به ديگران

و رفتـاري كـه   شود  ن مي، رفتار اخالقي درست بر اساس وظيفه معيها هگونه نظري در اين .2
  شود. درست قلمداد نمي رفتاري اخالقاً رساند، لزوماً مي خير را به حد اعلي

، قابـل افـزايش   بـاور دارنـد  گرايان  كه نتيجه گونه خير آنمانند  هاي اخالقي بنيادي ارزش .3
نيستند. به عبارت ديگر، درستي و نادرستي، خير و شر، بايد و نبايد و وظيفه مالكي مطلـق  

  توان آنها را افزايش يا كاهش داد. بودن اعمال هستند و نمي يين اخالقيتع يبرا
 ,Darwallاسـت. ( » خـوب «، مقدم بر راولزبه تعبير » درست«كه باور دارند گرايان  وظيفه .4

2003, p.3(.  
  :فتتوان پذير گرايي مي وظيفه بارهلب زير را درامط بنابراين

يعنـي اگـر تشـخيص     ؛داند مل بر اساس وظيفه ميعافعال اخالقي را  ي معيارگرايوظيفه. 1
آن  يها هنتيجتوجه به نظر از  قطع ظف به انجام آن هستيم وؤم ،داده شد كاري درست است

وقتـي كـه محـرز شـد     ؛ بـراي نمونـه،   ما وظيفه داريم نسبت به انجام آن اقدام كنـيم ، عمل
طي بايد آن را انجـام  بر اساس وظيفه و در هر شراي ،اي است صداقت امر خوب و پسنديده

  آن توجهي نكنيم. هاي هدهيم و به نتيج
 تواند عمل ميدرستي و نادرستي  هكنند تعيينه اخاستگشد پيشين بيان ه در مطالب ك. چنان2

بـه دنبـال   رو   پيشباشد. با توجه به اينكه در مقاله توافق اجتماعي هي يا ، امر االذات عمل
 ينيـز بحثـ   ها ههستيم و اين آيكريم اقتصادي قرآن  هاي هبررسي نظر اخالق هنجاري در آي

نسـبت   متعال مطرح خواهد شد كه خداوند هايي هي از آيهاي قامصد؛ بنابراين نقلي است
هي يا اشعريون نيست بلكه البته اين به معناي پذيرش نظريه امر اال ؛امر كرده باشدكاري به 

  ها امر فرموده است.به آن متعالخداوند  ،چون ذات آن اعمال خوب بوده
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  گرا اخالق نتيجه
، واژه اَنسكمبار  ، نخستين»فلسفه اخالق جديد«اي تحت عنوان  در مقاله م1985در سال 

)Consequentialism( كه به  هايي هگرايي است در اشاره به نظري ي نتيجهارا كه به معن
 انسكميه به شكلي كه و پيامدهاي اعمال اشخاص نظر دارند، به كار برد. اين نظر ها هنتيج

، اكثر علتبا نظريه اخالقي سودگرايي پيوند خورد؛ به همين  كاملطور بهآن را معرفي كرد، 
اما نبايد از نظر دور  ؛روند شوند و به جاي هم به كار مي دو نظريه با هم تلفيق مي اوقات اين

 مجموعه آن قرارگرايي است و زير هاي نتيجه هاي خاص از نظري داشت كه سودگرايي، گونه
  .)157، ص1389(موحدي،  گيرد مي

را مالك يد  آ به وسيله كاري پديد ميخوب و بدي كه  هاي هنتيجفقط گرايي نتيجه
اين نظريه، درستي و نادرستي  .)46ـ45ص ،1376(فرانكنا،  داند درستي و نادرستي آن مي

پديد كه عمل  ـ اخالق هيعني خارج از حوزـ  عمل را مبتني بر يك ارزش غيراخالقي
گرا ابتدا چيزي را به عنوان خوب و ارزش ذاتي در جهان تعيين داند. نتيجهميآورد،  مي
سپس  شود؛ شمرده ميغيراخالقي خوب ديد اخالقي نداشته، از  هالبته اين جنب ؛كند مي

بنابراين  ؛داندبه لحاظ اخالقي درست ميشود  ميآن خوب باعث پديدآمدن عملي را كه 
ترين شكل ، معروفنمونهبراي  ؛سازدگرايي، درست را مبتني بر خوب مينتيجه هنظري
خوب بالذات در جهان، باور دارد فقط است كه  جرمي بنتامگرايي، سودگرايي اخالقي نتيجه

پديد كه نسبت به هر عمل ديگر بيشترين لذت را باشد  مياست و عملي درست » لذت«
  .)Spielthenner, 2005, p.219(آورد  مي

كند كه متعهد به دو اصل اطالق مي هايي هگرايي) را به نظري(نتيجه» گراييغايت« رالز
  زير باشند:

  ؛شود (ادعاي استقالل معناي خوب)معناي خوب، مستقل از درست تعريف مي .1
  .سازي) كند (ادعاي بيشينهكند، تعريف ميدرست را به چيزي كه خوب را بيشينه مي .2
گرايي غايت براي شرط، دو هر به تعهد و هستند جدا هم از منطقيطور به ادعا دو اين

ذاتاً خوب  يگرا ممكن است خوشي و لذت را امر، غايتنمونهبراي  ؛امري ضروري است
در  ،ثانياً ؛گرايي است لذتديد جهت اخالقي بلكه از  دانستن آن نه به خوب ،بداند كه اوالً

نكند و براي كسب لذت ملزم اخالقي  ههيچ مالحظ چگونگي كسب آن، خود را به رعايت
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شمارد. بنابراين معناي دروغ، ظلم و فريب را جايز كارهايي مانند و خوشي اگر الزم باشد، 
گرايي كافي تنهايي براي غايت خوب مستقل از معناي درست است. شرط نخست به

خوشي قرار ند ماناخالقي غير ياي معناي خوب را امرنيست؛ چون ممكن است نظريه
، بينجامدهاي ديگر  كسب اين خوبي اگر به نقض حقوق انساناما باور داشته باشد دهد؛ 

 ,Ronzoni, 2009( گرايي خواهد بودوظيفه يدرست نيست. در اين صورت اين نظريه نوع

pp.453-472(.  

