
141 فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت

اصغر طهماسبی بلداجی ))(
آذر طهماسبی بلداجین))(

چكیده
که تاثیر آن در حفظ و پیشرفت  جهاد اقتصادی یکی از مصادیق مهم حماسه اقتصادی می باشد 
کم تر از دیگر جهاد ها نیست. اهل بیت؟مهع؟ به این مهم از همان آغاز توجه داشته و مواردی  کشور 
کالم اهل بیت؟مهع؟  که در  کرده اند. اهمّیت جهاد اقتصادی تا آنجا ســت  پیرامون این مطلب بیان 
برتر از جهاد با دشمنان در میدان های جنگ معرفی شده است و این مهم ناشی از اهمّیت استقالل 
اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در سطح خرد و استقالل اقتصادی جامعه در سطح 
کالن می باشــد. از مهــم تریــن مصادیق جهــاد اقتصادی در کالم اهل بیت؟مهع؟ می توان به: توســعه 
فرهنگ کار و کوشش، اهمّیت تولید، انضباط اقتصادی، عدالت اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی 
کشور در عصر حاضر و شعار سال  کرد. با توجه به اهمّیت موضع اقتصادی  و اخالق اقتصادی اشاره 
1392 توســط مقام معظم رهبری با عنوان حماســه سیاســی و حماســه اقتصادی، جســتار پیش رو 
بــه برّرســی مولفه های حماســه اقتصادی از دیدگاه قــرآن و اهل بیت؟مهع؟ می پــردازد و از این رهگذر 

تصویری از مهم ترین مصادیق آن را بیان می نماید. 

كلید واژه ها: اهل بیت؟مهع؟، حماسه اقتصادی، انضباط اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی.

وه علوم قرآن و حدیث وجن، ݡگر ). مدّرس دانشݡگاه پیام نور بر
بیت شهید رجائی تهران ). ݡکارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمی، دانشݡگاه تر

جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتى 
از منظر قرآن و اهل بیت؟مهع؟



فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت142

مقدمه
که  اهــل بیــت؟مهع؟ به عنوان راهنمــا و مربیان و معلمان واقعی انســان ها تعالیم الهــی و معارفی را 
انســانها برای رســیدن به ســعادت دنیا و آخرت به آن نیاز دارند؛ بیان فرموده اند. اهل بیت؟مهع؟ در 
کــه تا قیامت از یکدیگر جدا نمی شــوند. بدون  کریم معرفی شــده اند  حدیــث ثقلیــن هم ردیف قرآن 
شک رسیدن به سعادت و کمال در پرتو عمل به بیانات گهربار این ثقل اصغر می باشد که به عنوان 
کرده و  مفســران واقعی قرآن و یا به تعبیری دیگر قرآن های ناطق، مباحث الهی را برای مردم بیان 
به آن چیزی که خیر و صالح آن ها اســت تشــویق کرده و از آنچه مایه گمراهی اســت، نهی کرده اند. 
که اهل بیت؟مهع؟ به آن پرداخته اند و  جهاد اقتصادی و مسائل مربوط به آن از جمله مواردی است 
کســب رزق و روزی حالل در کالم  کوشــش و  کرده اند. ارزش تالش و  اهمّیت آن را برای مردم تبیین 
اهــل بیــت؟مهع؟ برتــر از جهــاد در راه خدا بــوده و این بزرگواران مــردم را به تالش جهت کســب روزی 
گر جهاد اقتصــادی در زندگی  کرده انــد. ا و برنامــه ریــزی اقتصــادی و مباحث مربوط به آن تشــویق 
انســان برداشــته شــود به دنبال آن فقر می آید و به دنبال فقر کفر، و این مطلبی اســت که در روایات 
بیان شــده اســت. از طرف دیگر ســال 1392 به عنوان ســال حماســه سیاسی و حماســه اقتصادی از 
ع تا چه اندازه  که این موضــو که این بیانگر این مطلب اســت  طــرف رهبــر معظم انقالب معرفی شــد 
اهمّیــت دارد. بــا ایــن همه بر همگان اســت که نه تنها در ســال 1392 بلکه در همــه زمان ها به این 
کننــد. در دوره ای که  مهــم توجــه داشــته باشــند و با این جهاد، اســتقالل اقتصــادی کشــور را حفظ 
دشــمنان انقالب و اســالم از حربه اقتصادی و با تحریم های متعدد ســعی در نابودی انقالب و اسالم 
کنند. این مقاله  کمک  کشور  کرده و به اقتصاد  که این جهاد را در زندگی اجرا  دارند بر همگان است 
ع مهم پرداخته و تا حد  با محوریت حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و اهل بیت؟مهع؟ به این موضو

کرده است.  ع بیان  ممکن مواردی پیرامون این موضو

1( معنی لغوی جهاد

جهــاد در لغــت از ریشــه »َجهــد و ُجهــد« به معنای مشــقت و زحمــت و همچنین به معنــای توان و 
کلمه جهاد از »جهد« )به فتح جیم و ضم آن(  طاقت است.)راغب اصفهانی، 1363ش، 101( اصل 
اســت، و به معنای تالش توأم با رنج و زحمت می باشــد. جهاد مصدر باب مفاعله و به معنی بســیار 
که تالش  گویند  کردن می باشــد و نیز اســم اســت به معنی جنگ. جنگ را از آن جهت جهاد  تالش 

توأم با رنج است.)قرشی، 2/ 78-77(
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 اهمّیت جهاد 
اقتصادی تا آنجا 
كالم  كه در  ست 

اهل بیت؟مهع؟ برتر 
از جهاد با دشمنان 

در میدان های جنگ 
معرفی شده است 

و این مهم ناشی 
از اهمّیت استقالل 
اقتصادی در زندگی 

فردی و اجتماعی 
مسلمانان در سطح 

خرد و استقالل 
اقتصادی جامعه در 

كالن می باشد. سطح 

2( معنای اصطالحی جهاد

صاحــب جواهر در تعریــف اصطالحی جهاد می گوید:"الجهاد بذل النفس و 
المــال و الوســع فی اعلاء كلمة الاســلام و اقامة شــعائر الایمــان" جهاد بذل جان و 
مال و توان در راه اعتالی اســالم و برپا داشــتن شــعائر دین است. )نجفی، 
 بــذل 

ً
21/ 3( عاملــی در تعریــف اصالحــی جهــاد می نویســد: »الجهــاد شــرعا

النفــس و مــا یتوقــف علیه مــن المال فــی محاربة المشــركین او الباغین فی ســبیل 
ع مقدس اسالم جهاد عبارت  اعلاء كلمة الاســلام علی وجه مخصوص.« در شــر
اســت از بذل جان و مال به طریقی مخصوص برای جنگ با مشــرکان و یا 

کلمه اسالم.)عاملی، 2/ 379(. افراد یاغی در راه اعتالی 

3( مصادیق حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و اهل بیت؟مهع؟

حماســه و پدیــدآوردن آن بــدون جهــاد و روحیه ی جهادی امــکان پذیر 
گفــت جــزء الینفــک حماســه و حماســه آفرینــی روحیه  نیســت و می تــوان 
جهــادی اســت لــذا جهــاد اقتصــادی بــرای خلق حماســه اقتصــادی مورد 
گرفته اســت.جهاد اقتصــادی دارای مصادیق متعددی اســت  توجــه قرار 
کــه در کالم قــرآن و اهل بیت؟مهع؟ به آن ها اشــاره شــده اســت. هــر کدام از 
که رعایت  ایــن مصادیــق در جای خــود از اهمّیت واالیــی برخوردار اســت 
آن می تواند به اقتصاد کشــور کمک شــایانی کند. در ادامه به برخی از این 

مصادیق اشاره می کنیم.
كوشش 3-1( تشویق به تالش و 

کوشش  یکی از مهم ترین مصادیق جهاد اقتصادی، تشویق به تالش و 
کــه پیشــرفت جامعه منوط بــه تالش و کوشــش فراوان  اســت. بــه طوری 
کالم معصومین؟مهع؟ به اهمّیت تالش  کریم و  افراد جامعه اســت. در قرآن 
ْن 

