
 

 *تفسیری روایات و قرآن در مقاومتی اقتصاد یها مؤلفه

 1احمدی اکبر

 چکیده

 حاصل سخت شرایط در که است معیشت تدبیر از خاص نوعی مقاومتی، اقتصاد

صادی ثبات و دوام باعث بیرونی عوامل از ست این اعتقاد شود. می اقت  دین که ا

سالم صادی الگوی سالمی،ا نظام و حکومت بنای دار داعیه عنوان به ا  و مقاوم اقت

مدی ندگی اداره برای را کارآ ماعی و فردی ز ئه اجت هد. ارا نابراین د قاد، ب  اعت

ضوع به پرداختن ضرورت صاد جدید مو ست و مقاومتی اقت  هایراهکار وجوی ج

سیری روایات و قرآن سوی از شده ارائه ستند و بیت اهل تف  الگوی کردن م

 و ها مؤلفه نوشااتار، این در اساات. بدیهیامری  ،طریق این از مقاومتی اقتصاااد

 بیت اهل تفساایری روایات از اسااتمداد با مقاومتی اقتصاااد قرآنی هایراهکار

ستخراج ست دهش تبیین و ا  سنت در موجود عملی های روش د امکان،حتا  و ا

 رویکرد اساات. شااده مطرح قرآنی هایراهکار از بردن بهره برای بیت اهل

صاد به جهادی ستخراج و زمین از بردن بهره تولید، و کار ،اقت ضی معادن، ا  زا بع

 روست. پیش سطور در شده یافته هایراهکار

                                                        
 شود.در پژوهشکده حدیث حوزه منتشر می« معارف حدیث»های گروه این نگاشته، همسو با فعالیت *
 (.ahmadi110110@gmail.com. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث )1
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صاد :واژگان کلیدی شد الگوهای مقاوم، اقت صادی، ر صادی، جهاد اقت  تجمل اقت

 .حدیث و قرآن معارف فسادستیزی، گرایی،
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 مقدمه

صاد» ضوعی «مقاومتی اقت ست مو سط که ا صادی ادبیات وارد بریره معظم مقام تو  1.شد ایران اقت

شگاهی مجامع به مبحث این ۀدامن شدک حوزوی و دان ستگاه و شیده  شوری یها د شکری و ک  در ل

 .شدند عمل وارد آن اتئاقتضا و لوازم اجرای

قتصااااد از مقصاااود تی ا قاوم ین در م تار ا گویی ،نوشااا ل قتصااااد از ا می و بومی ا   عل

مده نگ از برآ مه بر که اسااات یاسااالم و انقالبی فره ید می فائق اقتصاااادی مشااکالت ه   ؛آ

نگ در را دشاامن خاطرات در و دارد وامی شااکسااات به اقتصاااادی ج نانی بی و م   یها اطمی

شی ستاوردهای حفظ با، اختیار از خارج تحوالت از نا شور د شرفت تداوم و ک  ،ها آرمان تحقق و پی

 2.سازد می محقق را پیشرو و پویا ،گرا برون ،زا درون ،بنیان عدالت فناوری، و دانش به متکی اقتصاد

 است: تأمل قابل زیر نکات اقتصاد، از نوع این در ،آید برمی شده یاد تعریف از که چنان

 سبب نای و است ایران اسالمی و انقالب فرهنگ از برآمده علمی اقتصاد این خمیرمایه و شالوده .1

 .شود می مقاوم و بومی یاقتصادایجاد 

شارهای و ها تکانه با مقابله توان صاداقت این .2 صاد بر وارد خارجی ف ش طرف از که _ اقت  یا مند

 دارد. را _ آید پدید می جهانی اقتصادی یها بحران

ست اجرای طول در .3 صاد، این یها سیا ستاوردهای اقت شور د ستاوردهای از اعم _ ک  ،معنوی د

تداوم خواهد  ها آرمان به دسااتیابی ات جهت این در پیشاارفت و شااد خواهد حفظ _ مادی و ارزشاای

 .یافت

                                                        
 شد. تبیین و رفت کاره ب کشور کارآفرینان ازگروهی  جمع در 16/6/1389 تاریخ در، انقالب معظم هبرر سوی از« مقاومتی اقتصاد» لفظ بار. نخستین1

 .1392 ماه بهمن 29 تاریخ در انقالب معظم رهبرسوی  از شده ابالغ مقاومتی، اقتصاد کلی یهاسیاست مقدمه از برگرفته .2
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 دارد. دانش و علم بر تکیه مقاومتی، اقتصاد .4

 د.بو خواهد اجتماعی عدالت ایجادگر خود و کند نمی تجاوز عدالت حدود از اقتصاد،این نوع  .5

 ندما نمی بهره بی جهانی تجارب از ولی ،داردتکیه  کشور درونی یها ظرفیت به مقاومتی اقتصاد .6

سط برای بیرونی بازارهای ظرفیت از ،این بر افزون و ستفاده خود دادن ب  که نآ شرط به کرد، خواهد ا

 نگیرد. قرار الشعاع تحت شبودن مقاومتی

 نیز و اند پرداخته آن به خاص طور به که منابعی کمبود و مقاومتی اقتصاااد موضااوع بودن نو به نظر

 اراهکاره حدیث، و قرآن به مراجعه با است ضروری دینی، حکومت یها نظام برای آن بودن کاربردی

 داد. ارائه کشور اقتصاد سازی مقاوم برای را مقاومتی اقتصاد دینی مستندات و

صاد موضوع کهجا  از آن صاد عرصه در نو موضوعی مقاومتی، اقت شمار می اقت  موضوع در آید، به 

 البته .انجام نشده است جامع یتحقیق «بیت اهل تفسیری روایات و قرآن آیات در مقاومتی اقتصاد»

ضوع صاد مو سالمی اقت صادنا مانند هایی کتاب بر افزون ،ا  یها بحث و صدر محمدباقر شهیداثر  اقت

صادی شتۀالحیا روایی کتاب اقت ضا ة نو سیاری در حکیمی، محمدر  نیز روایی مجامع و ها کتاب از ب

ست شده مطرح شتاری هیچ در ،شده پرداخته آن به پیش رو مقالۀ در کهبه طور ویژه  اما 1؛ا دیده  نو

 .رندندا را الزم جامعیت نیز شده منتشر اخیر های سال در که 2موضوع به مرتبط مقاالت .شود نمی

 است. پرداخته مقاومتی اقتصاد یها مؤلفه عنوان به ،بخش شش به حاضر پژوهش

                                                        
 الحکمة و... . در میزان« االقتصاد»در الکافی؛ « کتاب المعیشة». مانند 1

صاد»مانند  مقاالتی .2 صاد مبانی یا مقاومتی اقت صاد» ،«قرآن دیدگاه از اقت ست مقاومتی اقت ضیت با آن تفاوت و چی صادی، ریا  یهاآموزه در فروش و خرید آداب اقت
 .«دینی
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 اقتصاد در جهادی رویکرد ایجاد الف(