  گراگرايي نتيجهوظيفه هاي هنظري
گرايي، امروزه فيلسوفان جهيو نت گراييهاي سنتي وظيفهنظريههاي  علت دشواري به

اند كه در آن به هر دو معيار وظيفه و نتيجه، در تعيين هاي تلفيقي رفتهاغلب به سراغ نظريه
گرايي سنتي، توجه به ذات  شود. نقطه قوت وظيفه درست توجه ميكار اخالقي و  هوظيف
گرايي توجه قوت نتيجه ه، نقطبرابراست. در ه كار توجهي به نتيجو نقطه ضعف آن، بيكار 

اي است است. نظريه جامع و كامل نظريهكار توجهي به ذات به نتيجه و نقطه ضعف آن بي
  آن. هاي هتوجه كند و هم به نتيجكار كه هم به ذات 

شمارد و هيچ ظلمي را در ، ظلم را عملي قبيح و نادرست ميانسان اخالقي هايارتكاز
مندي براي خود يا ديگر افراد داشته باشد، جايز سود هاي هحق ديگران حتي اگر نتيج

 هشويم حقوق اوليه و طبيعي عدحاضر نمي اي داند؛ يعني ما به خاطر سود و نفع عده نمي
گناهي شويم. از سوي ديگر، مرتكب قتل انسان بي ه، براي نمونديگر را نقض كنيم و 

اين معنا كه ما عمل ذاتاً  بههم در درستي و نادرستي آنها دخيل هستند؛  هاي كارها هنتيج
گويي را كه با  دهيم و انسان راستاش انجام نميدرستي ذاتيعلت به فقط درست را 

شود تحسين اي يا بروز دشمني بين دو نفر ميگفتنش باعث نابودي بنيان خانواده راست
درستي در  ـ اصل نتيجهـ آن  هو هم نتيج ـ اصل وظيفهـ بنابراين هم ذات عمل  ؛كنيمنمي

  .)12، ص1392(اترك،  و نادرستي دخيل هستند
 :توان به صورت زير مطرح كرد مي راگرا گرايي نتيجهتقريري جديد از نظريه وظيفه

در قالب اصول وظيفه تعريف كرد؛ يعني با توسعه در معناي توان  ميتوجه به معيار نتيجه را 
 هاي هرا كه نتيجكار نگر انجام فهنتيجه و تفكيك نتيجه به سه نوع سودنگر، ضررنگر و وظي
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گرايي برشمرد. دو اصل ديگر است، خالف وظيفه هاي هفيضرر رساننده دارد يا ناقض وظ
اول، آنچه  هنهايي فاعل در مقام عمل هستند. در وهل هوظيف هكنند وظيفه و نتيجه، تعيين

گرايي اين ظيفهگر وكننده وظيفه فاعل اخالقي است، اصل وظيفه است كه اين بيان تعيين
دوم پس از تعيين وظيفه در  هسن و قبح ذاتي عمل است. در وهلنظريه و توجه آن به ح

حاصل از عمل  هاي هاصل وظيفه، اصل نتيجه كه همان توجه به نتيجبه وسيله نگاه نخست 
 هاي هيك از نتيجهيچ با وظيفه اصل اگر شود. است، به عنوان اصل ثانوي وارد عمل مي

نگر معارض نبود، انجام آن وظيفه در نگاه نخست، درست بوده ضررنگر و وظيفهسودنگر، 
اگر اصل وظيفه با يكي از انواع اصل نتيجه اما و وظيفه در مقام عمل فاعل نيز خواهد بود؛ 

اي  معارض باشد؛ يعني عمل به وظيفه در نگاه نخست، به رسيدن ضرري يا ترك وظيفه
 هاي هو سنجش قوت و ضعف وظيفه در نگاه نخست و نتيجبايد به محاسبه  بينجامدديگر 

  .)23(همان، ص حاصل از آن پرداخت

  كريم اقتصادي قرآن هاي هگرايي در آي فضيلت عيارم
  باشد.داشته فاعلي هر دو حسن سن فعلي و از نظر اخالقي خوب است كه حكاري در اسالم 

  توان به دو دسته تقسيم كرد: مي عناصر الزم براي يك عمل خوب و ارزشمند اخالقي را
  ؛عناصر فاعليالف) 

    عناصر فعلي و عيني. ب)
 عناصر فعلي و عينـي،  گردد. مي شرايطي است كه به نوعي به فاعل بر ،منظور از عناصر فاعلي

عينـي و مسـتقل از اراده    واقعي، يشرايط و وضعيتي است كه الزم است در فعل به عنوان امر
هاي اصلي فضـيلت اخالقـي را    دو عنصر پايه مجموع اين باشد.و وضعيت فاعل وجود داشته 

  ).36ص ،1391 (ديلمي و آذربايجاني، دهند تشكيل مي
توان  نمي در اخالق اسالمي اگر كار خوبي با انگيزه و منش دروني رذيالنه صورت پذيرد،

سن و حسن فعلي حبايد به  براي آن ارزش اخالقي قايل شد. در تعيين ارزش اخالقي اعمال،
رفتارهاي اختياري  اما آنچه با موضوع اخالق ارتباط تنگاتنگ دارد، شود؛توجه هر دو فاعلي 

معتقدند توجه به  گرايان اخالقي نيز فضيلتمانند رو حتي برخي  از اين ؛فاعل اخالقي است
نقش  در ارزش اخالقي عمل، حسن فاعلي و خوب بودن انگيزه و نيت فاعل اخالقي،

  ).82ص ،1388 (خواص و ديگران، كل ظاهري عمل داردتري از ش مهم
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هاي اسالمي و نيز مطالبي كه  رفتارهاي انسان در آموزه فاعليبا توجه به اهميت حسن 
  توان دو مالك زير را مبنا قرار داد: مي ،گرا گذشت در اخالق فضيلت

  ؛فاعل فعل اخالقي  تيو ن زهي. انگ1
  حد افراط و تفريط.ناي حد وسط دو . تعريف فضيلت به مع2

  كرد:توان به شواهد زير اشاره  ميكريم اقتصادي قرآن  هاي هجو در آيو با جست

  . انفاق با انگيزه الهي 1
 مكنُطْعم إِنَّما* رًا يما وأَسيتينًا وكيطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسيو«سوره انسان  9و  8الف) در آيه 