َ
کریم می فرماید:»َوأ کوشــش فراوان اشاره شده است خداوند در قرآن  و 

ْوَفــی« 
َ
أ

ْ
 ُیَرى«»ُثــّمَ ُیْجــَزاُه اْلَجــَزاَء ال

َ
ّنَ َســْعَیُه َســْوف

َ
ا َمــا َســَعی«»َوأ

َّ
َلْیــَس ِلْلِإْنَســاِن ِإل

)نجــم/39-41( درســت اســت که این آیــات ناظر به ســعی و تالش برای 
آخرت و مشاهده پاداش آن در سرای دیگر است، ولی مالك و معیار اصلی 



فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت144

که برای  که افراد با ایمان نباید در انتظار دیگران بنشینند  آن، دنیا را نیز دربرمی گیرد به این معنی 
کمر زده و به ســعی و  کنند، و مشــکالت جامعه آنها را حل نمایند. بلکه خود دامن همت به  کار  آنها 
کرامت و استقالل  کوشش برخیزند. )مکارم شیرازی، 1372 ش، 22، 553-552( عزت و  تالش و 
گــرو همت و تالش آن ملت اســت چنان که فرومایگی و زبونی و هــر ملتی، پیامد تنبلی  هــر ملتــی در 
کــرم؟ص؟ درباره  و راحــت طلبــی و بیــکاری اوســت. )جــوادی آملــی، 1387 ش،153-152(پیامبر ا
کار و تــالش می فرمایــد: آن که خانواده خویش را از حالل روزى مــی دهد، مانند مجاهِد در  اهمّیــت 
کســب رزق و روزی حالل را برتر از جهاد در راه  راه خدا اســت.)صدوق،1376ق، 3/ 168( ایشــان 
که می فرماید: جهاد در طلب روزى براى خانواده ناتوان، نزد خداوند برتر است از  خدا می داند آنجا 

یك سال پیوسته شمشیر زدن همراه امام عادل.)مّتقی هندی، 1409ق، 4 / 6(
کرم؟ص؟ در این باره می فرماید: هر آینه من دوست می دارم که مرد  امام صادق؟ع؟ از قول پیامبر ا
در پی روزى، به این ســو و آن ســو روان شــود. همانا پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »بار 
خدایا! براى اّمت من در سحرخیزى اش برکت قرار ده«)صدوق،1376ق،157/3(در حدیث دیگر 
کند و در پی حرام  کار  گاه مردى تنگدســت باشــد و به اندازه نیاز خود و خانــواده اش  می فرمایــد: هر 

نرود، همانند مجاهِد در راه خدا است.)کلینی،1364ش، 5 / 88(
عالم آل محّمد؟ص؟ ارزش کسب رزق و روزی حالل برای خانواده را برتر از جهاد در راه خدا می داند 
کند، پاداشی برتر از  که خانواده اش را تأمین  که از فضل خدا آن را می جوید  که می فرماید: هر  آنجا 

جهادگر در راه خدا دارد.)مجلسی، 1403ق، 78 / 339(
3-2( اهمّیت تولید و نقش اقتصادی آن

کارهای تولیدی و اقتصادی توجه ویژه ای داشته اند و دیگران را نیز به این امر  اهل بیت؟مهع؟ به 
تشویق می کردند. این مهم از سیره علمی و عملی اهل بیت؟مهع؟ بر می آید. در این باره اخبار فراوانی 
وجود دارد از جمله: علی بن ابی حمزه« می گوید: امام کاظم؟ع؟ را دیدم که در زمین کشاورزی خود 
کارگران کجا هســتند؟ فرمود: ای  کــردم: قربانت گردم! پــس  کار می کــرد و عــرق می ریخــت. عرض 
کردم: آنان را معرفی نما! حضرت  کار می کردند. عرض  علی! بهتر از من و پدرم در این زمین با بیل 
فرمود: رسول خدا؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ و پدرانم همه با دست خود کار می کردند. کشاورزی شغل 
پیامبــران خــدا و جانشــینان آنان و مــردان شایســته است.)مجلســی، 1403ق، 115/48(توجه به 
کشــاورزان و تولید کنندگان اجناس مردم در ســیره معصومین؟مهع؟ نمایان است.امام صادق؟ع؟ در 
این باره درباره امیرالمومنین امام علی؟ع؟ می فرماید: امیرمؤمنان همیشه به عمال و کارمندانشان 
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کی  ســفارش کشــاورزان را می نمود.)حرعاملــی،1403ق، 216/13( و موارد متعــدد دیگر که همه حا
که تحریم های متعدی از ســوی کشورهای بیگانه صورت  ع اســت. در عصر ما  از اهمّیت این موضو
کفایی  کشور را به خود  که بر اصل تولید داخلی توجه ویژه ای بکنند و  می گیرد وظیفه همگان است 
کردن ســیره اهل بیت؟مهع؟ و الگو قرار دادن آن ها تاثیر فراوانی  کاالهای مورد نیاز برســانند. اجرا  در 

در این زمینه خواهد داشت.
3-3( انضباط اقتصادی 

که نقش واالیی در زندگی اجتماعی  انضباط اقتصادی نیز از دیگر مصادیق جهاد اقتصادی است 
ْم ِباْلَباِطِل 

ُ
ْم َبْیَنك

ُ
ْمَواَلك

َ
ݡُکُلوا أ

ْ
ا َتأ

َ
َمُنوا ل

َ
ِذیَن آ

َها الَّ ّیُ
َ
کریم در این باره می فرماید: »َیا أ انســان ها دارد. قرآن 

ْم َرِحیًما« )نســاء/29( درتفســیر این 
ُ

َه َكاَن ِبك ْم ِإّنَ الّلَ
ُ

ْنُفَســك
َ
ا َتْقُتُلوا أ

َ
ْم َول

ُ
وَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنك

ُ
ْن َتك

َ
ا أ

َّ
ِإل

کلوا«  که نهی از قتل »التقتلوا« به دنبال نهی از حرام خوری، »ال تا که رمز این  کریمه نوشــته اند  آیه 
آمده است،شــاید آن باشــد که سیستم اقتصادی ناســالم،  زمینه ی قیام محرومان علیه زراندوزان و 

کت جامعه است.)قرائتی، 1384 ش، 2/ 274( بروز درگیری ها و پیدایش قتل و هال
کــه قرض بگیرد و بداند که نمی توانــد پرداخت کند،  مال باطل  امــام صادق؟ع؟ می فرماید:کســی 
گهربــار امــام صــادق؟ع؟ همــان انضبــاط  خــورده اســت.)کلینی، 1364ش، 5، 95( و ایــن ســخن 
ع امام باقر؟ع؟ می فرماید:  اقتصادی است که مورد اشاره بحث ما است. باز در رابطه با همین موضو
کرم؟ص؟  کم فروشی و ظلم از مصادیق باطل است. )العروسی الحویزی، 471/1( پیامبر ا ربا، قمار، 
کاال )برای خرید و فروش و تجارت( روزی می خورد و محتکر  درباره نهی از احتکار می فرماید:گیرنده 
کس  از رحمت خداوند به دور اســت.)حّرعاملی، 1403ق،425/17( در همین رابطه می فرماید: هر 
گر از طریق  خ پر کند و ا ربــا بخــورد خداونــد عزوجل به اندازه ربایی که خورده شــکمش را از آتش دوز
ربــا مالــی به دســت آورد، خداى تعالی هیچ عمل او را نپذیرد و تــا زمانی که قیراطی )کمترین مقدار( 
کنند.)مّتقــی هندی،1409ق،  از مــال ربا نزدش باشــد، پیوســته خداونــد و فرشــتگانش او را نفرین 
کم شد، جامعه دچارخودکشی و انتحار نمی شود  گر در جامعه انضباط اقتصادی حا 285( بنابراین ا
و روابط سالم اقتصادی، زندگی اجتماعی سالم را رونق می بخشد و جامعه را به سمت و سوی کمال 

و سعادت رهنمون می سازد. 
3-4( عدالت اقتصادی

کمک  که رعایت و اجرای آن در جامعه  عدالت اقتصادی از دیگر مصادیق جهاد اقتصادی اســت 
گرفتن وضعیت اجتماعی می کند. اهل بیت؟مهع؟ به  شــایانی به پیشــرفت اقتصادی و ســر و ســامان 
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 ارزش تالش و 
كسب رزق  كوشش و 
كالم  و روزی حالل در 
اهل بیت؟مهع؟ برتر 
از جهاد در راه خدا 
بوده و این بزرگواران 
مردم را به تالش 
كسب روزی و  جهت 
برنامه ریزی اقتصادی 
و مباحث مربوط به 
كرده اند.  آن تشویق 
گر جهاد اقتصادی  ا
در زندگی انسان 
برداشته شود به 
دنبال آن فقر می آید 
كفر، و  و به دنبال فقر 
كه  این مطلبی است 
در روایات بیان شده 
است.

