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 اقتصاد مقاومتى، اقدام و عملسال 
یعتی وهدی   1تبار شر

 

وو 1395سوال  اى حووه  اهعرمووی خامنووه  اهّلل م رهجوورى حتوورت آخوو شمسووی را مقوواح معر 
کوه شاخسووته  نواح نهادنود  « سوال اقتصواد مقواومتی، اقوداح و عمول»عنوآان  نواح و شوعارى 

گوردد.   حاخسوته اسوتاست موورد تآجوه و مجنواى عمول و رفتوار دوهوت و ملوت احوران واقوع 
کنوار احعواد فرهنگوی، سحاسوی، اج تمواعی و نراح جمهورى اسوالمی از نرور اقتصوادى در 

کووه در جراجوور تهدخوودهاى دشوومنان و  دفوواعی حووه درجووه اى از اعتجووار و اقتوودار دسووت خاحوود 
 سذحر نجاشد. استکجار جهانی آسحب

کووداح اسووته راه شاخصووهو هووا  اقتصوواد مقوواومتی چحسووته مؤهفووه هوواى  هوواى آن 
نتواخ  و خاحد و سورانجاح چوه  دستحاجی حه آن چحست و چگآنه در اقداح و عمل تجلی می

وتجور آن مات مفحدی جرک و سوؤاالت و مسواجلی از احون دسوت شاخسوته اسوت  .ب اسوترت 
گحرد.  مورد پژوهش قرار 

 اهمحت و جايگاه اقتصاد
اى مجوذول  در مکتب اسالح حوه اقتصواد و مسواجل مرجوآ  حوه معحشوت جامعوه تآجوه وحوژه

کاموول و  شووده اسووت، همووان کووه حووه مسوواجل معنووآى و اخالقووی و ترجیتووی. اسووالح دحوون  گآنووه 
که حه همه احعواد و شوجآن زنودگی انسوان تآجوه دارد  از جملوه حوه ُحعود موادى و  جامعی است 

. حخش قاجول توآجهی از مسواجل اسوالمی و فقهوی، حوه اقتصواد و مسواجل اقتصوادى اقتصادی

_____________________  
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که می  تآان نراح و مکتب اقتصادى اسالح را از آن استخراح نمآد. ناظر و مرجآ  است 
گفتوه نمانوود  سوالح اقتصوواد و نحازهواى مووادى انسوان زحرحنووا و اصوول و در دحون مقوودس انا

سوواحر نحازهووواى فرهنگوووی و اجتمووواعی فووورق و تووواحع آن نحسوووت، جووور خوووالف مکووواتجی ماننووود 
کوه جراسواس جهوان جینوی موادى خوآد قاجول حوه ماترخاهحسوم توارخخی اسوت  خعنووی  مارکسحسوم 

سوحر و جرداشوتی جراى تارخ  و تحآالت تارخخی، ماهحتی موادى و اقتصوادى قاجول اسوت و تف
موووادى و اقتصوووادى از توووارخ  دارد و نحووور جرداشوووتی توووارخخی و اقتصوووادى از انسوووان. حووودون 
کووه حووه دالحوول مختلوو  دچووار افووآل و  جرداشووتی انسووانی از تووارخ  و اقتصوواد در احوون مکتووب 

گرفوووت، نحازهووواى موووادى و  نوواجآدى شووود و حاخووود در مووووزه هووواى توووارخ  سحاسوووی سووورانش را 
و نحازهاى فرهنگی و معنآى و اخالقوی و دخگور نحازهواى فوردى  اقتصادى انسان اصل است

کوم و جویش هموحن تفکور  و اجتماعی فرق و تاحع. در نرواح فکورى مآجوآد در جهوان نورب نحور 
کاپیتاهحسوم و سورماخه کم است. نراح فکورى هحجورال دمآکراسوی حوه نرواح اقتصوادى  دارى  حا

عجوارت دخگور، حوه نود و ا تآجوه نسوان جویها نحور حوه احعواد فرهنگوی و معنوآى ا ساحجند است و آن
که حا همه تفاوت کاپیتاهحسم دو نراح اقتصادى هستند  که حوا خکودخگر  سآسحاهحسم و  هاحی 

توآجهی حوه معنوخوت اسوت و هور دو از اخنکوه  انود و آن جوی دارند، در خک نقحصۀ جیرگ مشترک
 اند. نافل ،کاروان انسانحت حه سآى خک هدف و ناخت متعاهی در حرکت است

در دحن مجحن اسالح حه همه احعاد وجآدى انسان تآجوه شوده اسوت و احون دحون مجمآعوه 
واحد و منسجمی از معارف و عقاخد، احکواح عملوی، سحاسوی، اقتصوادى و اخالقوی اسوت 

 شوجآنکه حا زحر حنواى فکورى تآححود و خکتاپرسوتی جوراى اداره زنودگی انسوان در هموه احعواد و 
 تشرخع شده است. 