هجول ينُرِ الَ اللَّهن دلَا شُكمزَاء وج اكمتعالى خداى ؛ هدف و انگيزه انفاق ابرار، وجه»ور 
 از زهيانگ نيا به انسان عمل هك به اين معناست اهللا وجه براى عمل كه معرفي شده است

  .)204، ص20ج،  1374باشد (طباطبايي،  متعالخداوند  رضاى باعث هك بزند سر انسان
نَ ييتَابِ والنَّبِكةِ والْكومِ اآلخرِ والْمآلئينَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللّه والْكولَ...«سوره بقره  177آيه ب) در 

علَى « در رينيز ضم »...نَيلِ والسĤئلينَ وابنَ السبِكيتَامى والْمسايالْقُرْبى والْ يوآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِ
بحكه خير و خوبي انسان در  ستمعنا نيبه ا و گرددمى بر است آمده هيآ در هك »اهللا« به »ه

به  به خاطر خداوند متعال خالص و وند متعالخدا محبت راه در را اين است كه مال
  .)180، ص2ج، 1360(طبرسي،  بدهد آنها ريغ و شاوندانيخو

  :است زيچ دو آن و ندكمى انيب را هىاال و حيصح انفاق هاىزهيبقره نيز انگ 265ج) در آيه 
 جـان  و دل در آرامشپديدساختن  و مانيا روح تيو تقو وند متعالخدا خشنودى طلب

»غاءتاب رْضاتم اللَّه نْ تاًيتَثْبِ وم هِمبـه فقط  هك هستند سانىك واقعى نندگانك انفاق يعني ؛»أَنْفُس 
ـ ا تيـ تثب و انسـانى  هاي تليفض شپرور و وند متعالخدا خشنودى خاطر  در صـفت  ني
  .)327ص ،2ج، 1374(مكارم شيرازي،  نندكمى اقدام انفاق به خود جان درون

بقره نيز انفاق از روي رياكاري و به انگيزه غير خدايي را با تمثيلي زيبا  264د) در آيه 
  بدون نتيجه معرفي كرده است.

دونَ ياةٍ تُرِكتُم من زيرْبو عند اللَّه وما آتَيأَموالِ النَّاسِ فَلَا  يرْبو فيتُم من ربا لِّيوما آتَ«) در آيه  ه
لَئفَأُو اللَّه هجفُونَ كوضْعالْم منيز به انگيزه انفاق اشاره شده و فقط انفاق خالصانه ) 39،  روم( »ه

 هايتفسير ،عبارت اول اين آيه داند. براي پاداش ميباعث را  وند متعالو در راه خدا
 هماهنگ و سازگارتر هيآ مفهوم با و تر روشن همه از هك رييشده است اما تفسگوناگوني 
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» النَّاسِ أَموالِ يف رْبوايل«از  منظور هك است نيا ده،يرس تيب اهل از هك است ىهاي تيروا با
 برند،مى ـ ثروت و مال صاحبانـ به ويژه  گرانيد براى افراد از بعضى هك است ىيها هيهد
همان  هيآ نيا در ربا، از مراد نيبنابرا دارند؛ افتيدر آنها از شتريب پاداشى هك منظور نيا به
وند خدا راه در ردنك انفاق و اتكز دادن عنىي دوم جمله است. مفهوم هيعط و هيهد

، 1374رازي، (مكارم شي است نيز روشن باشدمى فراوان پاداش و اجرباعث  هك متعال
 .)444، ص16ج

بقره نيز به بحث انفاق با انگيزه خدايي و  272 و روم 38آيه مانند ديگري  هاي هو) آي
  اشاره شده است. شود اي كه از آن حاصل مي نتيجه

  . انفاق اعتدالي2
امور را فراگرفته و حتي شامل انفاق تمام رعايت اعتدال  بارههاي اسالمي در آموزهپافشاري 
سوره فرقان رعايت حد وسط در انفاق نيز از جمله  67ه است و بر اساس آيه نيز شد
 كنَ ذَليانَ بكوقْتُرُوا يسرِفُوا ولَم ينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يوالَّذ« :هاي عبادالرحمن شمرده شده است ويژگي
 طيتفر و افراط طرف دو ه،يآ است كه صدر معتدل و وسط حد معناى به قوام لمهك» قَواما
، 1374(طباطبايي، است كرده  اثبات را آن در وسط حد آن، ليذ و ردهك نفى را انفاق در
  .استسوره اسراء  29آيه ديگري كه به همين مضمون اشاره دارد آيه  .)332، ص15ج

توزيع  انفاق به عنوان راه بازمسئله  كه درشود  ميروشن  گفته هاي پيش هبا مالحظه آي
الزم  ـ اعتدالـ  سن فعليو هم ح ـ هيانگيزه االـ  سن فاعليي، هم حدرآمدهاي اقتصاد

 .كردمشاهده مسئله  گرايي را در اين توان معيارهاي اخالق فضيلت ميبنابراين  ؛است

  كريم اقتصادي قرآن هاي هگرايي در آي وظيفه معيار
ند كه هست باور اين گرايان بروظيفه ،شدمطرح  گراييفهيوظ هاي  بر اساس آنچه در توضيح

شان، انجام آنها براي انسان هاي هنظر از نتيج توان يافت كه با قطعافعال اخالقي را ميبرخي 
امر يا نهي شده يا مورد توافق و  وند متعالخدابه وسيله اينكه آن عمل  و الزامي است

 متعال ي را كه خداوندهاي تكليف ،در اين بخش از مقاله؛ بنابراين قرارداد اجتماعي است
  كنيم. ميدر رفتارهاي اقتصادي به عهده مسلمانان نهاده است را بحث 
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  بايدها

  . لزوم انفاق از بهترين مال1
  در قرآن كريم به لزوم انفاق از بهترين مال امر شده است:

ـ ممواْ الْخَبِينَ األَرضِ والَ تَم مكسبتُم ومما أَخْرَجنَا لَكبات ما ينَ آمنُواْ أَنفقُواْ من طَيها الَّذيا أَي ثَ ي
ذخĤِتُم بلَسقُونَ وتُنف نْهيمضُواْ فإِالَّ أَن تُغْم ـ   يه غَن واْ أَنَّ اللّـه لَمـاعو يه مـ ح اى  :)267، بقـره ( دي