ایــن مورد توجه ویــژه ای داشــته اند. حکومت عادالنــه امیرالمومنین امام 
علی؟ع؟یــک الگــوی همه جانبه در این زمینه اســت.اهمّیت این مورد را 
کنیم.  که سخنان ُاسوه عدالت را در این باره مرور  زمانی متوجه می شویم 
امــام علــی؟ع؟ دربــاره اجــرای همه جانبــه عدالــت و کمک بــه محرومان 
کرده  که بر او ســتم  که داد ســتمدیده را از آن  می فرمایــد: بــه خدا ســوگند، 
بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او را تا به آبشخور حق کشانم. 
گر هفت  )نهج البالغــه، خطبــه 136(در جــای دیگــر می فرمایــد: بــه خــدا ا
اقلیــم را بــا آنچــه زیر آسمانهاســت بــه من دهند تــا خــدا را نافرمانی نمایم 
کرد. )نهج  و پوســت جویــی را از مورچه ای به ناروا بربایــم چنین نخواهم 
البالغه، خطبه 224( ایشان در نامه ای به یکی از فرماندارانش می نویسد: 
و در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانی 
که مســتمندند و ســخت نیازمند. )نهج  کــه نزدیکت هســتند بــده، و آنان 

البالغه، نامه 67(
در زمــان حضــرت علی)علیه الســالم( مهم تریــن منبــع درآمــد حکومــت، 
گون مانند غنایم جنگــی و اخذ مالیات  بیت المــال بــود که از راه هــای گونا
که بــه منزله درآمد ملــی حکومت  بــه دســت می آمــد، بنابرایــن بیت المال 
ایشــان و وســیله رفــاه مــردم بــود از ناحیــه ایشــان نســبت بــه آن دقــت و 
دلســوزی می شــد، چنان که وقتی شبی »طلحه« و »زبیر« بر او وارد شدند، 
امــام چراغــی را که در برابرش بــود، خاموش کرد و فرمود تا چراغی از خانه 
برایــش آوردنــد. طلحه و زبیر ســبب آن را پرســیدند. امــام فرمودند: روغن 
چراغ از بیت المال اســت. ســزاوار نیست با شــما با روشنایی آن هم نشینی 
کنم.)نهــج البالغــه، نامــه 20(توجــه بــه محرومــان جامعــه یکــی دیگــر از 
کــردن فقر کمک  شــاخصه های عدالــت اقتصادی اســت که به ریشــه کن 
کی از توجه ویژه به قشر محرومان بوده  می کند. ســیره معصومین؟مهع؟ حا
ج می شد و انبانی  اســت. امام ســجاد؟ع؟ در شــب های تاریک از خانه خار
کیســه های درهــم و دینار بــود بر دوش خویــش حمل می کرد  کــه در آن  را 
که آن حضرت به  و بــر در خانــه فقرا می آورد و به آنان می بخشــید. زمانــی 



147 فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت

گر در جامعه انضباط   ا
كم شد،  اقتصادی حا

جامعه دچارخودكشی 
و انتحار نمی شود 

و روابط سالم 
اقتصادی، زندگی 
اجتماعی سالم را 

رونق می بخشد و 
جامعه را به سمت 

كمال و  و سوی 
سعادت رهنمون 

می سازد.

که آورنده  شــهادت رســید و آن عطایا به مردم نرســید، تازه متوجه شــدند 
آن بخشــش ها امام ســجاد؟ع؟ بــوده اســت)کلینی، 1364ش، 1/ 389( 
»ابوهاشــم جعفــری« یکــی از اصحــاب خــاص امــام حســن عســگری؟ع؟ 
می گوید:از فقر و تنگ دســتی به امام حســن عســگری؟ع؟ شکایت کردم. 
که  کشــید و شمشــی از طال  آن حضــرت بــا تازیانه خود خطی بر روی زمین 
نزدیــک پانصــد اشــرفی بــود از آن بیــرون آورد و فرمود: ای ابا هاشــم! این 
را بگیــر و مــا را معــذور دار! )ابــن شهرآشــوب، 328/4( »حســن بــن کثیر« 
می گویــد: در محضــر امــام محمــد باقر؟ع؟ از نــداری خویــش و بی توجهی 
کــه در آن  کــردم. حضــرت خــود دســتور داد کیســه ای را  بــرادران شــکایت 
ج کن وقتی تمام شد، مرا  هفتصد درهم بود، بیاورند و فرمود: این ها را خر

با خبر ساز.)شیخ مفید،1413ق، 2/ 166(
كاالهای بیگانگان 3-5( نهی استفاده از 

کــه همواره اقتصاد کشــورهای در حال توســعه را تهدید  یکــی از مســائلی 
می کنــد قاچــاق کاالی خارجــی اســت. ایــن امــر عــالوه بــر خــروج ارز بدون 
عــوارض گمرکــی و مالیاتی موجبات نابودی اقتصاد ملی را به همراه دارد. 
کاالهــا بــا قیمــت بســیار نــازل وارد بــازار مصرف می شــود و تولیــد کنندگان 
داخلــی قــدرت رقابــت با آنهــا را ندارنــد و در نتیجه دچار رکــود اقتصادی و 
کنندگان به همراه خواهد داشــت. از  در پایــان ورشکســتگی را بــرای تولید 
کننــده محصــوالت داخلی باعث  ســوی دیگر شکســت شــرکت های تولید 
کارگــران، وارد آوردن فشــارهای ســنگین اقتصــادی بر قشــرهای  بیــکاری 
ح های  آســیب پذیــر و عــدم تحقــق برنامه های اقتصــادی و سیاســی و طر

کاال خواهد بود.  توسعه ی اقتصادی از زیان های دیگر ورود قاچاق 
معصومیــن؟مهع؟ بــه ایــن امــر از همان آغــاز توجــه داشــته اند و خطرات و 
کاالهــای بیگانــگان را تذکــر داده اند.  مّضــرات روی آوردن بــه اســتفاده از 
علــی؟ع؟  امــام  امیرالمومنیــن  می فرمایــد:  حدیثــی  در  صــادق؟ع؟  امــام 
همواره می فرمودند: مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشــند و غذاهای 
کنند  آنان اســتفاده نکنند همواره در خیــر خواهند بود و هنگامی که چنین 



فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت148

کرد. )برقی، 1416ق، 178/2( خداوند آنان را ذلیل خواهد 
 در اینجا مقصود از لباس بیگانه، لباس غیر مسلمان است که به معارف الهی اعتقاد نداشته باشد. 
که وابســتگی در مصرف به بیگانگان امر مذمومی اســت  کید امیرالمومنین در اینجا بر این اســت  تأ
ک خــود به بیگانــه نیازمند باشــد و در صــورت چنین  ک و خــورا و امــت اســالمی هرگز نبایــد در پوشــا
ک بیگانه امر مذمومی تلقی  ک و خورا نیازی جامعه اسالمی ذلیل خواهد بود. وقتی استفاده از پوشا