کوورخم موویقوورآ ْنَیاگوخوود:  ن  ههَ  الههدخَّ َْ وف ههیَُّ ههْنَ  َنصف ََ َْ َوَ  ََ هه َف ََ او ا ههاَ  ا َّ الههدخَ ََ یَههها ك  َواْحَتهه ف يف
کون و جهوره خوآد را از   (77)قصص/ کرده خانوه آخورت را طلوب  در آننه خداوند حه تآ عقا 

 دنحا نحر فرامآش نکن.

هوا و  سوتفاده از مجمآعوه داشوتهمنودى و ا در احون آخوه خداونود انسوان و جامعوه را حوه جهوره
اسوتعدادهاى موادى و معنووآى خوآد در راسووتاى سوعادت آخوورت و قورب اههووی و نحور توو محن 

وال تونا نصوحجک مون »دهد. قاجل ذکر است جراى جمله  زندگی و معحشت دنحآى فرمان می
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 تفسحرهاى مختلفی شده است.« اهدنحا

کوه جیوان شوود و نتحجوه کوه خکوی هموحن تفسووحرى  انسووان، جامعوه و نروواح  اش احوون اسوت 
کنود، هوم حوه نحازهواى موادى. متومآن احون  اسالمی الزح است هم حه نحازهاى معنوآى تآجوه 

کوه موی واِ »گوخود:  تفسوحر در رواخواتی نحور آموده اسوت  ول هوُد عم  ک ن   احودا  و اعموول  ک تعوحُش نحاک 
ووک تمووآت نوودا   ک ن  گآنووه  (76/ 17، وسهها ا الشههی ه)« آلخرتووک  و ای عموول  جووراى دنحاخووت حووه 

گوخا همحشه در آن زندگی موی جرنامه که  کن  گآنوه عمول و جرناموه  کنوی و جوراى آخرتوت آن رحرى 
گوخا فردا خآاهی ُم  که   رد. داشته حاش 

کوه نصوحب تووآ از «التونا نصوحجک مون اهوودنحا»تفسوحر دخگور اخنکوه     خعنوی فراموآش نکون 
کوه در آخوه دنحا حسوحار قلحول اسوت   َیه َيَههافرماخود:  ای دخگور موی چنوان   ََ َُّ اْل هَوَتها ْنَیا يف ْف الهدخَّ  یا

 
َخَ
ْف إف ََ َف یا  او لف ََ متاق و نصحب و جهره انسان از دنحا در مقاخسه حا آخرت ناچحر   (38)توحه /   

و اندک است. سا انسان نجاخد دهجسته حه دنحا شآد. حداکثر جهره انسوان از دنحوا هموحن آب 
که می که استفاده می و نذاحی است   کند. خورد و هجاس و مسکن و مرکجی است 

کاظم  ه است.جیان شد تفسحر سآح احن جمله در حدخثی از اماح 

صهیُّ  وه  نو َ َهن  عور  وجول:   فوی قوآل اهّلل عون آحاجوه عون علوی عن اهکاظم
تووک...التوونا صووح  »قووال:  الههدنیا )همنووآن تندرسووتی و هوواى اههووی    از نعمووت«تک و قآ 

 .(3/492،  الَیاْ)ها جراى سعادت آخرتت جهره ججر.  نفلت نکن و از آنتآاناحی... خوخش( 
کحود  کورخم و نحور در احادخوث و رواخوات حوه جاخگواه اقتصواد ت  در آخات متعدد دخگر قورآن 

کفورا  »فرماخود:  در حودخثی دخگور موی رسوآل خوداشده است.  ، کهايی)« کواد اهفقور ان خکوآن 
کفر نردخک می  (2/307  .گرداند فقر و مشکالت اقتصادى، انسان را حه مرز 

حوا تآجوه حوه نحازهواى  ورورى انسوان، فقور مآجوب  :گوخود نراهی در شرح احن حودخث موی
د و چوه حسوا سوجب گورد شآد و نحر مآجب ذهت و حقارت او می حسادت انسان حه اننحا می

کوه نتحجوه احون اموور  یعدح ر اخت حه قتا گوردد  اههی و احسواس ناخشونآدى حوه خداونود 
کفر است.  نردخک شدن حه مرز 
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 اقتصاد مقاومتى چحست؟ 
کوووه در جراجووور هجموووهاقتصووواد مقووواومتی  هووواى دشووومنان و  عجوووارت اسوووت از اقتصوووادى 