د و از آنچه بـراى شـما   ياه به دست آوردهكاى زهكيزهاى پايد، از چيامان آوردهيه اكسانى ك
ه كدر حالى كنيد؛ انفاق  ]از آن[ه كد يآن نرو كد و در پى ناپاينك، انفاق ميان برآوردهياز زم

د و يـ گرفت، نمـى نسبت به آن ]لىيمو بى[پوشى جز با چشم ]دادنداگر به خودتان مى[آن را 
  .است ]صفات[ازِ ستوده ين، بىمتعال ه خداوندكد يبدان

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حتَّى تُنفقُواْ مما «ست از: ا مده كه عبارتمضمون اين آيه در آيه ديگري نيز آ
د يد رسيارى نخواهكويكهرگز به ن« :)92، عمران آل( »ميء فَإِنَّ اللّه بِه عليتُحبونَ وما تُنفقُواْ من شَ
به  د متعالونخداحتم طور بهد ينكد و از هر چه انفاق ينكد انفاق يتا از آنچه دوست دار

  ».داناستآن 

  . دعوت به انفاق پنهاني2
به انفاق آشكارا و پنهاني توصيه  تغابن 16اسرا و  26ابراهيم،  31 هاي هايي مانند آيه آيه

وإِن  يإِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما ه: «و در آيه زير انفاق پنهاني را ارجح دانسته است اند كرده
 ).271، بقره( »رٌيم واللّه بِما تَعملُونَ خَبِكئَاتيم من سكفِّرُ عنيكم وكرٌ لُّيوها الْفُقَرَاء فَهو خَتُخْفُوها وتُؤْتُ

  دادن به معسر . مهلت3
و اگر  :)280، بقره( »نتُم تَعلَمونَكم إِن كرٌ لَّيسرَةٍ وأَن تَصدقُواْ خَيانَ ذُو عسرَةٍ فَنَظرَةٌ إِلَى مكوإِن «
اگر به ـ و  ]ديده يبه و[، مهلتى شيگشا ]هنگام[تنگدست باشد پس تا  ]ارتانكبده[

  .دياگر بدان، دن آن براى شما بهتر استيبخش . ـراستى قدرت پرداخت ندارد

  . رعايت عدالت و امانت4
  سوره نساء به رعايت عدالت و امانت اشاره شده است: 58در آيه 

مواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه كنَ النَّاسِ أَن تَحيمتُم بكم أَن تُؤدواْ األَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكأْمرُي إِنَّ اللّه«الف) 
ها را ه سپردهكدهد به شما فرمان مى وند متعالخدا  :رًايعا بصيانَ سمكم بِه إِنَّ اللّه كعظُينعما 
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قت يد در حقينكد به عدالت داورى ينكان مردم داورى مىيد و چون مينكبه صاحبان آنها رد 
  ».ناستيدهد خدا شنواى بشما را به آن پند مى وند متعاله خداكزى است يو چيكن

م كحها ذَلاألَرضِ بعد إِصالَ ياءهم والَ تُفْسدواْ فيزَانَ والَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْيلَ والْمكيفَأَوفُواْ الْ«ب) 
م كد و اموال مردم را يمانه و ترازو را تمام نهيپس پ :)85،  اعراف( نَينتُم مؤْمنكم إِن كرٌ لَّيخَ
د براى شما يهست ن [رهنمودها] اگر مؤمنيد اينكنن پس از اصالح آن فساد يد و در زميدهن

الرحمن نيز به مضمون  9ـ8، ءشعرا 183ـ181، ءاسرا 35هود،  85و  84 هاي ه. آي»بهتر است
   اشاره دارند.گفته  پيشآيه 

م كعظُي يرِ والْبغْكنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنيالْقُرْبى و يتَاء ذيأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِيإِنَّ اللّه «ج) 
ارى و بخشش به كويكبه دادگرى و ن وند متعالخدا قتيحق در :)90، نحل(  رُونَكم تَذَكلَعلَّ
دارد به شما اندرز ار زشت و ناپسند و ستم باز مىكدهد و از شاوندان فرمان مىيخو
  ».ديريه پند گكدهد باشد  مى

أَحسنُ  يه يمِ إِالَّ بِالَّتيتيوالَ تَقْرَبواْ مالَ الْ« خوانيم: باره مي سوره انعام در اين 152در آيه د) 
انَ ذَا كلِّف نَفْسا إِالَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كزَانَ بِالْقسط الَ نُيلَ والْمكيوأَوفُواْ الْ بلُغَ أَشُدهيحتَّى 

فُواْ ذَلأَو اللّه دهبِعى واكقُرْبصو لَّكملَع تَذَكم بِه هر چه صورتي م جز به يتيو به مال  :رُونَكم]
د ييمايمانه و ترازو را به عدالت تمام بپيتا به حد رشد خود برسد و پنشويد  يكوتر] نزديكن
د ييا شهادت] سخن گويم و چون [به داورى ينكف نمىيلكس را جز به قدر توانش تك چيه

د ينكوفا  وند متعالمان خدايشاوند [شما] باشد و به پيد هر چند [درباره] خوينكدادگرى 
  ».ديريه پند گكرده است باشد كبه آن سفارش  ه [خدا] شما راكنهاست يا

 خود گفتارهاى مراقب ديبا هك شودمى نيا هيآ معناى »قُرْبى انَ ذَاكفَاعدلُواْ ولَو «در عبارت 
 عاطفه و دينك حفظ دارد ضرر اي نفع گرانيد براى هك ىيهاحرف از را خود زبان و ديباش

 فيتحر به و ندكن وادار احدى از جا يب دارى جانب به را شما گرىيد عاطفه هر و قرابت
 خالصه و نسازد وادار ناروا قضاوت اي ناحق شهادت و حق از تجاوز و گرانيد هاىگفته

 دوستش هك را سىك آن حق ونكرده  تيرعا ديدارمى دوستش هك را سك آنطرف  ناحقه ب
اين قسمت از آيه  بنابراين در ؛)519، ص7، ج1374(طباطبايي، نسازيد  باطل د،يدارنمى

اشاره به اين مطلب شده كه اگر رعايت عدالت به ضرر خويشاوند تمام شود رعايت 



 

فص
مي

 عل
امه

لن
 

يت
فعال

ي 
الق
 اخ

يار
 مع

ي/
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
پ

دي
صا

 اقت
اي

ه
 ... 