می گردد، خرید و فروش این اجناس در بازار اسالمی نیز بدون تردید مذموم است. 
که به قومت  امام باقر؟ع؟ نیز در این باره می فرماید: خداوند به پیامبری از پیامبران وحی فرمود 
که در آن صورت  بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید و غذای آنان را نخورند و به شکل آنا ظاهر نشوند 

همانند آنها دشمن من خواهند بود. )بروجردی، 1418ق، 276/23(
ک و...، آن را در بر می گیرد به اقتصاد داخلی  که لباس و خــورا کاالهــای خارجی و قاچاق  مصــرف 
کاالهای مصرفــی، از جنبه های  ع و مقدار  کشــور ضربــه وارد می کنــد. الگوپذیــری از بیگانگان در نــو
کار بیشــتر موجب ترویج مصرف  گون به جامعه اســالمی زیان می رســاند، از جنبه اقتصادی این  گونا
ج ســاختن  کاالهــای خارجــی و بــی توجهــی به تولیــدات و کاالهای داخلی می شــود که افزون بر خار
کشــور، بر تولیــد و اقتصاد ملی ضربه می زند. از جنبه اجتماعــی فرهنگی نیز، نوعی تبلیغ  ســرمایه از 
عملــی و ترویــج فرهنــگ بیگانــه و تهدیدی بــرای اصالت های فرهنگــی و حتی دینــی در جامعه به 
شــمار مــی رود بــه ویژه آنکه الگوپذیری در مصرف، ناخواســته الگوپذیری در اخــالق و رفتار را نیز در 

پی خواهد داشت. )ایروانی، 1384 ش، 287(
 بنابرایــن ایــن مــورد یکــی از مهم تریــن مصادیق جهاد اقتصادی اســت که اهــل بیت؟مهع؟ به آن 
توجه داشته اند و خطرات آن را گوشزد کرده اند، بر جامعه اسالمی است که با الگو گیری از این موارد 
کاال ها و محصوالت بکنند و تمام افراد جامعه  کاال بپردازد وسعی در بومی سازی  به مبارزه با قاچاق 

نیزدر این زمینه تالش و همکاری خود را انجام دهند.
 3-6( برنامه ریزی اقتصادی

 اقتصاد سالم، پویا و اسالمی می تواند جامعه را به رشد و تکامل دنیوی و اخروی برساند به این معنا 
کاالهای قاچاق  کشور می شود هم باعث جلوگیری از ورود  که هم موجب رونق و شکوفایی اقتصاد 
و بیگانه به کشور می گردد. این مهم در پرتو برنامه ریزی درست اقتصادی بر می آید. اهل بیت؟مهع؟ 
بــه برنامــه ریــزی در زندگی و در راس آن برنامه ریزی اقتصادی توجه ویژه ای داشــته اند و برای آن 
گذراِن زندگانی  کس براى  کرم؟ص؟ در این باره می فرماید: هر  اهمّیت زیادی قائل شــده اند.پیامبر ا



149 فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت

کند، خداى)تبارك و تعالی( روزى اش می بخشــد.)مّتقی هندی،  خویش به درســتی برنامه ریزى 
گذران زندگی  که  1409ق،7 / 188(در جای دیگر می فرماید: نشان ژرف اندیشی هر فرد این است 
که در جســت و جوى ســامان زندگی ات باشی، دنیادوستی شمرده نمی  اش را به ســامان آورد. این 
که از برنامه  شود.)همان،3 /50( و در نهی از بی برنامه ریزی می فرماید: بر اّمت خویش، نه از فقر، 
ریــزى نادرســت بیــم دارم. )احســائی،1403ق،4 /39( امیــر المومنیــن امــام علــی؟ع؟ در اهمّیـــت 
کــم را افزایش می بخشــد ؛ و برنامه  برنامــه ریــزی اقتصــادی می فرماید: برنامه ریزى درســت، ماِل 
کند.)غــرر الحکــم،1378ش، ح4833( در همین رابطه  ریــزى نادرســت، مال بســیار را نابــود مــی 
امام باقر؟ع؟ می فرماید: رســیدن به درجات عالی کمال انســانی در سایه سه چیز امکان پذیر است، 
فهم دین و شــناخت آن، داشــتن عزمی بلند و همتی اســتوار در برابر مصائب و مشکالت و اندازه نگه 

داشتن در امور مربوطه به معیشت و زندگی اقتصادی. )کلینی، 1364ش، 1/ 132(
 مورد سوم مربوط به همان برنامه ریزی اقتصادی است که باید در زندگی تک تک خانواده ها اجرا 
شــود. در حدیث دیگر آمده که: تدبیر خوب زندگانی و برنامه ریزی درســت اقتصادی از نشــانه های 
گر برنامه ریزی درست اقتصادی شود و  انســان های با ایمان اســت.)حر عاملی،1403ق، 42/12(ا
که روی آوردن به اقتصاد  در خانواده ها و در بین همه اقشــار اجرائی شــود، نتیجه آن این می شــود 
کاالهای بیگانگان و کســب  کاال و روی آوردن به  ناســالم و غیــر پویا و غیر اســالمی که همان قاچــاق 
کن می شود. اقتصاد صحیح و پویا، امکانات وسیعی برای  کم رنگ و حتی ریشه  روزی حرام است 
کارآیی  رشــد ســایر اســتعدادهای انســانی فراهم می ســازد و نداشــتن نظام اقتصادی درســت و عدم 
آن باعث اختالل در امکانات رشــد و شــکوفایی دیگر بخش های زندگی انســان می شــود. در جهان 
پیشــرفته امروز، وجود قوانین و تصمیم های صحیح اقتصادی، می تواند سرنوشــت و آینده ی یک 
گســترش تکامل معنوی یــک جامعــه و فراهم نمودن  که  جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار دهد تا جایــی 
کیــان جامعــه اســالمی و مبــارزه بــا مفاســد اخالقــی و تامین  زمینه هــای اندیشــه توحیــدی و دفــاع از 

بهداشت همگانی منوط بر اقتصاد سالم است.
3-7( اخالق اقتصادی، پرهیز از اسراف

 ســاده زیســتی یکی از شــئونات اسالمی است و ســیره اهل بیت؟مهع؟ نیز بر همین اساس بوده است 
کــه بــا آمــدن کاالهــای لوکــس، زیر ســوال مــی رود و ایــن ارزش خود بــه خود رو بــه فراموشــی رفته و 
فرهنــگ نامناســب و ناهنجــاری جایگزیــن آن می شــود. تجمل پرســتی و روی آوردن به تشــریفات 
یکی از موانع جّدی بر سر اصالح الگوی مصرف و پیشرفت های اقتصادی است. فرو افتادن در دام 
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گر برنامه ریزی  ا
درست اقتصادی 
شود و در خانواده ها 
و در بین همه اقشار 
اجرائی شود، نتیجه 
كه  آن این می شود 
روی آوردن به اقتصاد 
ناسالم و غیر پویا و 
غیر اسالمی كه همان 
كاال و روی  قاچاق 
كاالهای  آوردن به 
كسب  بیگانگان و 
كم  روزی حرام است 
كن  رنگ و حتی ریشه 
می شود.