هاى اقتصادى و سحاسی طجحعی خا تحمحلوی از طورف دشومن مترهورل نشوآد و سحسوتم  تکانه
کوه در اختحووار جامعوه و نرواح اسووالمی قورار دارد حووه  اقتصوادى و امکانوات حوواهقآه و حواهفعلی 

ینجاموود و ملووت و نروواح را در طلجووان و مسووتکجران ج مقاومووت ملووت و نروواح در جراجوور سوولقه
کنود. اقتصواد مقواومتی هیوموا  حوه معنواى  جهت اهداف اسالمی و انقالجوی خوارى و حماخوت 
گاهی احن وحژگی را هم داشوته حاشود. چناننوه  گرچه ممکن است  اقتصاد رخا تی نحست  

کوی جور قوآانحن مترقوی هواى عروحم خوک ملوت حاشود و مت   نراح اقتصادى مجتنوی جور تآانمنودى
هاى علمی و اسوتفاده جهحنوه از منواحع  مانند اسالح و نحر جرخوردار از حنحان ،رهنگ ننیخک ف

کوه حووه  و امکانوات و حوا نگواه صوحح   دخنوی حوه تآهحوود و مصورف و وحژگوی هواحی از احون قجحول 
گحورد، حاصول آن  زحجواحی در آمووزه هواى قرآنوی و اسوالمی جیوان شوده موورد اقوداح و عمول قورار 

خوک اقتصواد مقواومتی اصآال  اقتصاد اسالمی  ،هد جآد. حه عجارت دخگراقتصاد مقاومتی خآا
 است.

شوآد، حلکوه خوک مقآهوه  رو اقتصاد مقاومتی حوه خوک سوال و خوک جرهوه محودود نموی از احن
کحود جور اقوداح و گذارى شوده، او   حه احن عنآان ناح 95پیآسته و همحشگی است. اگر سال  ال  ت 

کعمل در احون زمحنوه دارد. ثانحوا  حو کوه از ه دهحول شوراخط خواص  شوور و نرواح و انقوالب اسوت 
گذشوته دچوار آسوحب شوده و از  هاى نلط رژخم سآ اقتصاد احران حه دهحل سحاست کخ هاى 

هواى متنووآق ججهوه اسووتکجار از قجحول جنووگ تحمحلوی هشووت سواهه و نحوور  سوآى دخگور تآطجووه
داخش روححوووه توور پیووو هووواى ظاهمانووه حوووه اقتصووواد مووا آسوووحب زده اسووت. از احووون مهوووم تحوورخم
کوه در طوآل توارخ  جوراى انقوالب گراحوی و اشورافی تجمل هواى انقالجوی  هوا و نرواح گورى اسوت 

در  آفتی جآده است  مانند آننه در صدر اسالح و سا از وفات پیامجر رخ داد. امواح علوی
کسووانی جور موودحرخت وصو  خکوی از مقوواطع زموانی صوودر اسوالح مووی هواى سحاسووی و  فرماخود: 

کووه  « ختووم  االجوول نجتوو  اهرجیووع  خختوومآن مووال اهّلل»اجتموواعی و اقتصووادى تسوولط خافتنوود 
گحوواه جهووارى را مووی(3خقجووه  ،الجالغجه نهج ) کوه  اهمووال مسوولمحن را  جیووت ،خووورد   چآنووان شووترى 

کورده ِح خوردنود. از احون رو اموا موی کحود  انود و در  جامعوه اسوالمی جور مقآهوه اقتصواد مقواومتی ت 
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 ها احن مآ آق مورد تآجه واقع شده است. گذارى سال چند سال اخحر در ناح

 اصول و مجانى اقتصاد اسالمى )مقاومتى(

کووه در تعلحمووات اسووالمی و  اقتصوواد اسووالمی و مقوواومتی داراى مجووانی و اصووآهی اسووت 
حناست اقتصاد مقواومتی در مقواح اقوداح و عمول تحقوق خاحود حاخود احون قرآنی جیان شده و اگر 

گ هووا و  و دوهووت و ملووت در سحاسووت درحوواصووآل و مجووانی مووورد تآجووه فکوورى و عملووی قوورار 
 ها و رفتارهاى اقتصادى حه آن ساحجند حاشند. گذارى سحاست

کووه در اجووآاب  _ َاعههده و اصهها نبههی سههُّیا:1 خکووی از اصووآل فرهنگووی و سحاسووی اسووالح 
گرفتووه،  مختلو  فقهوی از جملووه اجوآاب اقتصوادی فقووه موورد اسوتفاده و اسووتدالل فقهوا قورار 

 اصل و قاعدۀ نفی سجحل است.