45 

و شود  وارد ميگرايي خدشه  به نوعي نتيجه؛ بنابراين عدالت و انصاف الزامي است
  گيرد. مي گرايي مالك عمل قرار وظيفه

  نبايدها

  . خوردن مال يتيم1
 رًايبِكانَ حوبا كم إِنَّه كلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالكبِ والَ تَأْيثَ بِالطَّيم والَ تَتَبدلُواْ الْخَبِتَامى أَموالَهيوآتُواْ الْ«
] و [مرغوب آنان ] را با [مال] كد و [مال پايده مان را به آنان [باز]يتيو اموال  :)2، نساء(

ن گناهى بزرگ يه اكد يخورنبا اموال خود د و اموال آنان را همراه ينك[خود] عوض ن كناپا
هاي  هدر آي هم بر اين مطلب داللت دارند.  ءاسرا 34نساء و  6بر اين آيه افزون ». است
اما در اين آيه به حقيقت  ؛به نهي از خوردن مال يتيم اشاره كرده است تنهاگفته  پيش

بطُونهِم نَارا  يلُونَ فكأْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأَموالَ الْ لُونَكأْينَ يإِنَّ الَّذ«فرمايد:  خوردن مال يتيم اشاره مي
سيوعنَ سلَو10، نساء( »رًايص.(  

  . اسراف2
، اعراف( نَيحب الْمسرِفيلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ كلِّ مسجِد وكم عند كنَتَيآدم خُذُواْ زِ يا بني«

[لى]  د وياشاميد و بيد و بخوريريآدم جامه خود را در هر نمازى برگ فرزنداناى  :)31
 152ـ151انعام و  141 هاي هآي ».دارداران را دوست نمىكاسراف يه وكد ينكنروى ادهيز

  نيز چنين مضموني دارند. ءسوره شعرا

  . رباخواري3
 :)130، عمران آل( م تُفْلحونَكبا أَضْعافًا مضَاعفَةً واتَّقُواْ اللّه لَعلَّلُواْ الرِّكنَ آمنُواْ الَ تَأْيها الَّذيا أَي«الف) 

 وند متعالد و از خدايخورنن برابر يد ربا را [با سود] چنديامان آوردهيه اكسانى كاى 
  ».ديه رستگار شوكد باشد ينكپروا 

 تَفْعلُوا لَم فَإِنْ«)؛ 278(بقره، » نَينتُم مؤْمنكمنَ الرِّبا إِن  يرواْ ما بقنَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَيها الَّذيا أَي«ب) 
  .)279همان، ( »تُظْلَمونَ ال و تَظْلمونَ ال مكأَموال رؤُس مكفَلَ تُبتُم إِنْ و رسوله و اللَّه منَ بِحرْبٍ فَأْذَنُوا
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  گراگرايي نتيجهوظيفه معياراقتصادي دال بر  هاي هآي
با همزمان دهد كه يك امر يا نهي تكليفي  قرآن كريم نشان مي هاي مالحظه برخي از آيه

 هايي هبيشتر به آيپافشاري بنابراين در اين قسمت از مقاله  ؛نتيجه آن مطرح شده است
  داللت دارد. گراگرايي نتيجهوظيفهخواهد بود كه به 

  مل قوام جامعه. لزوم تدبير اقتصادي، عا1
ه خداوند كو اموال خود را  :)5،  نساء( امايم قكجعلَ اللّه لَ يم الَّتكوالَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَ«

  ».ندهيدهان يله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفيآن را وس متعال
 آنباشد.  مي است اسالمى جامعه متوجه هك عمومى مكح بر داللتى فهيشر هياين آ در

 كمال واحد تيشخص نيا هك دارد واحد تىيشخص خود براى جامعه هك است نيا مكح
 لهيوسه ب را واحد تيشخص نيا زندگى وند متعالخدا و است نيزم روى اموال تمام

 هك است الزم تيشخص نيا بر پس ؛است ساخته وى رزق را آن و ردهك نيمأت اموال نيا
 در ديبا منظور نيهم به دهد، قرار شيترق و رشد معرض در ،كرده اداره را مال آن امر

 ند وك حفظ فساد و شدن عيضا از را آن و رديگ شيپ را اقتصاد و وسط حد مال با ارتزاق
 هيسف افراد امور ديبا بشرى جوامع سرپرستان و اياول هك است نيا اصل نياهاي  فرع از ىيك
 مورد ريغ در را آن هك ندهند خودشان تدس به را آنان اموال و رنديبگ دست به خود را

 آن اصالح به و گرفته نظر ريز را آنان اموال است الزم سرپرستان آن بر هكبل نندك مصرف
 گر،يد ورىبهره لهيوس هر و تجارت و سبك در آن انداختن انيجر در با و بپردازند

 نه وـ  مال آمد رد و منافع از ندهست تسفاه دچار هك را مال صاحبان خود و نندك شترشيب
 به مال صاحب ارك و نرود نيب از مال اصل جهينت در تا بدهند روزمره حقوق ـ مال اصل از

  ).272، ص4، ج1374(طباطبايي،  نجامدين بدبختى و دستىتهى و نتكمس به جيتدر

  . پرهيز از فساد اقتصادي جهت جلوگيري از هالكت جامعه2
است كه يكي از كرده را به عنوان يك الزام معرفي  دپرهيز از فساكريم قرآن هاي  آيهبرخي 
و عواقب ناشي از اين فساد اقتصادي نيز  ها هالبته به نتيج ؛تواند فساد اقتصادي باشد آنها مي

  از قرار زير است: ها هاز آيهايي  مصداقاشاره شده كه 
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م والَ كونَ تجارةً عن تَرَاضٍ منكم بِالْباطلِ إِالَّ أَن تَكنَيم بكلُواْ أَموالَكنَ آمنُواْ الَ تَأْيها الَّذيا أَي«الف) 
كتَقْتُلُواْ أَنفُس إِنَّ اللّه كانَ بِكمحر ا يمگر يد اموال همديامان آوردهيه اكسانى كاى  :)29، نساء(م

د و گر از شما [انجام گرفته] باشيديكستدى با تراضى ه دادوكد مگر آنيخورنرا به ناروا 
  ».همواره با شما مهربان است وند متعالرا خدايد زيشكنخودتان را 