تشریفات و تجمالت حاصل آن چیزی جز باز ماندن از تولید نیست. قرآن 
کردن  کردن و ایمن  کریم در راســتای فرهنگ ســازی برای درست مصرف 
مســلمانان از فرو افتادن در دام تشــریفات و تجمالت به پیروانش دســتور 
که دیدگان خود را به ثروت اشــراف اندوزان ندوزند، مبادا شــوق  می دهــد 
به تجمل پرستی در جان آنها شعله زند و آنها را به سوی تشریفات، سوق 

کریم می فرماید: دهد. خداوند سبحان در قرآن 
ْنیا ِلَنْفِتَنُهْم فیِه   ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحیاِة الّدُ

ً
ْزواجا

َ
ْعنا ِبِه أ ّنَ َعْیَنْیَك ِإلی  ما َمّتَ )َو لا َتُمّدَ
ْبقی(  )طه/131( 

َ
َك َخْیٌر َو أ َو ِرْزُق َرّبِ

گر زنان و مردانی از آنها را از یك زندگی خوش بهره مند ساخته ایم، تو به  ا
آنها منگر. این براى آن اســت که امتحانشــان کنیم. رزق پروردگارت بهتر 
 ِمْنُهْم َو لا َتْحَزْن َعَلْیِهْم 

ً
ْزواجا

َ
ْعنا ِبِه أ ّنَ َعْیَنْیَك ِإلی  ما َمّتَ و پایدارتر است .)لا َتُمّدَ

گر بعضی از مردان و زنانشان را به  َو اْخِفْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمنین( )حجر/88(ا
چیزى بهره ور ساخته ایم تو بدان نگاه مکن. و غم آنان را مخور. و در برابر 

مؤمنان فروتن باش.
از اهــل بیــت؟مهع؟ در نکوهــش ایــن عمــل احادیــث فراوانــی نقــل شــده 
اســت.امام صــادق؟ع؟ می فرماید: هر کس مالــی را در غیر طاعت خداوند 
ج نماید، میانه رو اســت. که در راه خیر خر کس  کند، اســرافکار و هر  ج  خر
)مجلسی،1403ق،75/ 302(در جای دیگر می فرماید: اسراف باعث فقر 
و میانــه روى موجب بــی نیازى می شــود.)حّرعاملی،1403ق، 15،258(
امــام رضــا؟ع؟ در نهی از اســراف می فرمایــد: خداوند، تباه ســازی اموال را 
دشــمن می دارد.)تحــف العقــول،ص 804.( در جــای دیگــر در نکوهــش 
کــردن درهــم و دینــار )یا هــر پولــی دیگر( و  اســراف می فرمایــد: تکــه تکــه 
دورافکنــدن هســته خرما)کــه ممکــن اســت بــذر نخلــی در آینده شــود(، از 

کارهای فاسد ونادرست است.)صدوق، 1376ق، 167/3( جمله 
کرم؟ص؟  ح حال رســول ا شــهید مطهری دراین باره می نویســد: ما در شــر
که در ســیره  می خوانیــم: »کان رســول اهلل خفیــف المؤونه«. اولین چیزی 
ج، لباس  که مردی بود سبک خر پیغمبر؟ص؟ به چشم می خورد این است 
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 ساده زیستی 
یكی از شئونات 

اسالمی است و سیره 
اهل بیت؟مهع؟ نیز بر 
همین اساس بوده 

كه با آمدن  است 
كاالهای لوكس، زیر 
سوال می رود و این 
ارزش خود به خود 

رو به فراموشی رفته 
و فرهنگ نامناسب و 
ناهنجاری جایگزین 
آن می شود. تجمل 

پرستی و روی آوردن 
به تشریفات یكی از 

موانع جّدی بر سر 
اصالح الگوی مصرف 

و پیشرفت های 
اقتصادی است.

کش و همچنین در نشست و برخاست و مسافرت بسیار ساده بود.  و خورا
کــم  )مطهــری، 1383ش، 92( ایشــان در جــای دیگــر می نویســد: میــان 
کــم مصــرف کردن از یک طــرف و زیاد بازدهــی از طرف  کــردن و  برداشــت 
دیگر رابطه موجود است، بازدهی های انسانی انسان چه در بخش عاطفه 
و اخالق و چه در قســمت تعاونی ها و همکاری های اجتماعی و چه از نظر 
اقتصادی و چه از نظر شرافت و حیثیت انسانی و چه از نظر عروج و صعود 
روحــی، همــه و همه رابطــه معکوس دارند. بــا برداشــتها و برخورداریهای 
مــادی انســان ایــن ویژگی را دارد که برداشــت و برخورداری زیــاد از ماده و 
کمال انسانی نامیده  طبیعت و تنعم و اسراف در لذات، او را از آنچه هنر و 
می شود، ضعیف تر و بی بارتر می سازد. )مطهری، 1378ش،260-261(

كمک به اقتصاد 3-8( قرض الحسنه عاملی در 
معصومین؟مهع؟ به سنت حسنه قرض الحسنه توجه شایانی داشته اند؛  
کــه رســول  ع اهمّیــت زیــادی قائــل شــده اند تــا آنجــا  و بــرای ایــن موضــو
گرامی اســالم پــاداش صدقه را ده برابر و پــاداش قرض دادن را هجده برابر 
دانســته است و این همان قرض نیکو به خداوند است. اهمّیت این مهم 
گهربار معصومین؟مهع؟ قابل برداشت است. نکته مهم و اساسی در  کالم  از 
کامل را در  که باید این ســخنان جامــع و  برخــورد با این روایات این اســت 
کرد تا این سّنت حسنه در بین تمام اقشار  کاربردی و نهادینه  متن جامعه 

جامعه متجلی شود. 
کرم؟ص؟در ایــن بــاره می فرماید:پاداش صدقــه ده برابر، پاداش  پیامبــر ا
قــرض هیجــده برابر،پاداش پیوند و ارتباط با برادران دینی بیســت برابر و 
پاداش صلۀ رحم و پیوند با خویشــاوندان، بیســت و چهار برابر می باشــد.

)کلینی،1364ش، 10/4(
که  امام صادق؟ع؟فرمود:قرض دادن مال را،بیشــتر دوســت دارم تا آن 

آن راببخشم.)مجلسی،1403ق،139/103(
امیرالمومنیــن امــام علــی؟ع؟در وصیــت بــه فرزنــدش امــام حســن؟ع؟ 
کســی در حــال بــی نیــازی ات از تــو قــرض خواســت، آن را  گــر  فرمودند:ا
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كرم؟ص؟  پیامبر ا
می فرماید:پاداش 
صدقه ده برابر، 
پاداش قرض هیجده 
برابر،پاداش پیوند و 
ارتباط با برادران دینی 
بیست برابر و پاداش 
صلۀ رحم و پیوند 
با خویشاوندان، 
بیست و چهار برابر 
می باشد.

غنیمت بشمار تا اینکه در روز تنگدستی و احتیاج، او نیز قرض تو را جبران 
نماید.)نهج البالغه، نامه 31( امام صادق؟ع؟فرمود: هیچ مومنی نیست 
کــه بــه خاطر خدا به مؤمن دیگر قرض دهد، جز آنکه خداوند هر روز ثواب 
کند تا زمانــی که آن مال بــه او باز  صدقــه دادن آنــرا بــه حســاب وی ثبــت 
کی  گردد.)کلینــی، 1364ش، 34/4(و احادیــث فــراوان دیگر که همه حا
کشور تاثیر  که می تواند در اقتصاد  از اهمّیت واالی این سنت حسنه دارد. 

مفیدی داشته باشد. 
كریم: 3-9( اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن 

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مفسر قرآن آیه اهلل خامنه ای عبارت است از " 
تشخیص حوزه های فشار در شرائط کنونی تحریم و کنترل و بی اثر کردن 
تحریم ها و تبدیل فشارها به فرصت ها با باور و مشارکت همگانی و اعمال 
کید بر مزّیت های  کاهش وابســتگی و تأ مدیریــت عقالنــی و مدّبرانه برای 
تولیــد داخــل و تــالش برای خــود اتکائی" بر اســاس این تعریف الزم اســت 
در اقتصــاد مقاومتــی، مدیریــت متعالــی مالی،پرهیــز از اســراف و مصــرف 
گران اقتصادی،پرهیز از کســب درآمدهای حرام و  گرائی،مبــارزه بــا اخالل 
مبــارزه هدفمنــد با ربا،رشــوه، احتکارو مال اندوزی مــورد توجه جدی قرار 

گیرد. 
الف(مدیریت متعادل مالی )اسراف ممنوع( 

کریــم در این راســتا اولین قــدم را جلوگیری از اســراف بیان می کند  قــرآن 
ُه لَا ُیِحــُبّ اْلُمْســِرِفیَن<)انعام/141(؛ زیاده روی 