صاد در دیجها رویکرد از منظور ست این اقت سالمی جامعه افراد همه که ا  در حکومتی یها نهاد و ا

 چشم خود منافع برخی از احکام و ضوابط اساس بر اقتصادی یها گره فصل و حل برای سطوح تمام

 دارند. مصروف اقتصاد یارتقا برای را خود عالی همت و 1کنند پوشی

 فرماید: می باره این در کریم قرآن

بِ یفِ مْکُأَنْفُسااِ  وَ مْکُبِأَمْوالِ جاهِدُوا وَ ثِقاالً وَ خِفافاً انْفِرُوا  نْتُمْ کُ إِنْ مْکُلَ رٌیْخَ مْکُذلِ اللَّهِ لِیسااَ

 2؛تَعْلَمُونَ

ش بارکسب ؛دینک تکحر جهاد دانیم سوى به همگى  جان و اموال با و بار! نیسنگ ای دیبا

 د!یبدان اگر است بهتر اشم براى نیا .دیینما جهاد خدا راه در خود، هاى

 اعمال بهترین را آن و داند می جهاد یها شااعبه از یکی را خدا راه در مال بخشااش شااده یاد آیه

 شرایط در است. شده تعبیر 3بخش نجات یتجارت به عمل این از ،آیات از دیگر برخی در .است خوانده

داشت جهادی  یله اقتصاد رویکرددر مقوباید  _4است اقتصادی عیار تمام جنگ که _ تحریم و بحرانی

 شود می محسوب خدا راه در جهاد دشمن، اقتصادی ترفندهای و تحریم با کردن مقابله است بدیهی و

 شوند. جهاد عرصه وارد جان و مال با باید نامؤمن ،آیه این حکم به و

 بیان جهادی عمل نعنوا به را مصادیقی توان می توبه، سوره 41 آیه مانند آیاتی مفاد به توجه با حال

                                                        
 انجامد.زند و به ریاضت اقتصادی نمیهاد ضرری نمیپوشی از منافع به مقداری است که به زندگی عادی فرد یا نکه در مقدمه تبیین شد، چشم. چنان1

 .41. توبه، 2

ُُِ  *تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی. 3 بِیلِ اللَّهِ بِوَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُس َُُ ولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی س ُُُ کُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَس
 (11-10)صف،  .تَعْلَمُونَ

؛ نیست هدفمند تحریم آن اسم دیگر اقتصادی، جنگ به شده تبدیل امروز، تا ۹۰ سال زمستان حدود از هاتحریم این» فرماید:می بارهاین در رهبری معظم مقام .4
 (20/12/1392، مقاومتی اقتصاد هایسیاست تبیین جلسه در بیانات). «استم ملت متوجه که است اقتصادی عیارتمام جنگ یک

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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صادیق این هرچند البته کرد؛ شده بیان دینی متون در صراحت به م ستند عقالیی یمطالب اما ،اند ن  که ه

 دارند. اذعان ها آن صحت به گانهم

 داخل تولیدات خرید .1

 مشابه بر خارجی جنس دادن ترجیح و است خارجی اجناس از مملو اسالمی کشورهای بازار امروزه

ست شدهتبدیل  غالب فرهنگبه  ،خرید نگامه در داخلی شمبا  .ا ستن چ  ظاهری یها برق و زرق بر ب

 دخواه رقم اقتصااادی جهاد ازای  نمونه داخلی، مشااابه بر آن احتمالی برتر کیفیت و خارجی اجناس

سعه به درازمدت در و خورد صادی رونق و تو سعت طریق از اقت صرف بازار و  کیفی و سو یک از م

 انجامد. می ی دیگرسو زا تولید سازی

 مالیات پرداخت .2

 بر مالیات پرداختن _کرد  دقت و توجهباید بدان  که _ اقتصاد در جهادی رویکرد از دیگر ای نمونه

  در خصااااوص هباا مااالاایااات پاارداخاات از فاارار اساااات. قااانااون بااراساااااس درآمااد،

 میزان دقیق اظهار با باید نتولیدکنندگا رو از این آید. می شااما به جهاد از فرار نوعی بحرانی، شاارایط

 1.باشند حکومت کار کمک و شوند وارد اقتصادی جهاد از عرصه این به آن، مالیات پرداخت و درآمد

 وری بهره بردن باال .3

 در تولید بخش کارگران و تولیدگران مجاهدت اقتصااااد، در جهادی رویکرد از دیگری مهم نمونه

ست. دیگرسوی  از وری بهره باالبردن و سو یک از شده تولید جنس به بخشیدن کیفیت  آحاد از اگر ا

ست منطقی و بجا داخلی جنس به اقبال انتظار ،مردم صادی جهاد و ا ست رود، می شمار به اقت  اندر د

                                                        
 .29/11/1393. نک: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان، 1
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 بهره میزان باالبردن ضاامن باید خود، جهادی وظیفه حکم به و اقبال این ۀشااکران به نیز تولید کاران

 یها بنیه که اساات شاارایط این در کنند. ارائه قیمت کمترین و یتکیف اعالی حد در جنساای وری،

 1شد. خواهد بسته اقتصاد مستحکم

 خمس پرداخت .4

 اجرای به که اساات مالی جهاد از دیگری نوع به حکم اسااالم، در خمس و زکات حکم دو ابداع

 دلیل به که کرد خواهد کمک اساات، مقاومتی اقتصاااد یها مؤلفه از یکی خود که اجتماعی عدالت

 شود. می ذکر بخش این در حکم بودن جهادی

 فرماید: می کریم قرآن

هُ هِلِلَ فَأَنَّ ءٍ یْشااَ  مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ ولِ وَ خُمُسااَ  وَ  تامىیَالْ وَ  الْقُرْبى یلِذِ وَ لِلرَّسااُ

بِ ابْنِ وَ نِیکِالْمَسااا  الْتَقَى وْمَیَ الْفُرْقانِ وْمَیَ عَبْدِنا  عَلى أَنْزَلْنا ما وَ بِاللَّهِ آمَنْتُمْ نْتُمْکُ إِنْ لِیالسااَّ

 2؛رٌیقَدِ ءٍ یْشَ لِّکُ  عَلى اللَّهُ وَ الْجَمْعانِ

 ذى براى و امبر،یپ براى و خدا، براى آن خمس د،یآور دسااات به متىیغن گونه هر دیبدان

 بنده بر چه آن و خدا به اگر ت،س[ها آن از] راه در واماندگان و نانیکمس و مانیتی و القربى

 جنگ روز) [مانیا بى و مانیباا] گروه دو رىیدرگ روز باطل، از حق ىیجدا روز در خود

 .تواناست زىیچ هر بر خداوند و دیا آورده مانیا م،یردک نازل (بدر

صادی تعادل ایجاد برای قرآن یها روشجمله  از ست. خمس حکم ابداع امت، بین در اقت  این در ا

                                                        
 .1/1/1393. نک: بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 1

 .41 انفال،. 2
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صادی توانایی حکومت رئیس و رهبر هم شرو شخص گروه هم و کند می پیدا اقت  و فقرا از دیگری م