 وقراردادها به  مربوط مسائل در را اسالمىهاي  قانون ربناىيزحقيقت  در هيآ نيا
 مجوز بدون و حق بدون هك گرىيد مال در تصرف گونههر و دهدمى لكيتش مالى هاي همبادل

 عىيوس مفهوم هك »باطل«عنوان  تحت را همه و هشد شناخته ممنوع باشد عقالنى و منطقى
 يك باطل در اين آيه اشاره به تصرف و نفس قتلمسئله  انيم ارتباط است. داده قرار دارد

 و نباشد استوار حيصح اساس بر مردم مالى روابط اگر هكنيا آن و است اجتماعى مهم تهكن
 شد خواهد انتحار و شىكخود ينوع گرفتار جامعه نرود شيپ سالم صورت به جامعه اقتصاد

اثرهاي  از هم اجتماعى انتحار افت،ي خواهد شيافزا شخصى انتحارهاى هكنيا برافزون  و
 داده، روى معاصر اىيدنگوناگون  جوامع در هك ىيهاانقالب وها  حادثه .است آن ضمنى
  .)357، ص3ج، 1374(مكارم شيرازي، است  قتيحق نيا اىيگو شاهد

 بِاإلِثْمِ النَّاسِ أَموالِ منْ قًايفَرِ لُواْكلتَأْ امِكالْح إِلَى بِها وتُدلُواْ بِالْباطلِ مكنَيب مكأَموالَ واْلُكتَأْ والَ«ب) 
أَنتُمونَ ولَمد و [به عنوان رشوه يخورنان خودتان به ناروا يو اموالتان را م :)188، بقره( تَع

ه كد در حالى يبخشى از اموال مردم را به گناه بخور د تايدهنقسمتى از] آن را به قضات 
   ».ديدانخودتان [هم خوب] مى

شده داللت بر  اضافه گردد،مى بر مردم به هك رىيضم به اموال اگر فهيشر هيآ نيدر ا
 محترم و ردهك امضا شده، مستقر آن بر انسانى مجتمع بناى هك را تكيمال اصل هك اين دارد
 هك است اىمصالحه از نهى آن و ندك مي افاده را يغرض هيآ جموعاست. همچنين م شمرده
 كنند مي ميتقس خود نيب را مردم مال و هدكر  مردم مال خوردن سر بر مرتشى و راشى

  .)75ـ74، 2، ج1374(طباطبايي، 

  . امر به پرداخت زكات جهت تطهير و تزكيه نفس3
» مرُهقَةً تُطَهدص هِمالونْ أَمتُزَخُذْ ملَكيولِّ عصا والَتَيهِم بِهإِنَّ ص كهِم كسمس اللّهو مينٌ لَّهلع يعتوبه» (م  ،

شان دعا يشان سازى و برازهكيو پا كله آن پاير تا به وسياى بگاز اموال آنان صدقه :)103
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ه عالم ».شنواى داناست وند متعالرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدايز ؛نك
  فرمايد: هاي زكات اشاره كرده و مياين آيه به اثرزير  طباطبايي
 و كپـا  بخواهنـد  هكـ  اسـت  زىيـ چ از ثافتك و كچر ردنك برطرف معناى به ريلمه تطهك

 معنـاى  بـه  هكيـ لمـه تز ك و شـود  ظـاهر  اتشكـ بر و آثـار  وشود  نماء و نشو آماده و صاف
 ماننـد  دهد، بروز آن از را اتكبر و راتيخ داده ترقى را آن هكبل است زيچ همان رشددادن
 پس ؛ شودمى تردرشت اشوهيم و بهتررشدش  زائدش، هاىشاخه ردنك هرس با هك درخت

 آن در فـى يلط تهكن هكبل ردهك راركت هك نشود اليخ را، هكيتز هم و آورد را ريتطه هم هكنيا
  .)512، ص9ج،  1374(طباطبايي،  است شده تيرعا

  هي عامل هالكتاال هاي . طغيان در نعمت4
 »فَقَد هوى يه غَضَبِيحللْ علَيومن  يم غَضَبِيكحلَّ علَيه فَيم ولَا تَطْغَوا فكبات ما رزقْنَايلُوا من طَك«در آيه 

 رشكش و شود فرانك وند متعالخدا نعمت هك است نيا به خوردن در انيطغ .)81،  طه(
 شود يو متوجه من غضب هك هر عنىي» هوى فَقَد يغَضَبِ هيعلَ للْحي منْ و«د و ياين جاى به

  .)261، ص14ج، 1374(طباطبايي،  است شده ريتفس تكهال به سقوط نيا و ندكمى سقوط

  ورزيدن، عامل هالكت  . بخل5
، بقره( نَيالْمحسن حبي اللّه إِنَّ نُواْوأَحس ةِكالتَّهلُ إِلَى ميكديبِأَ تُلْقُواْ والَ اللّه لِيسبِ يف وأَنفقُواْ«
د و ينكفنيت كخود به هال د و خود را با دستينكانفاق  وند متعالو در راه خدا :)195

 در و است مطلق فهيشر هيآ ».دارداران را دوست مىكويكن وند متعاله خداكد ينكى يكن
 آن هاي قامصد از ىيك هك است طىيتفر و افراطى رفتارهاى تمام از نهى جهينت

 بطالن باعث دنيورز بخل نيا هك است جنگ هنگام در مال انفاق از كامسا و دنيورز بخل
 در اسراف هكچنان شود،مى آنان بر دشمن غلبه باعث هك است قدرت رفتن نيب از و روين

 بطالن و اتيح انحطاط جهينت در و نتكمس و فقر باعث اموالتمام  بردن نيب از و انفاق
 180آيه كريم مانند ديگر قرآن  هاي هدر آي .)93، ص2، ج1374(طباطبايي،  شودمى مروت

سوره حديد نيز  24و  23 هاي هعمران به شربودن بخل اشاره شده است و نيز در آي آل
  معرفي كرده است. متعالورزيدن و امر به بخل را مبغوض خداوند  بخل
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  . استغفار عامل ازدياد نعمت6
  ن نيز اشاره كرده است:آضمن امر به استغفار به نتيجه مادي و معنوي  هاي زير هريم آيدر قرآن ك