کووه خداونود هوحم راه و زمحنوه اى را جوراى تسوولط  متومآن و معنواى احون قاعوده آن اسوت 
اعده از آخات متعودد قورآن و نحور رواخوات اسوتفاده شوده و کافر جر مؤمن قرار نداده است. احن ق

اهجته دهحل عقلوی و اتفوا  نرور علموا نحور منخود آن اسوت. احون اصول جور قآاعود و احکواح اوهحوه 
کوافر جور موؤمن شوآد کوه مآجوب تسولط  محکوآح احون اصول  ،حکآمت دارد  خعنی هور حکموی 

کوو کفووار جوور خآاهود جووآد. در نروواح سحاسووی و اقتصووادى هوور قوورارداد و عقوودى  ه مآجووب شووآد 
م، حاطل و منتفی است.  مسلمانان مسلط شآند حه حکم احن اصل مسل 

که مدرک احن قاعده حوه حسواب موی آخود و در نواح و اصوقالح قاعوده، از آن  خکی از آخاتی 
گرفتووه شووده حخشووی از آخووه  کووه مووی 141اههوواح  َوَلههْ  َخْجَ ههَا ا َّ  فرماخوود:  سوووره نسوواء اسووت 

ةَ   يف ْلَکههايف ی ا لف یَ  َسههُّف نف ههْنوف کلمووه  .َعَلههی اْلهَّ جووراى نفووی احوودى و « هوون»در احوون جملووه شوورخ  
که مفحد عمآح و شمآل موی کلمۀ سجحال  نکره در سحا  نفی است  حاشود.  همحشگی است و 

کفوار جور مسولمانان  کود هور راه و روزنوه و زمحنوهؤاز احن رو آخه حه طور عواح و م اى را جوراى سوحقرۀ 
کرده و مجاز ن گوذارى اسوالح هوحم راهوی را جوراى احون  دانود و خداونود در نرواح قوانآن مینفی 

سلقه جعل نفرموآده اسوت  از احون رو فقهوا در اجوآاب مختلو  فقوه حوه احون آخوه و احون قاعوده 
کرده  اند. استدالل 

داننود، حوه  گرچه حعتی از مفسران جراساس جرخی از رواخات، آخه را مرجوآ  حوه قحاموت موی
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کوه در قح کوافران جوور مؤمنوان حجتووی ندارنود، حلکووه حجوت و منقووق مؤمنووان احون معنووا  امووت 
گآنووه رواخووات در مقوواح جیوواِن  کووافران، وهووی احوون  احن ه اسووت. حنوواجرمصوودا  آخوو نلجووه دارد جوور 

شوآد و خداونود در نرواح تشورخع و سحسوتم  گمان احن آخوه و قاعوده شوامل نرواح تشورخع موی جی
کوافر را کلوی سولقۀ  جور موؤمن تجووحر و جعول نکورده اسوت. اهجتوه  قانآنی اسالح حوه طوور عواح و 

هاى دخنی، آخوه و حکوم  شاخد حتآان حا تآجه حه متن آخه و نحر حا اههاح از دخگر آخات قرآن و آموزه
را شووامل نروواح تکوووحن نحوور دانسووت. خداونوود قووادر متعووال و حکووحم و عووادل،  مسووتفاد از آن

کرده است. اخمان حه تآ ححد و نراح تکوخنی و تشرخعی جور آفرخنش را جراساس حق و عدل حنا 
ت سوحا نرواح سحاسوی و مودحرختی جور مجنواى احون نرواح جور  حق و ساحجندى عملی حه آن و نحر 

که از هآازح اخمان حه آن است مآجب عرت و نلجه و تسلط مؤمنان خآاهد شد.  حق 

کمحت نراح جر حق و عادالنه مهدوخت جر جهان هموحن قاعوده  خکی از اصآل اندخشه حا
ْن َنهَّ خَ َع : است

َ
خدَّ أ يف وا يف َونَّ بَّ ْض ف ةَ  اْستَّ ذف

یَ   یَلی الخَ ِف َف نَّ اْلهَوا ةا َوَنْجَ َلهَّ هخَ  ف
َ
ْن أ ضف َوَنْجَ َلهَّ َْ  األ

وو  (5)قصوص/ کوه جور مستتوعفحن من  گرفتوه  ت اراده پیآسوته موا در طوآل توارخ  جور احون تعلوق 
 نهاده و آنان را اماح و وارث جامعه حشرى قرار دهحم.