 کنند. می پیدا رهایی فقر از امت مساکین

 فرمود: یشانا ؛شد سؤال ءٍ یْشَ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ آیه درباره رضا امام از

سول به خداوند، سهم سول از چه نآ و شود، می واگذار خدا ر ست خدا ر  به ا

شتر او سهم خمس اهل از صنفی اگر شد: سؤال باز شود. می واگذار امام  صنفی و شد بی

 دانی نمی آیا .گردد برمی امام به سااهم آن :پاسااد داد حضاارت کنند؟ می چه کمتر، دیگر

سول  همین نیز امام کرد؟ نمی عطا دید می صالح هرکس به آیا کرد؟ می چه خدا ر

  1کند. می لعم طور

 زکات پرداخت .5

 عمل از ای نمونه خود _ اساات منافع از گذشااتن نوعی به که مسااتحب و واجباعم از  _ زکات

 تنسب ست،اشان  عهده بر زکات که کسانی تمام اگر است بدیهی .رود به شمار می اقتصاد در جهادی

 رد.آو درخواهند گردش به را خود زمان مردم از عظیمی قشر اقتصاد چرخ کنند، اقدام خود وظیفه به

 فرماید: می عمران آلسوره  186 آیه در خداوند

 ؛مْ...کُأَنْفُسِ وَ مْکُأَمْوالِ یفِ تُبْلَوُنَّلَ

 .دیشو مى شیآزما خود، هاى جان و اموال در نیقی به

 داده توضیح و دانسته ضعیف قشر تقویت را زکات وجوب علت آیه، این ذیل در شده وارد روایات

 است. زکات پرداختن اموال، در آزمایش از منظور که

                                                        
 .544، ص1، جالکافی .1
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 فرمود: ،بود شده پرسیده امام از آن در را مسائلی کهای  نامه پاسد در رضا امام

شیدن توانایی برای ،زکات ست؛ ثروتمندان اموال حفظ و فقرا به بخ  اهل خداوند که چرا ا

 فرموده که چنان ت،اساا کرده مکلف خود زمانه اهل بیچارگان به رساایدگی به را صااحت

 1است. زکات اخراج منظور ؛«دیشو مى شیآزما خود، هاى جان و اموال در نیقی به» :است

ائِلِ * مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ یفِ نَیالَّذِ وَ شریفه آیه دو ذیل در صادق امام همچنین سَّ  2الْمَحْرُومِ وَ لِل

 فرماید: می

ست مردی او  هزار سه و هزار دو و هزار او پس دهد، می او به لما از ثروتی خداوند که ا

 ساانگینی و آورد می جا به رحم صااله آن با و کند می جدا را آن از بیشااتر یا و کمتر یا و

 3.دارد برمی قومش از را ]فقر[

 فقرا و کند کن ریشه جامعه از را فقر تواند می 4انفاق، حکم به عمل که است الزم نکته این به توجه

صادی توان از حیسط به را ساند اقت ستی تنگ و فقر لباس که بر  به را خود زندگی و آورند در هب را د

 فرماید: می باره این در صادق امام برند. پیش شدن اقتصادی سمت

 کفایت فقرا زندگی برای که داد قرار قدریه ب اغنیا اموال در فقرا برای جل و عز خداوند

ند قدار این و نبود چنین اگر و ک یت م فا یادتر را آن کرد، نمی ک  از چه آن و کرد می ز

 بودن کم ]نه اغنیاست توسط ها آن حق ندادن ه دلیلب ،رسد می فقرا به که ضعف و ناداری

                                                        
 .369، ص2. علل الشرایع، ج1

 (25-24 معارج،) «.است محروم و نندهکتقاضا براى معلومی حق اموالشان در هک هاآن و» .2

 .500، ص3، جالکافی. 3

 . انفاق به معنای عام.4
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 1([.اغنیا اموال در شده تعیین مقدار

 اقتصاد در پویایی و تحرک ایجاد ب(

 می ترغیب آن در موجود لهیا یها نعمت و زمین از بردن بهره به را خود مخاطب جامعهکریم  قرآن

 اقتصااادی زندگی به بخشاایدن سااامان و ها نعمت این آوردن دسااته ب برای حرکت لزوم بر و 2دماین

 کند. می تأکید

 رزق طلب برای حرکت به امر .1

 را زمینه این در گر تالش فرد که اساات چنان حالل رزق طلب برای فعالیت و کار بر اسااالم تأکید

 آموزه چنین پرتو در باید ،کالم این شنوای مخاطب است روشن 3داند. می اهلل لسبی فی مجاهدهمانند 

 دهد. قرار مسیر این در را خود همت تمام و کند پیدا مقدسی ینگاه ،فعالیت و کار مقوله بهای 

 فرماید: می جمعه سوره 10 آیه در کریم قرآن

ضِ  فَإِذا الةُ تِیَقُ صَّ ِشرُوا ال ضْ  مِنْ ابْتَغُوا وَ الْأَرْضِ یفِ فَانْتَ  مْکُلَعَلَّ راً،یثِکَ اللَّهَ رُواکُاذْ وَ اللَّهِ لِفَ

 ؛تُفْلِحُونَ

 د،یلببط خدا فضل از و دیشو ندهکپرا نیزم در [دیآزاد شما] یافت انیپا نماز هک هنگامى و

 .دیشو رستگار دیشا ،دینک ادی اریبس را خدا و

مام یه این صاااادق ا فه آ کت بر را شااری لب برای شتال و حر هد حالل رزق ط ته شاااا   گرف

                                                        
 .497، ص3. همان، ج1

ةی یَوْمَ الْقِیقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَ .2 َُُ لُ الْایاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِص ُُِّ ، )اعراف .امَةِ کَذلِکَ نُفَص
32) 

 (168، ص3 فِی سَبِیلِ اللَّه. )من ال یحضره الفقیه، ج: الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ حَلَالٍ کَالْمُجَاهِدِ. قَال3َ
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 د:ایفرم می و است

 را کار این و شوم می مرکب بر سوار کرده کفایت را آن خداوند که حاجتی مورد در من

 آیا کنم؛ می حرکت حالل رزق طلب در که ببیند را من خداوند که این برای جز کنم نمی

شنیده را خداوند قول  در [دیآزاد شما] یافت انیپا مازن هک هنگامى و» فرماید: می کهای  ن

 ؟«دیشو رستگار دیشا دینک ادی اریبس را خدا و د،یبطلب خدا فضل از و دیشو ندهکپرا نیزم

 بر من رزق بگوید: و ببندد خود بر را خانه آن درب و شااودای  خانه داخل مردی اگر آیا

 دعایشاان که گروهی ساه آن از یکی او آیا شاد؟ خواهد چیزی چنین شاود، می نازل من

 1نیست؟ شود نمی مستجاب

 رزق طلب و زمین در تصرف به امر .2

سان متعال خدایطور که  همان شتغال زمینه ،فرموده امر تالش و سعی به را ان  در یزن را فعالیت و ا