م متَاعا حسنًا إِلَى كمتِّعيه يم ثُم تُوبواْ إِلَكوأَنِ استَغْفرُواْ رب« در تفسير آيه طباطباييالف) عالمه 
ى ومسلٍ ميأَج كؤْتإِ يلَّ ذو اْ فَإِنِّفَضْلٍ فَضْلَهلَّولَ ين تَوع يكأَخَاف ذَابع مٍ يم3، هود» (رٍيبِكو.( 

  فرمايد: ان ديگر ميمفسر هايضمن انتقاد از نظر
 و ايـ دن اتيـ ح در ردنك مندبهره »مكمتعي« جمله از است. منظور مانيا در اينجا توبه از مراد
 از جـا  چند در را ايدن زندگى وند متعالخدا چون ؛است ايدن زندگى با ردنكمندبهره هكبل
 وىيـ دن خـوب  زندگى جز زىيچ مسمى أجل تا حسن متاع پس ؛دهينام متاع دشيمج المك

  .)210ـ209ص ،10ج،  1374 باشد (طباطبايي، تواندنمى
 والَ مكقُوت إِلَى قُوةً مكدزِيو مدرارا ميكعلَ السماء رْسلِي هيإِلَ تُوبواْ ثُم مكرب استَغْفرُواْ قَومِ اي و«ب) 

  هاي زير آمده است: احتمال قوت بارهدر البيان مجمعدر تفسير  ).52،  هود( »نَيمجرِم تَتَولَّواْ
  .رديگ روين نهاه آب انسان هك است ىيزهايچ نهاياتمام چون  روين و فرزند و . مال1
  .ديفزايب عزتتان بر عزتى اموال و افراد ثرتك با .2
  .)76، ص12ج، 1360(طبرسي،  ديفزايب شما بدنى روىين بر مانىيا ىيروين عنىي .3

 را معنوى و مادى روىين شيافزا گونههر و است مطلق هيآ ريآمده تعب نمونهاما در تفسير 
  .)133، ص9ج، 1374(مكارم شيرازي،  رديگمى بر در را هاريتفس نيا تمام و شودمى شامل

 نَيوبن بِأَموالٍ مكمدديو*  مدرارا ميكعلَ السماء رْسلِي * غَفَّارا انَك إِنَّه مكرب غْفرُوااستَ فَقُلْت« ج)
ليوعكلَّ جم نَّاتج ليوعكلَّ جا مارگناهان از استغفار شودمى از اين آيه معلوم )12ـ  10، نوح( »أَنْه 
 دارد، نىيزم و آسمانى هاىنعمت در شدن گشوده و ها يگرفتار و ها تبيمص رفع در فورى اثر
 برقرار ارتباطى جهان عمومى اوضاع نيب و آن فساد و انسانى جامعه صالح نيب فهماندمى

 به اگر و رسندمى ىيگوارا و زهكيپا زندگى به نند،ك اصالح را خود بشرى جوامع اگر و است
 .)46ـ45ص ،20ج، 1374 باطبايي،داشت (ط خواهند را آن سكع نندك عمل سكع

  ها ه. منت و اذيت عامل بطالن صدق7
امر شده و شرط پذيرش آنها نيز اخالص  ها هبه انفاق و صدقكريم از قرآن هاي فراواني  هدر آي

نشدن اين شرط و به عبارت ديگر  در آيه زير رعايت .هي معرفي شده استو كسب رضاي اال
  نسته و با مثالي تبيين كرده است:اعث بطالن آن دامنت و اذيت به دنبال صدقه را ب



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ده 
رزا

غفو
ن 
حسي

 

50 

اسِ والَ   ي يالَّذكم بِالْمنِّ واألذَى كنَ آمنُواْ الَ تُبطلُواْ صدقَاتيها الَّذيا أَي« ـ نفقُ مالَه رِئَـاء النـَّ ؤْمنُ ي
ء يقْدرونَ علَى شَيه صلْدا الَّ كصابه وابِلٌ فَتَرَه تُرَاب فَأَيمثَلِ صفْوانٍ علَكومِ اآلخرِ فَمثَلُه يبِاللّه والْ

ـ امـان آورده يه اكسانى كاى  :)264،  بقره( نَيافرِكالْقَوم الْ يهديسبواْ واللّه الَ كمما  د، صـدقه ي
، ى بـه مـردم  يه مالش را براى خودنماكسى كد مانند ينكنهاى خود را با منت و آزار، باطل 

مثَـل  ماننـد   يپـس مثَـل و   ؛مان نداردين ايو روز بازپس وند متعالند و به خداكق مىانفا
ده و آن يو رگبـارى بـه آن رسـ    اسـت  ]نشسـته [ى ك، خاه بر روى آنكى است يسنگ خارا

ز از آنچـه بـه دسـت    يـ ن ]ارانكـ اير[. آنـان  را سخت و صاف بر جاى نهـاده اسـت   ]سنگ[
  ».ندكت نمىيافران را هداك، گروه متعال و خداوند برنداى نمىاند، بهره آورده

دادن  نكردن پس از صدقه نگذاشتن و اذيت آيه ديگري كه به اين مضمون اشاره كرده و منت
  سوره بقره. 262ست از آيه ا داند عبارت مي جورأرا م

   زندگى عقاليي نظام از شدن سبب خارج . رباخوارى،8
به فلسفه تحريم  ها هربا پرداخته است اما در يكي از اين آيآيه به تحريم  قرآن كريم در چند

لُونَ كأْينَ يالَّذ«آيه  .ربا اشاره كرده و نتيجه رباخواري در جامعه را با مثالي تبيين فرموده است
ع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ يم قَالُواْ إِنَّما الْببِأَنَّه كطَانُ منَ الْمس ذَليتَخَبطُه الشَّي يقُوم الَّذيما كقُومونَ إِالَّ يالرِّبا الَ 
الْب ياللّهادنْ عمو إِلَى اللّه رُهأَمو لَفا سم فَلَه ىفَانتَه هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمالرِّب رَّمحو ع لَئكفَأُو 

ف مالنَّارِ ه ابحونَيأَصدا خَالممسوس هك انسانى دانستهمانند رباخواران را  )؛275 ،بقره» (ه 
 تواندنمى ساخته و مختل را شزيتم روىين و گرفته تماس يو با طانيش عنىي ؛ شده طانيش

 تميز دهد. علت اين قضيه آن است كه رباخوار را شر و ريخ و مضر و نافع بد، و خوب
 نيا و رديگمى ادتريز مقدارى با را همان عوض در و دهدمى گرىيد به مدتى براى زىيچ