کفور حجوواب  ،حاطول اسووت و اخموان حووقکفور  و حاطول در نرواح تکوووحن جاخگواهی نوودارد. 
ک  است و اخمان آب زندگیح  است و سراب و ز   کوه مانودگار  د و  ساز و ححات حخش است 

اسوت. خداونوود در نرواح تکوووحن و تشورخع، پیووروزى اخموان و حووق و مؤمنوان را اراده فرمووآده و 
وا اگور جامعوه  ن مسوحر تنروحم و مودحرخت شودهمجمآعه قآانحن تکوخنی و تشرخعی در اح انود. ام 

از احون جرناموه ، اسالمی و اخمانی حوه هوآازح اخموانش ملتورح نجاشود و حوه دخگور معنوا موؤمن نجاشود
کورده اسوت. همننانکوه اراده خودا جور احون تعلوق  آفرحن و پیروزى عرت حخش خآد را محوروح 

که انسان در نرواح تشورخع حوا اختحوار و اراده آ کنود و  زاد خوآد حوه آمووزهگرفته  هواى دخنوی عمول 
هواحی وجووآد  در نروواح تکووحن هوم قوآانحن و سونت ،زمحنوه عورت و اقتودار خوآد را فوراهم نماخود
که انسان در ساحجندى حه احن سنت کورد حاخود  دارد  که انتخاب  ها آزاد است، وهی هر راهی را 

نخَ اَ  َ آن حاشد:  ناسذحر  منترر عآاقب ققعی تخل   واإف يَّ َغیفخ ی خَّ َقْوٍم َحتخَ ََّ َوا حف َغیفخ ْن  خَّ هف سف
ْنبَّ
َ
أ  وا حف

. هوا خوآد را تغحیور دهنود دهود مگور آنکوه آن خداوند سرنآشت ملتی را تغحیور نموی  (11)رعد/ 
کورده و توا  هواى آن اگر انسانی و ملتی از عرت و استقالل جرخوردار است خوآد زمحنوه را فوراهم 
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که احن زمحنه ک زمانی  هوا را از دسوت  ند احن عرت ساخدار اسوت و هرگواه احون زمحنوهها را حفظ 
کنود، سونت اههوی  کفوران و ناسكاسوی  حدهد و حه عجارت دخگور، نعموت اسوتقالل و عورت را 

ت و پیروزى او دچار آسحب شآد. اقتتاء می  کند عر 

کفر جر مؤمن حا خصآصوحت و صوفت اخموان  کافر را حا وحژگی  حه هر حال آخه شرخفه تسلط 
کوافر جوور موؤمننفوی فرموو  اخمووان موؤمن اسووت و اهجتوه ساحجنوودی ،آده  خعنوی سووجب عودح سوولقۀ 

از  کوه در حودخث معوروف سلسول  اهوذهب، امواح ر وواموؤمن حوه هوآازح اخموانی خوآد  چنان
کوه فرموآد:  قوآل اجوداد معصآمشوان از خداونود نقول موی کلمو  ال اهوه اال اهّلل حصونی، »فرماخود 

کلموه ال اهوه اال«فمن دخل حصنی امون مون عوذاجی )تآححود( حصون و حصوار امون مون   اهّلل   
کوووه وارد آن شووآد از عوووذاب در امووان اسوووت. سووكا امووواح  اسووت. هوور انسوووانی و جامعووه اى 

  تآححود و مصوآنحت حخشوی «حشوروطها و انوا مون شوروطها»د: حا صداى رسوا فرمآدنو ر ا
 آن شر  دارد و من خعنی والخت و امامت و رهجر اههی، شر  تآححد هستم.

جامعه اسالمی و انسان مسلمان اگر حخآاهود در پرتوآ اخموان تآححودى از عوذاب اههوی در 
کمحووت طانآتحووان و سوول کووه آتووش دوزخ اسووت و نحوور از عووذاب ذهووت و ننووگ حا قه آخوورت 

کنوود و زنوودگی فرهنگووی و  کنوود حاخوود حوه احوون شوور  عموول  سوتمگران در دنحووا مصووآنحت پیوودا 
  سحاسوی اجتمواعی و اقتصوادى خووآد را در پرتوآ مودحرخت حجوت خوودا و رهجور اههوی سووامان
که از ترکحب نکره در سوحا  نفوی مسوتفاد  دهد. حا احن نگاه چه حسا حتآان عمآح آخه شرخفه را 

داد. حوه هور حووال احون مهوم از آخوات دخگوورى در قورآن نحور قاجوول  اسوت، شوامل تکووحن هووم قورار
نَّ  فرماخود:  سووره آل عموران موی 139استفاده است، از جمله در آخه  ْنهتَّ

َ
هوا َوأ نَّ ََ َْ ََ هوا َوَ  نَّ هف ََ َوَ 

یَ   نف ههْنوف ْن وَّ ْنههتَّ ْن کَّ سسووت نشوووخد و انوودوهگحن نجاشووحد، زحوورا شووما پیووروز و جرتوور و   األْعَلههْوَن إف
 گر اخمان داشته حاشحد.ناهجحد ا

االسووالح خعلووآ و »در احادخووث نحوور احوون متوومآن آمووده اسووت  نرحوور احوون حوودخث نجووآى: 
اسالح عاهی و جرتر اسوت و هوحم فکورى و نروامی   (4/334، و  َ خَضَه البقیهه)« خعلی علحهال

 جر آن جرترى ندارد.