ست کرده مهیا زمین سان از و ا سته ان صرف با خوا  که همچنان کند؛ دریافت را خود رزق زمین بر ت

 فرمود:

 2؛النُّشُورُ هِیْإِلَ وَ رِزْقِهِ مِنْ لُواکُ وَ بِهاکِمَنا یفِ فَامْشُوا ذَلُوالً الْأَرْضَ مُکُلَ جَعَلَ یذِالَّ هُوَ

ست سىک او  ىها یروز از و دیبرو راه آن هاى شانه بر رد،ک رام شما براى را نیزم هک ا

 . اوست سوى به همه اجتماع و بازگشت و دیبخور خداوند

صرفات انواع از ییها نهنمو ،شریف قرآن سان ت شی که زمین در ان سیار نق شت تأمین در مهم ب  معی

                                                        
 .435ص ،10، جانیالب مجمع .1

 .15، ملک. 2
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 1.زند می مثال را است میسر طریق آن از اقتصاد تقویت و دارد مردم

 تجارت به اشاره .3

 طریق از خودنیازهای  کسااب برای که کند می امر خود نامخاطببه  2،خواری باطل از نهی با قرآن

 :باشند محدود رتتجا مسیر در دیگران،

 3؛مکُأَنْفُسَ تَقْتُلُوا ال وَ مْکُمِنْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً ونَکُتَ أَنْ إِلَّا بِالْباطِلِ مْکُنَیْبَ مْکُأَمْوالَ لُواکُتَأْ الَ

 ،دینخور [نامشااروع طرق از و] باطل به را گریدکی اموال د!یا آورده مانیا هک سااانىک اى

 شما به نسبت خداوند د!ینکن شىکخود و رد.یگ انجام شما تیرضا با تجارتى هک نیا مگر

 . است مهربان

 بن محمد گیرد. دربر می را درآمدزایی شااغل هر و دارد عام معنایی ،روایات اصااطالح در تجارت

 کند: میچنین  نقل باره این در کاظم امام از فضیل

 4.است تجارت بگشاید رزقش به دری آن با انسان که کاری هر

 به غنابخشاای پی در راه این از مردم و شااود غالب فرهنگ جامعه یک در معنا این به جارتت اگر

شند، خود زندگی صادی، پاک فضای ایجاد ضمن با  یها سرمایه دادن جهت در ها حکومت دست اقت

 داشت. خواهد پی در را عمومی غنای و بود خواهد تر گشاده عمران و تولید سمت به عمومی

 :فرماید چنین روایت می نامؤمن رامیاز  صادق امام

                                                        
 شد. خواهد بیان تفصیل به «تولیدی یهاشغل به اشاره» عنوان ذیل در مربوطه آیات .1

 شد. خواهد اشاره خواریباطل مصادیق به، اقتصاد از فسادزدایی بخش در .2

 .29، نساء .3

 .306، ص5، جالکافی. 4
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ستی به ؛بپردازید تجارت به ست در چه آن از نیازی بی که در ست دیگران د  نهفته آن در ا

 1.است

 داخلی یها ظرفیت بر تکیه و تولید به اشاره ج(

بل فاده قا نابع کردن اساات بدیل راه از زمین در موجود خدادادی م  اتموجود از بردن بهره نیز و ت

؛ تاس قرآن اشارات از یکی ،هستند دسترسی قابل زمین سطح در که ... و صنعتی و تزیینی و خوراکی

  فرماید: می که همچنان

 2؛النُّشُورُ هِیْإِلَ وَ رِزْقِهِ مِنْ لُواکُ وَ بِهاکِمَنا یفِ فَامْشُوا ذَلُوالً الْأَرْضَ مُکُلَ جَعَلَ یالَّذِ هُوَ

ست سىک او  ىها یروز از و دیبرو راه آن هاى شانه بر .ردک مرا شما براى را نیزم هک ا

 . اوست سوى به همه اجتماع و بازگشت و دیبخور خداوند

 نام امروزه که _ طبیعی یها ثروت از بردن بهره در مساالمانان فردفرد وظیفه آیه، دسااتوربر اساااس 

 در زمین، خواندن رام با شااریفه آیه ،تعبیر دیگر به اسااات. دریافت قابل _ گذارند می آن بر تولید

سترس صول سهل و بودن د  با و کنند حرکت خواهد می مردم از و شود می یادآور را منابع بودن الو

 می هآی اشاااره از رو مند شااوند. از این بهره زمین در موجود منابع این از را خود رزق تالش و همت

 نیز را خلیدا یها ظرفیت بر تکیه و خود سرزمینی منابع از بردن بهره لزوم تولید، بر تأکید جز به توان

 کرد. استفاده

                                                        
 .149ص ،5ج همان، .1

 .15. ملک، 2
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 دریا از آالت زینت و ها خوراکی تولید به اشاره .1

سترده خوان این از رزق دریافت و دریایی تولیدات به قرآن از آیاتی شاره الهی گ  را آن و کند می ا

 فرماید: می ملک سوره15 آیه در خداوند داند. می بندگانش بر خدا فضل

 کَ الْفُلْ تَرَى وَ تَلْبَسُونَها ۀًیَحِلْ مِنْهُ تَسْتَخْرِجُوا وَ ایًّطَرِ لَحْماً مِنْهُ لُواکُلِتَأْ الْبَحْرَ سَخَّرَ یالَّذِ هُوَ وَ

 ؛رُونَکُتَشْ مْکُلَعَلَّ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا وَ هِیفِ مَواخِرَ

ست سىک او سخّر را ایدر هک ا  ورىیز و دیبخور تازه شتگو آن، از تا ساخت [شما] م

ستخراج آن از [دیمروار مانند] دنیپوش براى  را ایدر ۀنیس هک نىیب مى را ها یشتک و دینک ا

 د!یآور جا هب را او هاى نعمت رکش دیشا د،یریگ بهره خدا فضل از شما تا افندکش مى

شنی به شریفه آیه ستفاده امکان رو صه سه در را دریا از ا  هرکدام که کند یم بیان هم از جدای عر

شت. خواهد دنبال به ها حکومت و مردم برای را درآمد نهایت در و تجارت و تولید از عظیم منبعی  دا

 مسلمانانی تواند می الهی، آیات از یکی عنوان به آن معرفی و لهئمس این به قرآن اشاره که است روشن

 برانگیزد. ها عرصه این از تر قدقی و بیشتر بردن بهره به دارند قرار دریا همسایگی در که را

صم ،علی امام شه رهبانیت ،شده دنیا تارک که _ زیاد بن عا ضور بهرا  _ بود کرده پی  و طلبید ح

  فرمود: او عمل بودن اشتباه و خطا کردن روشن برای

صم! ای برتو وای ست اما کرده مباح تو بر را لذات خدا که پنداری می آیا عا  تو ندارد دو

 را خدا قول آیا یا ؛کند تو با برخوردی چنین خدا که آنی از کمتر تو ببری؟! هرهب ها آن از