ّ
و می فرمایــد: >َولَا ُتْســِرُفوْا ِإَن

کــه او اســرافکاران را دوســت نــدارد. و ضمــن آنکــه اســراف را در  مکنیــد 
ع می دانــد، مصــرف تفریطــی و زهــد افراطــی را نیــز مردود  هزینه هــا ممنــو
ُنوْا ِإْخَواَن 

َ
ِریَن كا می شــمارد و مســرفین را برادران شــیطان می نامد >ِإَنّ اْلُمَبِذّ

نَفُقوْا َلْم ُیْســِرُفوْا َو َلْم 
َ
ِذیــَن ِإَذا أ

َیاِطیِن<)اســراء/27( در آیــه ای دیگــر، >َو الَّ
ّ

الَش
وْا َو َكاَن َبیــْنَ  َذِلــَک َقَواًما<)فرقــان/67( در مورد نکوهــش تبذیر و منع  َیْقتــُرُ
ُه َو اْلِمْسِكیَن 

ّ
اســراف، قرآن کریم چه شــیوا بیان می کند >َو َءاِت َذا اْلُقْربَی َحَق

ْر َتْبِذیًرا<)اســراء/26( و حق خویشــاوند را به او بده و  ا ُتَبــِذّ
َ
ــِبیِل َو ل َو اْبــَن الَسّ
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كم  ربا موجب 
شدن خیرخواهی 

كمرنگ  اجتماعی، 
شدن انگیزه های 

نوعدوستی، تقویت 
سودپرستی در 
دل های مردم، 

ایجاد بی رغبتی به 
فعالیت های اقتصادی 

سودمند می شود.

کن[ و ولخرجی و اسراف مکن.  مستمند و در راه مانده را ]دستگیری 
گرایی منشأ نابسامانی ها: ب( مصرف 

که به انسان در اثر   )بطر( یک حالت هیجان روانی و سبک سری است 
بدرفتاری با نعمت ها و بی توجهی نسبت به ادای حق نعمت و صرف آن 
در غیر جهــت مصرفش عارض می گردد. راغب اصفهانی می گوید: »والبطر 
دهــش یعتــدی الانســان مــن ســوء احتمــال النعمــة و قلة القیــام بحقهــا و صرفها 
که نشــای از بــی ظرفیتی در  الــی غیــر وجهها«. )بطر یک حالت روانی اســت 
کارگیری آن در  کوتاهی در انجام وظیفه در قبــال آن و به  مقابــل نعمــت و 

غیرمحل آن است.
َنا 

ْ
ْهَلك

َ
ــْم أ

َ
ِذیــَن َخَرُجــوْا ِمــن ِدَیاِرِهــم َبَطًرا<)انفال/47((>َو ك

لَّ
َ
وُنــوْا كا

ُ
ا َتك

َ
>َو ل

ا َقِلیًلا َو 
َّ
ن َبْعِدِهــْم ِإل ن ِمّ

َ
ِمــن َقْرَیِة َبِطَرْت َمِعیَشــَتَها َفِتْلَک َمَســاݡِکُنُهْم َلْم ُتْســك

ا نَحُن اْلَواِرِثیَن < )قصص/58( خداوند خطاب به رســولش در خصوص  َنّ
ُ

ك
دســتور العمل اســالمی در تنظیم امور معیشــت می فرماید: >َولَا َتْجَعْل َیَدَک 
ْحُسوًرا<)اسراء/29(  َمْغُلولًَة ِإَلی ُعُنِقَک َولَا َتْبُســْطَها ُكَلّ اْلَبْســِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمّ
گشــاده دســتی منما تا  گردنــت زنجیــر مکن و بســیار ]هم[  و دســتت را بــه 

مالمت شده و حسرت زده بر جای مانی
گران برنامه های اقتصادی ج( برخورد با اخالل 

گاه معنوی اســت که در  )ترفه( یک حالت روانی ناشــی از نداشــتن تکیه 
انسان پدید می آید. و در نتیجه تمام توّجه او را به لذات زودگذر و آسایش 
و تنعــم محــدود می گرداند و چون روح او را آســایش و تنعم نمی تواند ارضا 
ع و تجمل لذات بیشــتر می کوشــد از آن جا که خوی  کنــد، پیوســته در تنــو
ع طلبــی و افــراط در تجمــل و رفــاه و آســایش پیــدا می کند، تــن زیربار  تنــو
گونه حدود و مقرراتی نمی دهد و از پیش به نعمت های خدا اعتراف  هیچ 
نمی کنــد تــا ملزم به ادای شــکر او نباشــد. مترفــان دچار ایــن حالت روانی 
که نعمت ها را از خدا نمی بینند بلکه به اسباب غیر او  می شوند تا بدان جا 
تکیه زده، نسبت به او سر به طغیان و عصیان می زنند و منکر پیامبران و 
کتاب و میزان الهی می گردند و با بهانه های مختلف از زیربار مســئولیت و 
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ُنوْا مُجِرِمیَن<)هود /116( 
َ
ْتِرُفوْا ِفیِه َو كا

ُ
ِذیَن َظَلُموْا َما أ

َبَع الَّ
ّ
تکلیف شانه خالی می کنند. اما آیات ذیل>َو اَت

کــه نمی توانند خــود را از این ذهنیت  گیــر در راه تنعــم و تجمــل و لذت طلبی تــا جایی  کوشــش پــی 
برهانند و در نتیجه دست به هر جنایتی برای رسیدن به مقصود می زنند. 

ْرَناَها َتْدِمیًرا<)اســراء/16(  َمْرَنــا ُمتْرِفیَها َفَفَســُقوْا ِفیَها َفَحَقّ َعَلیْهــا اْلَقْوُل َفَدَمّ
َ
ِلــَک َقْرَیــًة أ

ّ
ن نُه

َ
َرْدَنــا أ

َ
>َو ِإَذا أ

ــْم 
ُ

ك
ّ
ْم َلَعَل

ُ
ْتِرْفُتــْم ِفیــِه َو َمَســاݡِکِنك

ُ
ُضــوْا َو اْرِجُعــوْا ِإلــَی َمــا أ

ُ
ا َتْرك

َ
ُضــوَن،ل

ُ
نْهــا َیْرك َســَنا ِإَذا ُهــم ِمّ

ْ
ــوْا َبأ َحُسّ

َ
ــا أ >َفَلَمّ

ْنَیا 
ّ

ْتَرْفَناُهْم فِی الْحَیوِة الُد
َ
ُبوْا ِبِلَقاِء الَاِخَرِة َو أ

ّ
َذ

َ
َفُروْا َو ك

َ
ِذیَن ك

 ِمن َقْوِمِه الَّ
ُ
ُتْسُلوَن<)انبیاء/12-13( >َو َقاَل اْلَمَلأ

ا َتْشَرُبوَن<)مومنون/33( ݡکُلوَن ِمْنُه َو َیْشَرُب ِمَمّ
ْ
ا َتأ ݡکُلُ  ِمَمّ

ْ
ْثُلكُمْ  َیأ ا َبَشٌر ِمّ

َّ
َما َهاَذا ِإل

ا َقاَل 
َّ
ِذیــٍر ِإل

ّ
ن َن ْرَســْلَنا فِی َقْرَیــٍة ِمّ

َ
َخْذَنــا ُمتْرِفیِهــم ِباْلَعــَذاِب ِإَذا ُهــْم یَجُروَن<)مومنــون/64( >َو َمــا أ

َ
>َحتــَىّ ِإَذا أ

 قاَل 
ّ
ْرَســْلنا ِمــْن َقْبِلَک فی َقْرَیــٍة ِمْن َنذیــٍر ِإلَا

َ
ذِلــَک ما أ

َ
ِفُروَن<)ســبأ/34( >َو ك

َ
ْرِســْلُتم ِبــِه ك

ُ
ــا ِبَمــا أ

ّ
ُمتْرُفوَهــا ِإَن

ا َعلی آثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن <)زخرف/23(
ّ
ٍة َو ِإَن َمّ

ُ
ا َوَجْدنا آباَءنا َعلی أ

ّ
ُمْتَرُفوها ِإَن

كسب درآمد از راههای حرام ه( پرهیز از 
وَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض 