کورد  مویآننه از احن اصل در حوزه مسواجل اقتصوادى و اقتصواد مقواومتی   توآان اسوتفاده 
کسووجه و دوهتموردان الزح اسووت در  کووه اوال  متآهحوان اموور اقتصووادى اعوم از تجوار و  احون اسوت 
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تعامالت اقتصادى خآد حا پیروان دخگر ادخان و نحر مسلمانان ساحجنود احون اصول حاشوند. هور 
کوافر جور مسولمان شوآد حاطول خآاهود جوآد. ثانحوا  دوهو که مآجب سولقه  ت و قرارداد اقتصادى 

ملت اسالمی جراساس احن اصل قرآنی و اراده و فرمان اههی حاخد حکآشند توا در حووزه مسواجل 
کفوار نتآاننود از راه اقتصواد  کوه  کفواختی دسوت خاحنود  کفواف و  اقتصادى حه چنان مقاومت، 

کنند. حدون تردخد آن خآاهنود از  ها می  رحه جرنند و استقالل و عرت مسلمانان را مخدوش 
کوه  شوده نرواح اسوالمی و ملوت انقالجوی و مسولمان احوران را زحور سولقه اسووتکجارى هور راهوی 

کفوار در صودر اسوالح  ها، راه اقتصوادى اسوت آن خآدشان قرار دهند. خکی از آن راه کوه  گآنوه 
کردنود و منافقوان نحور جوراى تتوعح  مآقعحوت مؤمنوان موی در شعب اجی گفتنود  طاهب عمول 

کومزمحنه و اجازه رشد اقتصادى را حه اطر کوم از دخنشوان  افحوان و طرفوداران پیوامجر ندهحود، توا 
وا دست جر دارند: ی َخْنَبضخَّ ولف ا ف َحتخَ سَّ ََ ْنَد  وا َعَلی َوْ  عف قَّ ْنبف ََّ وَن َ  ولَّ ةَ  َخقَّ ذف

نَّ الخَ )منافقآن/  هَّ
کنحود( تووا از  (  آنوان )منافقوان( مووی7 گفتنود جوور اطرافحوان پیووامجر انفوا  نکنحوود )آنوان را تحوورخم 

کوه خوراجن آسومان میدر ادامه اطرافش پراکنده شآد. قرآن  هوا و زموحن  فرماخد: آنان نفهمحدند 
اظ تآاننوود و حاخوود از احووون خووراجن جهووره جووورده و خووآد را حووه هحووو از آن خداسووت و مؤمنووان موووی

اقتصووادى حووه درجووه اقتوودار و مقاومووت جرسووانند و اگوور مردمووی نتآاننوود و خووا نخآاهنوود از احوون 
امکانوات اههووی اسوتفاده نمووآده و جرخوووردار از اقتصواد مقوواومتی حشوآند از رحمووت خوودا دور 

و ف ُتراحوا  ثوم افتقورو مون وجود مواء »فرماخود:  موی اماح علی که ، چنانخآاهند شد « ده اهّللحع 
کووه آب و خواک دارد )امکانوات و منوواحع حوداقلی( و در عووحن   (17/41، شهی هوسها ا ال) ملتوی 

کرد.  حال فقحر و محتاح حاشد خدا او را از رحمت خآد دور خآاهد 

خکوی از اجوآاب و مآ وآعات  :اصا ونع ودةيخت غیَ عالهانه بَ وناحع والی و اَتصهاى _ 2
که جرخی از اشخاص از تصرف در امآال خوآد محجوور و  ،فقهی حاب حجر است حدحن معنا 

اند. خکی از احن افراد سفحه است و سفاهت از اسجاب حجر و منوع از تصورفات مواهی  ممنآق
که در احن حاره حه آن استدالل شده، آخوه  سووره نسواء  5و اقتصادى است. خکی از آخات قرآن 