شنیده شتى دو هر از ...»: فرماید می کهای  ن سا و دیخور مى تازه گو ستخراج نتىیز لیو  ا

 از اساات بهتر او نزد خدا یها نعمت کردن مصاارف که قساام خدا به ؟«دیپوشاا مى ،ردهک
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 1ها. نعمت شمردن

 معادن از وری بهره به اشاره .2

شاره در قرآن شاد و تولید به ا  طرف از شده نازل را آهن معادن خدادادی، منابع از بردن بهره به ار

  کند: می معرفی مردم بردن منفعت برای خدا

 2؛لِلنَّاس مَنافِعُ وَ دٌیشَدِ بَأْسٌ هِیفِ دَیالْحَدِ أَنْزَلْنَا وَ

  است. مردم براى منافعى و دیشد روىین آن در هک میردک نازل را آهن و

ستفاده قابل و نرمای  ماده عنوان به آهن دادن قرار از دیگر جایی در و ستان رد زره ساخت برای ا  د

 کند: می حکایت نبی داود حضرت

ْضالً مِنَّا داوُدَ نایْآتَ لَقَدْ وَ  سابِغاتٍ اعْمَلْ أَنِ * دَیالْحَدِ لَهُ أَلَنَّا وَ رَیْالطَّ وَ مَعَهُ یأَوِّبِ جِبالُ ای فَ

 3؛رٌیبَصِ تَعْمَلُونَ بِما یإِنِّ صالِحاً اعْمَلُوا وَ السَّرْدِ یفِ قَدِّرْ وَ

ض خود سوى از داوود به ما و ش بزرگ لتىیف  ىا [م:یگفت پرندگان و ها وهک به ما] میدیبخ

 او راىب را آهن و د!ییگو خدا حیتسب او همراه و دیشو آواز هم او با پرندگان! اى و ها وهک

ساز، فراخ و املک هاى زره [م:یگفت او به و] م.یردک نرم سب و اندازه به را ها حلقه و ب  متنا

 هستم. نایب دیده یم انجام چه آن به من هک دیآور جا هب صالح عمل و ن!ک

جه ته این به تو چه که اسااات الزم نک ند اذن و حکم به اگر تان در آهن خداو   دساا

 می نتیجه خدایی اذن این ورای در چه آن اما بود، منعطف و نرم خمیر و عشم چون دوداو حضرت

                                                        
 .36-35ص ،11ج البالغه، نهج شرح .1

 .25، حدید .2

 .11- 10، سبو. 3
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 روایات، اساااس بر بود. آهن از دسااتبافت زره تولید و ساااخت ه سااببب خدا پیامبر خودکفایی شااد،

 گریه صبح چهل دارد کراهت المال بیت از او ارتزاق به نسبت خداوند دانست وقتی ودودا حضرت

 1کند. روزی کسب خود دست به که کرد نرم او رایب را آهن خداوند کرد،

 زرع و کشت به اشاره .3

 رحمان خداوند رحمت و لطف سااایه در را زرع و کشاات راه از رزق تولید ،قرآن آیات از بعضاای

 شود. می اشاره ها آن به ادامه در که است شده متذکر

 رزق تولید و زرع و کشت .3-1

شت اهمیت شاکپ و خوراک تأمین و زرع و ک سی بر راه این از صنعتی مواد حتی و و شیده ک  پو

ست شورهایی امروزه و نی شاورزی کردن صنعتی با مختلف ک شی بهره دنبال به ک شتر ک  .ندا زمین از ب

 مایه را عمزار و ها باغ مدنآ وجود به و باران نزول و است نداشته دور نظر از را مطلب این کریم قرآن

 :داند می بندگان رزق

ماءِ مِنَ لْنانَزَّ وَ سَّ صِ  حَبَّ وَ جَنَّاتٍ بِهِ فَأَنْبَتْنا اًکمُبارَ ماءً ال ِسقاتٍ النَّخْلَ وَ * دِیالْحَ  طَلْعٌ لَها با

 2؛لِلْعِباد رِزْقاً * دٌینَضِ

 مى درو هک را ىیها دانه و ها باغ آن لهیوسااه ب و م،یردک نازل تکپربر آبى آساامان، از و

 ىروز براى ها این همه .دارند مکمترا هاى وهیم هک لندقامتب هاى نخل و میاندیرو ندک

 است. بندگان به دنیبخش

                                                        
 .74ص ،5نک: الکافی، ج .1

 .11-9، ق .2
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 واقع بیان ضمن در شریف قرآن 1.نیست پوشیده کسی بر ها انسان نیازهای تولید در کشاورزی نقش

 است. کرده اشاره آن از بندگان بودن مرزوق به الهی، تدبیر تحت در تولیدی چرخه این شدن

ضی ضرت هبوط زمان به زمین پهنه بر را درختان و گیاهان یدنیرو زمان یاتروا از بع  رب آدم ح

ست دلیلی خود این و اند کرده منطبق او توبه شدن پذیرفته و زمین شجا و نباتات که این بر ا  برای را

 اند. شده آفریده انسان به رساندن ثمر و فایده

 فرمود: باقر امام

سمان که حالی در ،ادد هبوط زمین به را آدم خداوند سته آ  بارید نمی آن از چیزی و بود ب

سته نیز زمین و  به پذیرفت، را آدم توبه خداوند وقتی پس .یدیرو نمی آن از چیزی و بود ب

سمان  را درخت فرمود زمین به و ببارند نهایت به فرمود ابرها به سپس و بیاورد ابر فرمود آ

 و زمین بودن بسااته بود این پس .گردند آب پر رودها و بدهند میوه ها درخت و برویاند

 2.ها آن شدن باز و آسمان

 ردمم و ها حکومت تمرکز اهمیت است، شده آفریده نباتات در مردم فایده و رزق که توضیح این با

 اهر این از احتیاجات تولید نهایت در و کشاورزی توسعه و زرع و کشت موضوع در اریذگ سرمایه بر

شخص صوص هب ؛شود می م شرفت با امروزه که خ ستفاده برای ییها راه مربوطه صنایع و علم پی  از ا

 است. شده کشف نیز کشاورزی تولیدات ضایعات

                                                        
شور در. 1 سعه، حال در یهاک شاورزی تو صاد غالب بخش ک شمار می ملی اقت صدنود  تاپنجاه  حدود از معموالی ورود به  شتغال سهم. گیردمی دربر را ملی ولیدت در  ا

 «(مقاومتی اقتصاد در کشاورزی» مقاله مقاومتی، اقتصاد تحلیلی _ خبری پایگاه نک:است. ) درصد 95 تاپنجاه  از متغیر، جوامع در بخش این در جامعه

 .121، ص8، جالکافی. 2
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 تولیدگر کشاورزان قرآنی ثروتمند .2-3

 اند فتهگر پیش انحراف راه است، گفته سخن ها آن از قرآن در متعال خداوند که اقوامی بیشتر اگرچه

 ردگیگست ،ها آن ثروتمندی علت و اند بوده ثروتمند مردمی اما است، شده شانحال شامل الهی عقاب و