ُ
ن َتك

َ
 أ

َ
ــْم ِباْلَباِطِل ِإلّا

ُ
ْم َبْیَنك

ُ
ْمَواَلك

َ
ݡُکُلوْا أ

ْ
ِذیَن آَمُنوْا لَا َتأ

َها الَّ ّیُ
َ
در قــرآن آمــده اســت: >َیا أ

کــه ایمــان آورده ایــد اموالتان را در میــان خود به باطــل نخورید  نݡُکْم...<)نســاء/29( ای کســانی  ّمِ
گر به  که داد و ســتدی از روی رضایت شــما باشــد تأثیر اقتصاد ناســالم بر بحران اجتماعی ا مگر این 
م 

ُ
ْمَواَلك

َ
ݡُکُلوْا أ

ْ
ا َتأ

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا ل

َها الَّ
ّ
ُی
َ
هر طریقی اقتصاد ناســالم باشــد ســبب بحران اجتماعی میشــود >َیأ

ْم<)نساء/29( 
ُ

نُفَسك
َ
ا َتْقُتُلوْا أ

َ
ْم َو ل

ُ
نك وَن تِجاَرًة َعن َتَراٍض ِمّ

ُ
ن َتك

َ
ا أ

َّ
م ِباْلَباِطِل ِإل

ُ
َبْیَنك

و( مبارزه با ربا
َحَلّ الّلُه اْلَبْیع«<)بقره/275( )خدا بیع را حالل کرد( خرید و فروش را، که نوعی کسب و تالش 

َ
آیه >أ

َبوْا  ݡُکُلوْا الِرّ
ْ
ا َتأ

َ
ِذیــَن َءاَمُنوْا ل

َها الَّ
ّ
ُی
َ
کرد.(؛>َیأ َبوْا< ربا را حرام  َم الِرّ کرده. آیات >َحَرّ اقتصادی اســت، حــالل 

که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.( و آیات  کسانی  َضاَعَفًة<)آل عمران/130( )ای 
ّ

ْضَعًفا ُم
َ
أ

که راهی برای تحصیل  گون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را،  گونا فراوان دیگر)با تعبیرهای 
درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

ــم ِباْلَباِطِل<)بقره/188( )اموال 
ُ

م َبْیَنك
ُ

ْمَواَلك
َ
ݡکُلوْا أ

ْ
ا َتأ

َ
همچنیــن در برخی از آیات آمده اســت: >َو ل

وَن تِجاَرًة َعن 
ُ

ن َتك
َ
ا أ

َّ
م ِباْلَباِطــِل ِإل

ُ
م َبْیَنك

ُ
ْمَواَلك

َ
ݡُکُلوْا أ

ْ
ا َتأ

َ
یکدیگــر را بــه باطل در میان خود نخوریــد(؛ >ل

ْم<)نســاء/29( )ای کســانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگــر را به باطل نخورید، مگر 
ُ

نك َتــَراٍض ِمّ
گیرد. اینکه تجارتی با رضایت شما انجام 

َما 
ّ
ُهــْم َقاُلوْا ِإَن

ّ
َن
َ
ــْیَطاُن ِمــَن اْلَمّسِ  َذاِلَک ِبأ

ّ
ُطُه الَش ِذی َیَتَخَبّ

َما َیُقوُم الَّ
َ

ا ك
َّ
ا َیُقوُمــوَن ِإل

َ
َبــوْا ل ݡُکُلــوَن الِرّ

ْ
ِذیــَن َیأ

>الَّ
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به دور بودن مومنان از 
كردن مال در  انباشت 

جامعه ایمانی انباشت 
ثروت و استفاده 

نكردن آن در جامعه 
اسالمی و به حركت در 
نیاوردن آن در چرخه 
اسالمی امری مذموم 

شمرده شده است 
و قرآن مجید، مال 

كه  را فتنه ای می داند 
گرفتاری و آزمون  مایه 

بشر است و انسان 
موّحد و متعهد به 

دین، نباید آن را قطب 
زندگی و فعالّیت های 

خویش قرار دهد

َبوْا...«<)بقــره/275( مفــاد آیــه این اســت که رباخــوار، در امر  اْلَبْیــُع ِمْثــُل الِرّ
کــه تحت تأثیر وســاوس شــیطانی  معیشــت خــود ماننــد مردمی قیــام دارد 
که رباخواری در آن رواج دارد، و  گردیده اســت. جامعه ای  اســت و الیشــعر 
امری شایع و مقبول همگان شده است، از یک حالت بی ثباتی، شکننده 
برخوردار می شود که می تواند جامعه را به سمت نابودی و ناهنجاری های 
گزاره های اثباتی در بحث ربا، این حالت  فراوان ســوق دهد. اشــاره دیگر 
کم شــدن  که، ربا موجب  عــدم تعادل را شــفاف تر می ســازد، از قبیــل این 
کمرنــگ شــدن انگیزه هــای نوعدوســتی، تقویت  خیرخواهــی اجتماعــی، 
سودپرستی در دل های مردم، ایجاد بی رغبتی به فعالیت های اقتصادی 

سودمند می شود.
کم فروشی و ضایع نمودن اموال مردم

کــم فروشــی از گناهان بزرگ و اجتماعی اســت و آثــار زیانباری به اقتصاد 
ْشــَیاَءُهْم 

َ
أ ــاَس  الَنّ َتْبَخُســوْا  ا 

َ
ل َو  اْلُمْســَتِقیِم،  ِباْلِقْســَطاِس  ِزُنــوْا  >َو  جامعــه دارد 

ْرِض ُمْفِسِدیَن<)شــعراء/182-183( »کــه ای مــردم آنچــه 
َ
أ

ْ
ال َتْعَثــْوْا فــِی  ا 

َ
ل َو 

می فروشــید با ســنگ تمام بدهید و از کم فروشی حذر کنید )و اموال مردم 
را برگردانید( و با این وضع بذر فساد در زمین نپاشید«

َمــا 
َ

ْحِســن ك
َ
ْنَیــا َو أ

ّ
ا َتنــَس َنِصیَبــَک ِمــَن الُد

َ
و یــا در آیــه دیگــر می فرمایــد: >َو ل

ْرِض<)قصص/77(یعنی)بهره ات را 
َ
أ

ْ
ا َتْبِغ اْلَفَســاَد فِی ال

َ
ُه ِإَلْیَک َو ل ْحَســَن الَلّ

َ
أ

کن و در روی زمین  از دنیا فراموش مکن و تا می توانی به خلق خدا نیکی 
خواهان فساد مباش

ز( مبارزه با رشوه خواری
ْن  ݡُکُلوْا َفِریًقا ِمّ

ْ
اِم ِلَتأ

ّ
م ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلی اْلُحَك

ُ
م َبْیَنك

ُ
ْمَواَلك

َ
ݡُکُلوْا أ

ْ
>َولَا َتأ

نُتْم َتْعَلُموَن<)بقره/188(؛ و اموالتان را میان خودتان 
َ
اِس ِبالِإْثــِم َوأ ْمــَواِل الَنّ

َ
أ

بــه نــاروا مخورید و ]به عنوان رشــوه قســمتی از[ آن را بــه قضات مدهید تا 
که خودتان ]هم خوب[  گناه بخورید در حالی  بخشــی از اموال مردم را به 
که  می دانیــد. احتکار و انباشــت مال احتــکار امری مذموم و ناپســند بوده 

کریم از آن نهی نموده است.  قرآن 
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 مصادیق جهاد 
كدام در  اقتصادی هر 
جای خود از اهمّیت 
كه  واالیی برخوردارند 
كدام به  رعایت هر 
پیشرفت اقتصادی 
و اجتماعی جامعه 
كسب  كمک می كند. 
رزق و روزی حالل، 
برنامه ریزی درست 
اقتصادی، اخالق 
اقتصادی و عدالت 
اقتصادی از مهم ترین 
كه به  مواردی است 
آن اهمّیت ویژه ای 
داده شده است.