کوه موی هوا الفرماخود:  است  ََّ ْن ََّ هَوَ  هسخَّ تف
نَّ الخَ ْوهَواَلکَّ

َ
ها یَبَهاَء أ َیاوا َف هْن    امآاهتوان را در َجَ هَا ا َّ َلکَّ

اختحوار و تحوت تصورف سووفحهان قورار ندهحود  زحورا امووآال مآجوب قحواح و جرسواحی و اسووتآارى 
 حاشد. زندگی شما می
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کوه اموآال و  احن آخه اگر چوه حوه سوجب شو ن نویول و سوحا  آخوات مرجوآ  حوه ختحموان اسوت 
م  هواى حوه ارث رسووحده حوه آن داراحوی هوا تووا قجول از حلوآد حاخود تحووت سرپرسوتی و قحمآموت قووح 

هوا حوه حود حلوآد  ها قرار داشته و مورد تصرف خآدشان قورار نگحورد و سوا از آنکوه آن شرعی آن
هوا  گواه الزح اسوت امآاهشوان در اختحوار آن شرعی رسحدند و رشد هم جراخشان حاصل شود، آن

گحرد:  ْن َواحْ قرار  ْوَواَلهَّ
َ
ْن أ َلْیهف وا إف ا َياْىَي َّ ْشدا ََّ ْن  ْنهَّ ْن وف ْن كَنْستَّ َکاَح َيإف وا النفخ َذا َحَلغَّ ی إف

وا اْلَیَتاَوی َحتخَ  َتلَّ
کووه چناننوووه  ،در آسووتانه حلووآد ( 6)نسوواء/  ختحموووان را مووورد اختجووار و امتحووان قووورار دهحوود 

گحرد.زمان حا حلآد، رشد آنها نحر احراز شد، حالفاصله امآا هم  ل در اختحارشان قرار 
گفتنوووی اسوووت رشووود در مسووواجل مووواهی و اقتصوووادى، درک و تشوووخحص نفوووع و  ووورر و 

که حا نشانه هوا و امواراتی قاجول احوراز اسوت و سوفاهت احون اسوت  مصلحت و مفسده است 
دهود و موالک هور دو مآ وآق نرور  که شخص نفع و  رر خآد را در امور مواهی تشوخحص نموی

که آخا در تحقق رشد، عالوه جر جهره اختالفعرف است. محان فقها  منودى از درک  نرر است 
نفع و  رر ماهی، درک مصلحت و مفسده دخنی و انسانی هوم الزح اسوت خوا خحوره جرخوی از 

گآنووه کووه حتآانوود امووور زنوودگی خووآد را حووه  کسووی اسووت  کووه انسوواِن رشووحد  اى  فقهووا معتقدنوود 
که نه تنها از نرر اقتصادى و معحشت کند  ی منرم و مقاجق مصولحت حاشود، حلکوه مدحرخت 

گردد. کمال معنآى و انسانی او نحر ت محن   سعادت و 

کوه موی عهوالی )« شوارب اهخمور سوفحه»گوخود:  خکی از مسوتندات احون نررخوه رواختوی اسوت 
که شراب می ( 3/240، اللجهالی کجحوره  کسی  گنواه  کوه در  نآشد در واقوع سوفحه اسوت و از آنجوا 

کجحوره نحسوت، مویجآدن فرقی محان شورب خمور  گناهوان  گفوت انسوان فاسوق و  و دخگور  توآان 
کجحره در واقع سفحه است. حه هر حوال شو ن نویول آخوه ختحموان جامعوه هسوتند، وهوی  مرتکب 

کووه در  مووی کوورد  تووآان از احوون آخووه و آخوواتی دخگوور در قوورآن و نحوور احادخووث و رواخووات اسووتفاده 
کالن اقتصادى جامعه و نراح اسالمی الزح مدحرخت است دو شر  مالحره و معموآل  هاى 

کوه حاصول احون دو  کوافی و دخگور تعهود دخنوی و اخالقوی  گردد: خکی علوم و تخصوص الزح و 
 اصل، همان رشد خآاهد جآد.

کرخم از جناب حآس  پیامجر نقل می گفوت:  قرآن  کم مصر  که حه حا هکند  َعَلهی  یاْجَ ْلنف
ین   یظ  َعلف ي َحبف نفخ ضف إف َْ ا ف ف األ ََ

کشوور 55)حآس  /  ََ (  مرا جر خراجن ماهی و مناحع اقتصوادى 
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دارى و نحور علوم و دانوش و  مصر مدحر و مسجآل قرار حده  زحرا من دو شاخصوۀ حفوظ و امانوت
 تخصص را دارا هستم.