 نآ بر خود رزق و نعمت را فراوانی این سبحان خدای و بوده محصوالت فراوانی و کشاورزی تنوع و

 به شمار آورده است: ها

َسبَإٍ انَک لَقَدْ سْ  یفِ لِ شْ  وَ مْکُرَبِّ رِزْقِ مِنْ لُواکُ ِشمالٍ وَ نٍیمِیَ عَنْ جَنَّتانِ ۀٌیَآ نِهِمْکَمَ  لَهُ  رُواکُا

 1؛غَفُورٌ رَبٌّ وَ بَۀٌیِّطَ بَلْدَةٌ

 [دهگستر و بزرگ] باغ دو ؛بود [الهى قدرت از] اى نشانه ونتشانکس محل در أسب قوم براى

نه] چپ و راسااات از خا  روزى از [م:یگفت ها آن به و فراوان هاى وهیم با میعظ رود

ست شهرى ؛دیآور جا هب را او رکش و دیربخو پروردگارتان  ىپروردگار و زه،یکپا و کپا ا

 .آمرزنده

  گوید: می مْکُرَبِّ رِزْقِ مِنْ لُواکُ تفسیر در طباطبایی عالمه

ست هیناک نیا و د،یبخور مزرعه دو نیا از را پروردگارتان رزق ندک مى امر جمله نیا در  ا

 2. ردهک مى اداره را مردم آن اقتصاد تمامى زىیخ حاصل جهت از مزرعه دو نیا هک نیا از

شاهده با شده آیات م شأ که _ داری باغ و زراعت که دریافت توان می ،روایات در تفحص و یاد  من

 آید. می شمار به اقتصاد یها گاه تکیه و تولیدی مشاغل از _ است جامعه غذایی نیازهای و نان تولید

                                                        
 .15. سبو، 1

 .549، ص16. ترجمه تفسیر المیزان، ج2
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 بنا محکمای  پایه بر را خود اقتصاااد ،برسااد خودکفایی به یثح این از کهای  جامعه رسااد می نظر به

 است. نهاده

 فرماید: می صادق امام

ست؟ بهتر گاو از بعد مالی چه :شد سؤال پیامبر از ضرت ا  در که چیزهایی فرمود: ح

 زمین آبی بی و خشااکی هنگام در و اسااتوارند و محکم بارندگی[ ]و الی و گل هنگام

 پول که[ ]بداند فروخت، را آن کس هر .است نخل چیز بهترین هستند؛ دهنده غذا ]تابستان[

 االّ ،باشدای  قله باالی بر ،پرباد روز یک در که است خاکستری مانند آن فروش از حاصل

 1.بخرد نخل دوباره آن جای به که این

 آن به نخل، به زمان آن مردم وابسااتگی و حجاز ساارزمین بر حاکم واقعیت با متناسااب پیامبر

 کشت از نوعی به خود اقلیمی شرایط با متناسب سرزمین هر گفت توان می بنابراین ه است.کرداشاره 

 تولیدی شااغل آن به کشاااورزی یها زمین و آب حفظ با مردم اساات الزم که دارد وابسااتگی زرع و

 بپردازند.

 دامی تولیدات و دامداری به اشاره .4

به آن اشاره شده  قرآن آیاتدر  که است مشاغلیجمله  از نیز دامی تولیدات و دامداری به پرداختن

 ،دیگر بعضاای در و 2دانسااته زینت و جمال مایه را دامداری و دام ،موارد برخی درقرآن کریم  اساات.

 :فرماید می که همچنان؛ است کرده ذکر گوناگون منافعها  برای آن

                                                        
 .72-71، ص17ج . وسائل الشیعه،1

 .8 - 5. نک: نحل، 2
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َّا رَوْایَ لَمْ وَ أَ نا أَن عاماً نایدِیْأَ تْعَمِلَ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْ ها فَهُمْ أَنْ ناها وَ * ونَکُمالِ لَ ها لَهُمْ ذَلَّلْ  فَمِنْ

 1؛رُونَکُشْیَ فَال أَ مَشارِبُ وَ مَنافِعُ هایفِ لَهُمْ وَ * لُونَکُأْیَ مِنْها وَ وبُهُمْکُرَ

 هک میدیآفر آنان براى انىیچهارپا میا آورده عمل به خود قدرت با چه آن از هک دندیند ایآ

ستند؟ آن کمال آنان ست آن از آنان بکمر هم م،یساخت شانیا رام را ها آن و ه  زا هم و ا

ست [واناتیح] آن در گرىید هاى بهره آنان براى و نندک مى هیتغذ آن ش و ا  ىیها یدنینو

 نند؟ک نمى رگزارىکش حال نیا با ایآ .گوارا

 گوشزد اقتصادی ثبات ایجاد در را داریدام اهمیت نیز اند شده وارد موضوع این بارهدر که روایاتی

 .کنند می

مام طهه ب صاااادق جعفر ا جدادش از بزرگوارش پدر واساا   امیرالمؤمنین از ،ا

یامبر از که کند می نقل   صااااحبش که زراعتی فرمود: اسااات؟ بهتر مال کدام شاااد سااؤال پ

ته را آن کات درو روزِ و کاشاا ته پردازد. می را آن ز عت از پس شاااد: گف   بهتر مال کدام ،زرا

مود: اسااات؟ ندان فر ف تی که مردی گوسااا ق یدن برای و نه چر ند؛ می روا مراه شاااو   ه

مازش و ساااتها آن قامه را ن ند از پس شاااد: سااؤال پردازد. می را زکاتش و کند می ا   ،گوسااف

هان که گاو فرمود: اسااات؟ بهتر مال کدام گا   از خیر با و رود می چرا به خیر با صاابح

 2گردد. برمی چرا

 رسااول فرمایشااات و گر پرسااش سااؤاالت در «خیر» کلمه که آید برمی روایت ساایاق به وجهت از

صادی جهت به ناظر ،خدا ست. اموال این اقت صادی صرفه از گر پرسش ،تعبیر دیگر به ا  اموال اقت

                                                        
 .73-71. یس، 1

 .260ص ،5، جالکافی .2
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 پرداخت را خیریت شرط البته و کند می ذکر را نمونه چند ترتیب به خدا رسول و کند می سؤال

 1داند. می اموال شرعی حقوق

 اقتصاد کردن محور مردم د(

 جریان به کنند، ایفا اقتصاد سازی مقاوم در توانند می جامعه آحاد و حکومت که ییها نقش دیگر از

 لهئسم است ممکن که آن بر افزون پول نقدی انباشت است. پول انباشت از پرهیز و ها سرمایه انداختن

 دمهصاا اقتصاااد پیکره بر و انجامد می نیز تولید چرخه کساااد به کند، نهادینه جامعه در را رباخواری

 ایرساا دساات در اموال انداختن جریان به برای و اند پرداخته مطلب این به نیز قرآن آیات زد. خواهد

 اند. داده پیشنهادهایی  راه ،خواری ویژه از دادن پرهیز و جامعه افراد

 اندوزی زر از دادن پرهیز .1

ست همم ها آن برای جامعه حال و دارند نظر در را خود منافع تنها که اندوزانی زر با شریف قرآن  نی