ح( مبارزه با احتكار:
بــه دور بــودن مومنــان از انباشــت کــردن مــال در جامعــه ایمانی انباشــت 
ثــروت و اســتفاده نکــردن آن در جامعــه اســالمی و به حرکت در نیــاوردن آن 
در چرخــه اســالمی امری مذمــوم شــمرده شــده اســت و قــرآن مجید، مــال را 
فتنه ای می داند که مایه گرفتاری و آزمون بشر است و انسان موّحد و متعهد 
بــه دیــن، نباید آن را قطــب زندگی و فعالّیت های خویش قرار دهــد >َواْعَلُموْا 
که  ْجٌر َعِظیٌم<)انفال/28( و بدانید 

َ
َنّ الّلَه ِعنَدُه أ

َ
ْم ِفْتَنٌة َوأ

ُ
ْولَاُدك

َ
ْم َوأ

ُ
ْمَواُلك

َ
َما أ

ّ
َن
َ
أ

اموال و فرزندان شــما ]وســیله[ آزمایش ]شــما[ هستند و خداســت که نزد او 
پاداشــی بزرگ اســت. لذا ســرمایه داران و ثروتمندان جامعه با توجه به این 
کننــد که طبق فرمایــش رهبری معظم با اســتفاده صحیح  موضوع، ســعی 
از ایــن نعمــت الهی، در پیشــرفت اقتصادی جامعه ســهیم باشــند و متوجه 
که همه اموال از آن خداست و زندگی دنیایی به زودی پایان خواهد  باشند 
ْنَیا َلِعٌب 

ّ
َما اْلَحَیاُة الُد

ّ
َن
َ
پذیرفت و در درگاه خداوند باید پاسخگو باشند، >اْعَلُموا أ

اَر 
ّ

َف
ُ

ْعَجَب اْلك
َ
َمَثِل َغْیــٍث أ

َ
اِد ك

َ
ْول

َ
أ

ْ
ْمــَواِل َوال

َ
أ

ْ
ــْم َوَتَكاُثٌر ِفی ال

ُ
َوَلْهــٌو َوِزیَنــٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنك

ِه  َن الَلّ آِخَرِة َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمْغِفَرٌة ِمّ
ْ
وُن ُحَطاًما َوِفی ال

ُ
ا ُثَمّ َیك َنَباُتُه ُثَمّ َیِهیُج َفَتَراُه ُمْصَفًرّ

ا َمَتــاُع اْلُغُرور<)حدید/20(؛ بدانید که زندگی دنیا 
َّ
ْنَیا ِإل

ّ
َوِرْضــَواٌن َوَما اْلَحَیــاُة الُد

در حقیقت بازی و ســرگرمی و آرایش و فخرفروشــی شــما به یکدیگر و فزون 
جویــی در امــوال و فرزندان اســت، چون مثل بارانی اســت که کشــاورزان را 
رســتنی آن ]باران[ به شــگفتی اندازد، ســپس ]آن کشــت[ خشک شود و آن 
ک شــود و در آخرت ]دنیا پرســتان را[ عذابی ســخت  را زرد بینی آنگاه خاشــا
است و ]مؤمنان را[ از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا جز 

کاالی فریبنده نیست.
ْزَق  ُه الِرّ ب. کاســتی های اقتصادی ناشی از انباشت مالی است> َلْو َبَسَط الَلّ
ا َیَشاُء<)شــوری/27( مراد از عصیان  ْرِض َو َلِكن ُینَزُل ِبَقَدٍر َمّ

َ
أ

ْ
ِلِعَباِدِه َلَبَغْوْا فِی ال

ظلــم اقتصادی و فشــار اغنیاء بر فقراء اســت و یا مقصــود از آن غفلت از خدا 
ْهــِل اْلُقَری َفللِهَ ِّ 

َ
ُه َعلَی َرُســوِلِه ِمْن أ َفاَء الَلّ

َ
ا أ و فرورفتــن در فســق و فجور اســت> َمّ

وَن ُدولََة َبیْن 
ُ

ا َیك
َ
ــِبیِل کَیْ  ل ُســوِل َو ِلِذی اْلُقْربَی َو اْلَیَتاَمی َو اْلَمَســاݡِکیِن َو اْبِن الَسّ َو ِللَرّ
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تشویق اهل بیت؟مهع؟ 
به مباحث اقتصادی 
كی از این مطلب  حا

كه همگان  است 
با بهره گیری از این 

بیانات در زندگی 
فردی و اجتماعی ؛ 

به پیشرفت جامعه 
كمک  كالن  در سطح 

كنند، و با این جهاد 
اقتصادی موجبات 
هر چه بیشتر عّزت 

اسالم و مسلمین را 
فراهم آورند.

گشــتن مال در بین  ْم<)حشــر/7(در این آیه دســت به دســت 
ُ

ْغِنَیاِء ِمنك
َ
أ

ْ
َ ال

که توزیع ثروت )انفال(  ثروتمندان، به عنوان آفتی اقتصادی معرفی شــده 
به گونه ای که در آیه بیان شده است، از آن جلوگیری می کند.

ط( مبارزه با مال اندوزی و تكاثر: 
ــْرُهم ِبَعَذاٍب  ِه َفَبِشّ ا ُینِفُقونَها فِی َســِبیِل الَلّ

َ
ــَة َو ل

ّ
َهــَب َو اْلِفَض

ّ
نــِزوَن الَذ

ْ
ِذیــَن َیك

>َو الَّ
کــه بــه  ِلیٍم«<)توبــه/34( آیــه اشــاره بــه غفلــت در اثــر زیــاده خواهــی دارد 

َ
أ

ْلَهئݡُکــُم 
َ
وضــوح انحطــاط اخالقــی در پــی مــال انــدوزی را بیــان می کند>»أ

گر ناظــر به آفت اقتصادی کنز و انباشــت مال دارد. ُثُر<)تکاثــر/1( آیــه ا
َ
كا الَتّ

گرایی اســت،  پرهیــز از اشــرافیگری اجتناب از خوی اشــرافی گری و تجمل 
ْهِلَک َقْرَیًة 

ّ
ن ُن

َ
َرْدَنا أ

َ
قانون اساســی اســالم در این خصوص می فرماید: »>َوِإَذا أ

ْرَناَها َتْدِمیًرا<)اســراء/16( و  َمْرَنــا ُمْتَرِفیَها َفَفَســُقوْا ِفیَهــا َفَحَقّ َعَلْیَهــا اْلَقــْوُل َفَدَمّ
َ
أ

کنیم، خوشــگذرانانش را وا می داریم تا در  ک  چون بخواهیم شــهری را هال
آن به انحراف ]و فســاد[ بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ]شــهر[ الزم شــود، 

کنیم. پس آن را ]یکسره[ زیر و زبر 
نتیجه

در ســیره علمــی و عملی اهل بیت؟مهع؟ به تمــام مصادیق جهاد اقتصادی 
و مباحث مربوط به آن اشــاره شــده اســت.برای این جهاد آثار متعددی ذکر 
که در زندگی فردی و اجتماعی این تاثیرات متجلی می شوند و زندگی  شده 
اسالمی که مورد تائید خداوند متعال هست را پایه ریزی می کنند. مصادیق 
کــدام در جای خــود از اهمّیــت واالیــی برخوردارند که  جهــاد اقتصــادی هــر 
رعایــت هــر کدام به پیشــرفت اقتصادی و اجتماعــی جامعه کمک می کند. 
کسب رزق و روزی حالل، برنامه ریزی درست اقتصادی، اخالق اقتصادی و 
عدالت اقتصادی از مهم ترین مواردی است که به آن اهمّیت ویژه ای داده 
کی از این مطلب  شده است. تشویق اهل بیت؟مهع؟ به مباحث اقتصادی حا
اســت که همــگان با بهره گیری از این بیانات در زندگــی فردی و اجتماعی ؛ 
کنند، و با این جهــاد اقتصادی  کمــک  به پیشــرفت جامعه در ســطح کالن 

موجبات هر چه بیشتر عّزت اسالم و مسلمین را فراهم آورند.
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