 را بشر اجتماعى زندگانى اساس و هيپا هك فطرت چون ؛استانسان  فطرت خالف بر عمل
 هك آنچه با است ازينبى آن از و داردانسان  هك را آنچه هك ندكمى مكح دهدمى لكيتش
 به دهدىم خود مال از هك مقدار آنـ  ندك معاوضه است ازمندين آن به يو و دارند گرانيد

 هكنيا اما ـ مترك نه و رديبگ شتريب نه ند،ك پر را خالى جاى گرفته گرانيد مال از مقدار همان
 هكنيا: الف) است غلط جهت دو ازـ  زائد زىيچ با رديبگ را همان نيع و بدهد را مالى
 تباه را اجتماع اساس و فطرت مكح ن،يا وـ  گرفته ادىيز؛ ب) نگرفته صورت اىمبادله
 از وانجامد  مي ارانكبده اموال ربودن و اختالس به رباخوار طرف از هكنيا براى سازد،مى
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 پسشود؛  ختم مي رباخوار دست در اموالشان شدن جمع و دستى تهى به ارانكبده طرف
 اموال به آنان شدن اموال مهيضم و عده يك مالى هيبن افتني اهشك از است عبارت رباخوارى
 اموال اثركت و طرف يك از نقصان و اهشك نيا .)630ص ،2ج، 1374 (طباطبايي، رباخوار

 شمصرف و اركبده خرج روز روزبه و زمان مرور به هكانجامد  مي نيا به زين گريد طرف از
 ندك جبران را آن هك درآمدى نبودن و مصرف و اجياحت ادشدنيز با و شودمى شتريب

 نبودن و طرف يك از تصاعد نيا و ابديىم تصاعد زين ربا و شودمى شتريب خرج روز روزبه
 رباخوار هك است خبطى خود نيا .سازدمى منهدم را اركبده زندگى گر،يد طرف از جبران
هاي  خريدوفروش هكنيا براى ؛است آن به مبتالى زده جن هك خبطى مانند است، آن به مبتالى
  .)632، ص2(همان، ج ندكمى خبط نيا دچارپايان  در را يو ،ربوى

  گيري بندي و نتيجه جمع
گرايي  گرايي، نتيجه گرايي، وظيفه فضيلت هاي هابتدا به مختصري از نظريرو   پيشدر پژوهش 

سپس جهت  ؛اخالق هنجاري اشاره شد هاي هترين نظري گرا به عنوان مهم گرايي نتيجه و وظيفه
 هاي هريم، تمام آيك قرآن اقتصادي هاي هآيديد  از اقتصادي هاي فعاليت اخالقي معيار يافتن

هايي كه بيانگر امر  هاي انشايي و اخباري و نيز گزاره قرآن مالحظه شد و گزارهكريم اقتصادي 
   .شدبا نتيجه و غايت آن امر يا نهي بود، بررسي همزمان يا نهي تكليفي 
سن فاعلي و گرايي به معناي داشتن ح دهد فضيلت اقتصادي نشان مي هاي هبررسي آي
در انفاق به عنوان فعاليت براي نمونه،  ؛نظر قرار بگيرد ال در امور اقتصادي بايد مدرعايت اعتد

  نظر قرار گيرد. و نيز اعتدال در انفاق مد متعالاقتصادي بايد انگيزه رضايت خداوند 
مسائل اقتصادي به احكام اقتصادي كريم درباره قرآن  هاي ههمچنين بسياري از آي

خاص آن علت االحكام اقتصادي نام برد و به غايت و  را تحت آياتتوان آنها  پرداخته و مي
هاي  زير نظريهتوان آنها را  مستقيم اشاره نشده است كه ميطور حكم اقتصادي به

پنهاني،  انفاق به مال، دعوت بهترين از انفاق لزوم ، بايدهايي مانند:كردگرايي مطرح  وظيفه
يتيم، اسراف و  مال خوردنمانند نت و نبايدهايي اما و عدالت معسر و رعايت به دادن مهلت

هاي اخباري كه  هاي انشايي يا گزاره به صورت گزارهكريم قرآن  هاي هرباخواري كه در آي
  هستند. مانند آن معناي گزاره انشايي دارند 
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بر اين نظريه داللت داشته  اي يافت نشد كه مستقيم رايي، آيهگ نتيجه هاي هنظريباره در
 ؛اي كه دارد انجام دهيد خاطر فالن نتيجهه بيان كند كه فالن فعاليت اقتصادي را بباشد و 
الزام به رعايت عدالت در جامعه است،  بارهسوره انعام كه در 152آيه هايي مانند  هحتي آي

رعايت  ،اشاره به اين مطلب شده كه اگر رعايت عدالت حتي به ضرر خويشاوند تمام شود
گرايي  گيرد و وظيفه گرايي مورد خدشه قرار مي نتيجه ؛ بنابراين ي استعدالت و انصاف الزام
  گيرد. مالك عمل قرار مي

 هي دربودن به اوامر اال گرا به معناي ملتزم گرايي نتيجه وظيفه بارهدر ها هبا بررسي آي
را كه ضمن بيان حكم  هايي هآن، آي هاي هاقتصادي و در عين حال توجه به نتيجزمينه 

 ي و معلولي دربه يك غايت اشاره كرده و به عبارت ديگر به بيان رابطه علّ اقتصادي
توان  . از جمله شواهد براي اين نظريه ميشدبررسي رفتارهاي اقتصادي اشاره شده است، 

  كرد:به موارد زير اشاره 
  ؛جامعه قوام عامل اقتصادي، تدبير . لزوم1
  ؛جامعه كتهال از جلوگيري جهت اقتصادي فساد از . پرهيز2
  ؛نفس تزكيه و تطهير جهت زكات پرداخت به . امر3
  ؛هالكت عامل هياال هاي نعمت در . طغيان4
  ؛هالكت عامل ورزيدن، . بخل5
  ؛نعمت ازدياد عامل . استغفار6
  ها؛ هصدق بطالن عامل اذيت و . منت7
  .زندگى عقاليي نظام از شدن خارج سبب . رباخوارى،8

 هاي هدر آيكريم ي كه قرآن هاي قابا توجه به مصدن گفت: توا بندي نهايي مي در جمع
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