ندی به خورد ت ند می بر ن و ک ب به را انآ ناک یعذا عده درد هد. می و یه د ح   رو

 رود. به شمار می اقتصاد در جهادی اقدام برای گربز یمانع پرستی پول و یزر اندوز

دُّونَ یَ وَ بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوالَ لُونَکُأْیَلَ الرُّهْبانِ وَ الْأَحْبارِ مِنَ راًیثِکَ إِنَّ آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ای  صااُ

ۀَ وَ الذَّهَبَ نِزُونَکْیَ نَیالَّذِ وَ اللَّهِ لِیَسبِ عَنْ ضَّ رْهُمْ اللَّهِ لِیَسبِ یفِ نْفِقُونَهایُ ال وَ الْفِ شِّ  بِعَذابٍ فَبَ

 2؛مٍیأَلِ

س د!یا آورده مانیا هک سانىک اى شمندان از ارىیب  را مردم اموال راهبان، و [تابک اهل] دان

                                                        
 .38ص ،3ج ن،یالثقل نور ریتفسنک:  .1

 .34، توبه. 2
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 نهیگنج را نقره و طال هک سانىک و دارند! بازمى خدا راه از [را آنان] و خورند، مى باطله ب

شارت ىکدردنا مجازات به نند،ک نمى انفاق خدا راه در و سازند، مى [پنهان و رهیذخ و]  ب

 .ده

 فرماید: می باره یندرا صادق امام

 داد توجه را آن تعالی خداوند که سمتی به تا کرد عطا شما به را اموال زیادی این خداوند

 1نداد. شما به را آن اندوزی گنج برای و اندازید چرخش به

د که تر گفته ش پیش و داند می خدا راه در اموالنکردن  صرفم را یزر اندوز نتیجه ،بحث محل آیه

 کتحر و خدا راه در اموال کردن صاارف به از را نامؤمن ،توبه مبارکه سااوره 41 آیه رد متعال خدای

 در نهازر اندوز اخالق رشااد که گرفت نتیجه توان می بنابراین .خواند فرامی اقتصاااد مقوله در جهادی

 اشیهح بهرا  _ خداست راه در اموال صرف همان که _ اقتصاد باب در اجتهادی رفتار و اخالق جامعه،

 عدهو ها آن به و گوید می سااخن پرساات پول انزر اندوز با تندی به متعال خدای رو از این .راند می

 دهد. می عذاب

 اموال کردن عمومی .2

سئولیت سپردن و اموال رخیب کردن عمومی با خداوند ست به سازی عمومی این اجرای م سول د  ر

 مهفت آیه در رو . از ایناساات کرده جلوگیری اغنیا دساات در اموال تورم و خواری ویژه از خدا

 فرماید: می حشر سوره

                                                        
 .57ص ،2ج الفقیه، یحضره ال من .1
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فاءَ ما ولِهِ  عَلى اللَّهُ أَ  وَ  تامىیَالْ وَ  الْقُرْبى یلِذِ وَ ولِلِلرَّسااُ  وَ فَلِلَّهِ  الْقُرى أَهْلِ مِنْ رَسااُ

 .مکُمِنْ اءِیالْأَغْنِ نَیْبَ دُولَۀً ونَکُیَ الَ یْکَ لِیالسَّبِ ابْنِ وَ نِیکِالْمَسا

 اقتصاد در ستیزی فساد (اه

شاغل هرگاه صاد چرخه کند، رشد جامعه در خواری باطل و باطل م  زلتزل دچار تولیدگر و سالم اقت

س یها آموزه دین، تعالیم مجوعه در رفت. خواهد پیش تعطیلی و رونقی بی مرز تا و شود می ساد  تیزف

 :یافت زیر عناوین قالب در توان می را

 احتکار از دادن پرهیز .1

صیت یالغا با صو شاره آن به یزر اندوز از کننده منع آیه که _ نقره و طال از خ ست  کرده ا  می _ا

صل این به توانیم ست کلی ا سالم که یابیم د شود پرداخت آن حقوق که مالی هرگونه اندوختن با ا  یا ن

ست. مخالف کند، ضایع دیگران از را حقوقی اندوختن، نفس که این سان در ا  اندوختن از ،ایاترو ل

 ضاارر اولین و 1اساات ملعون محتکر ،اسااالم نظر از اساات. شااده تعبیر احتکار به مردم مایحتاج و مال

ست می رو . از اینشود می مردم عامه متوجه احتکار  .شود درخور و سریع یبرخورد محتکر با بای

  فرماید: می اشتر مالک به امیرالمؤمنین

 نظری تنگ ها آن از بسیاری در که بدان نیز را این و ... بپذیر بازرگانان درباره مرا سفارش 

کار و قبیح بخل و فاحش نافع احت  این و دارد وجود ها فروش و خرید در زورگویی و م

 از پس .اسات حکومت برای عیبی ؛شاود می گشاوده مردم عامه ضارر به که اسات دری

سول چراکه ،کن منع احتکار  سادگی به فروش و خرید ایدب و ... کرد نهی آن از اهلل ر

                                                        
 .165، ص5. نک: الکافی، ج1
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 ازپس  که کسی .رسد زیان فروشنده به نه و خریدار به نه و گیرد صورت عدالت موازین و

 که کنی، روی زیاده که این بدون ،کن کیفر را او ورزد مبادرت احتکار به تو کردن نهی

 1.کرد چنین خدا رسول

 قمار از دادن پرهیز .2

مار طل از ،ق غل ترین با م مشاااا   اسااات. فرموده نهی ها آن از کریم قرآن که رود ار میبه شاا

یات از برخی در مت و بطالن بر آ مار حر حاً ،ق ید صااری   آن بودن فساااادآور به و 2شاااده تأک

یده اشااااره یات از دیگر برخی در .اسااات گرد مل قبیح از ،آ عام  این ع   شاااده یادبه صااورت 

طل و یه در که نانهمچ؛ اسااات شااادهداده  تذکر راه این از ارتزاق بودن با   سااوره 29 آ

 :فرماید می نساء

باطِلِ مْکُنَیْبَ مْکُأَمْوالَ لُواکُتَأْ الَ آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ای ِالْ  وَ مْکُمِنْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً ونَکُتَ أَنْ اإِلَّ ب

 3؛ماًیرَحِ مْکُبِ انَک اللَّهَ إِنَّ مْکُأَنْفُسَ تَقْتُلُوا الَ

 ،دینخور [نامشااروع طرق از و] باطل به را گریدکی اموال د!یا آورده نمایا هک سااانىک اى

 شما به نسبت خداوند د!ینکن شىکخود و رد.یگ انجام شما تیرضا با تجارتى هک نیا مگر

 .است مهربان

 هَایُّأَ ای آیه ودرباره آمد ایشان نزد مردی که بودم صاق امام نزد در کند: می نقل سالم بن أسباط