احن مسجله عالوه جر اخنکه در قرآن و احادخث در موآارد متعودد مقورح شوده، خوک مآ وآق 
که متصدخان امور اقتصوادى و دخگور اموور  میوجدانی و عقالحی نحر هست. عقال حکم  کنند 

اجتماعی حاخد متناسب حا حوزه مسجآهحت خآد از رشد و دانواحی و تآانواحی جرخووردار حاشوند 
موتم انوه و قود عل»فرماخود:  موی و احن مجتنوی جور اصول شاخسوته سواالرى اسوت. امواح علوی

الحکواح و امامو  اهمسولمحن ... وال ا اهدماء و اهمغانم و خنجغی ان خکآن اهآاهی علی اهفروح وال
  (131، خقجوه نهه  الُّ غهه)« اهجاهل فحتلهم حجهله و الاهحاج  هلدول فحتخوذ قآموا  دون قوآح

که والخت جر جان و موال و اعورام مسولمانان نجاخود  شما می دانحد )و مقلب روشنی است( 
کوووه مآجوووب  وووالهت خآاهووود شووود و نوووه شوووخص  گحووورد  در اختحوووار شوووخص جاهووول قووورار 

 کننده امکانات. ع اخ
ارهوا فحتخوذوا »فرماخد:  ای می و در نامه وهکننی آسی ان خلی امر هذه االم  سوفهاجها و فج 

   مووون (62ناموووه  )همووان، « حن حیحووواقو اهفاسووو دوال و عجووواده خوووآال و اهصووواهححن حرحووا  مووال اهّلل
کووه مت سوفم از اخنکووه امور و موودحرخت امووت اسوالح در اختحووار افوراد سووفحه و فاسووق قورار  گحوورد 

کشحدن حنودگان خودا و سوتحر حوا  نتحجه آن تصرف ظاهمانه در جیت اهمال و حه جردگی و ذهت 
 صاهحان و تشکحل حرب فاسقان خآاهد  جآد.

حووه هوور حووال در تحقووق اقتصوواد مقوواومتی و پیشوورفت و حاهنوودگی اقتصوواد و هوور مآ ووآق 
گحرد که مدحرخت در دست اشخاص شاخسته قرار   .دخگرى احن اصل مهم است 

هاى فرهنگوی و سحاسوی و اندخشوه اسوالمی امانوت اسوت  امور مسلمانان و نحر مسجآهحت
و در انتخاب خا انتصاب افراد الزح است امانت حه افراد امحن واگذار شآد و جرداشت و تلقوی 

کوه امواح علوی خقواب حوه  نحر حاخستی همحن نکته حاشود  چنوانمتآهحان و مدحران از مدحرخت 
ان عملک هحا هک حقعم  وهکنه فی عنقک أمانو  و هوحا هوک ان »فرماخد:  میکارگرار خآد 

کووار تووآ جراخووت طعمووه   (5)همووان، ناموه «  جآثحقووهتفتوو ت فووی رعحوو  و ال تخوواطر اال   مسووجآهحت و 
گردن تآ و حق ندارى حا استجداد رفتار نمآده و حدون اعتمواد و  نحست، حلکه امانتی است جر 

کنی.  اطمحنان الزح اقداح 
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هوواى مختلوو  از  هووا در عرصووه هوا و موودحرخت ر دوهووت و مووردح در واگووذارى مسووجآهحتاگو
کننود و مودحرخت هوا جودای از واحسوتگی حیجوی و  جمله عرصه اقتصادى حه احن اصل تآجه 

جناحی حه افراد رشحد واگذار شآد و از تسولط افوراد نحرعواهم و رشوحد و نحرمتعهود جلوآگحرى 
 متی در حوزه اقداح و عمل امحدوار جآد.تآان حه تحقق اقتصاد مقاو شآد، می

 جرح. حه ساخان می حخش از اماح صاد  احن مقاهه را حا ذکر حدخثی نورانی و اههاح
آال عنوود موون مووحر  االتصوِان موون حقواء اهمسوولمحن و حقوواء االسووالح ان : »قوال اهصوواد 

 تصوحرمون فنواء االسوالح و فنواء اهمسولمحن ان  ان  فو ،اهمعروففحها عرف فحها اهحق و خصنع خ
  (11/521، وسها ا الشهی ه)« ها اهحق و ال خصنع فحها اهمعوروفاالمآال فی اخدی من ال خعرف فح

کوه اموآال و سورماخه هوا در اختحوار  خکی از عآامل حقا و ماندگاری اسالح و مسلمانان احن است 
که حق  گحرد  کارهوای معوروف و سسوندخده اقوداح شناسند و  و حقآ  آن را میکسانی قرار  حوه 

که امآال و ثروت می کسانی  ها در دست کنند و از عآامل ناجآدی اسالح و مسلمانان احن است 
که  گحرد  کار معروف و ستآده انجاح نمیدانند  آن را نمیدر  فرصتراه درست قرار   دهند. و 

  