 ؛القمار کبذل عنى» فرمود: جواب در حضاارت .پرسااید بِالْباطِلِ مْکُنَیْبَ مْکُأَمْوالَ لُواکُتَأْ ال آمَنُوا نَیالَّذِ

                                                        
 .259ص ،74ج همان، .1

ُُیْ. 2 ُُمَ ُُرُ وَ الْ ُُمْ ُُخَ ُُا الْ ُُمَ ُُوا إِنَّ ُُنُ ُُذِیُُنَ آمَ ُُا الَّ ُُهَ ُُونَیُُا أَیُّ ُُحُ ُُلِ ُُفْ ُُمْ تُ ُُکُ ُُلَّ ُُعَ ُُوهُ لَ ُُبُ ُُنِ ُُتَ ُُاجْ ُُطُُانِ فَ ُُیْ ُُلِ الشَُُُّ ُُمَ ُُنْ عَ ُُوَزْالمُ رِجُُْسٌ مِ ُُُُابُ وَ الْ ُُوَنْص ُُرُ وَ الْ  . سُُُِ
 (90مائده، )

 .29، نساء. 3
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 1.«است کرده اراده را قمار کالم این از خداوند

 :نویسد می آیهاین  ذیل در طباطبایی عالمه

 معامالت از نهى ،«بالباطل» دیقه ب دشو دیمق وقتى مْکُنَیْبَ مْکُأَمْوالَ لُواکُتَأْ الَ جمله مجموع

ستفاده آن از ناقله ستگار و سعادت به را مجتمع تنها نه هک معامالتى عنىی ؛شود مى ا  یر

 نیا و .شاندک مى تکهال و فساد به را جامعه و رساند مى هم ضرر هکبل رساند، نمى شا

 نیطرف هک نامشااخص تمعامال و قمار و ربا امثال از اند عبارت نید نظر از باطل معامالت

 2رد.یگ مى چه و دهد مى چه داند نمى طرف کی ای و

 ربا از دادن پرهیز

 کرده تعبیر رسااولش و خدا با جنگ به آننکردن  ترک از کریم قرآن که اساات حدی به ربا حرمت

ست. صادیق از نیز ربا 3ا شمار می باطل طریق از ارتزاق م عذاب دردناک الهی  ،رباخواران به و رود به 

 :است شده داده وعده

َصدِّهِمْ وَ لَهُمْ أُحِلَّتْ باتٍیِّطَ هِمْیْعَلَ حَرَّمْنا هادُوا نَیالَّذِ مِنَ فَبِظُلْمٍ  وَ * راًیثِکَ اللَّهِ لِیَسبِ عَنْ بِ

ْذِهِمُ َدْ وَ الرِّبَوا أَخ ْهُ نُهُوا ق َّاسِ أَمْوالَ لِهِمْکْأَ وَ عَن باطِلِ الن ِالْ نا وَ ب َدْ باً  مِنْهُمْ نَیافِرِکلِلْ أَعْت  عَذا

  4؛ماًیأَلِ

سببب [زین] و شد صادر هودی از هک ظلمى خاطره ب س رىیجلوگ ه   خدا، راه از ها آن اریب

 ربا ه دلیلب [نیهمچن] و .میردک حرام بود، حالل ها آن بر هک را زهیکپا زهاىیچ از بخشااى

                                                        
 .236ص ،1ج ر،یالتفس تابک .1

 .501ص ،4ج المیزان، تفسیر ترجمه .2

 .279 - 278. نک: بقره، 3

 .161-160، نساء. 4
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 آن افرانک براى و باطله ب ممرد اموال خوردن و بودند شده نهى آن از هک حالى در گرفتن،

 .میا ردهک آماده ىکدردنا عذاب ،ها

 فسااادی دلیل به ،حرمت بر تأکید و نهی همه این و 1ندا کرده نهی ربا از نیز قرآن از دیگری آیات

 ثروتمندان رباخوار، ای جامعه در است بدیهی شود؛ می جامعه گیر دامن اقتصادی فعل این از که است

 از _ند ا مخاطره با همراه گاهی و پرزحمت عموماً که _ تولیدی مشااااغل ایجاد یبرا را خود انگیزه

 آورند. می روی رباخواری طریق از مال انباشت به و دهند می دست

 فروشی کم از دادن پرهیز .4

شی کم شمار می درآمدهایی جمله از نیز فرو ساد موجب و کرده نهی را آن کریم نآقر که آید به   ف

 2است. هدانست زمین در

َّذِ * نَیلِلْمُطَفِّفِ لٌیْوَ َّاسِ عَلَى تالُواکْا إِذَا نَیال تَوْفُونَیَ الن  وَزَنُوهُمْ  أَوْ الُوهُمْک إِذا وَ * سااْ

 3؛خْسِرُونَیُ

نان فروشاااان! مک بر واى نهیپ خود براى وقتى هک آ ند،ک مى ما   طوره ب را خود حق ن

ملک ندیگ مى ا ّا ،ر گامى ام ند مى هک هن نهیپ گرانید براى خواه ند،ک وزن ای ما   ن

 .گذارند مى مک

 بردن بین از سبب که است مسلمین مالی تعامالت در اختالل ایجاد مهم عواملجمله  از فروشی، کم

شاط و فروش و خرید در خاطر اطمینان شی کم ناهنجاریِ آن در که بازاری شود. می بازار ن پدید  فرو

                                                        
 د،یزیبپره خدا از د!ینخور برابر چند را[ پول سود و] ربا د!یاآورده مانیا هک سانیک اى» ؛تُفْلِحُونَ مْکُلَعَلَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ مُضاعَفَةی أَضْعافای الرِّبَوا لُواکُتَوْ ال آمَنُوا نَیذِالَّ هَایُّأَ ای. 1

 (130، عمران )آل«. دیشو رستگار تا

 .85. نک: اعراف، 2

 .3 - 1، مطففین. 3
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 .یافت خواهد گسترش مالی فساد دامنه و افتاد خواهد رونق از ،آید

 مصرف الگوی اصالح و(

 بن زا خود نامخاطب و اسالمی امت رهانیدن و حکومتی و فردی اقتصاد کردن مقاوم برای کریم قرآن

 رهگذر این از تا دارد نظر وندخدا یها نعمت مصاارف چگونگی به اقتصااادی، رکودهای و ها بساات

 د.شون تزلزل دچار و پذیرد اثر نیز جامعه و فرد اقتصاد اخالق، و تعادل رعایت ضمن

 اسراف از دادن پرهیز .1

ستقیم و ابتدایی اثر سراف م ست این ا سته ب وقت و انرژی صرف با که اموالی که ا ست، آمده د  ا

 انسانی بزرگ مجتمع یک در گرفته صورت اسرافِ اگر حال شود. می تبدیل هیچ به ،فایده داشتن بدون

 همین بنابر .است تصدیق قابل راحتی به اقتصادی ضرر و مال رفت هدر عظیم ارمقد ،آوریم شمار به را

سارت و هنگفت ضرر ست بزرگ خ سراف ،روایات از رخیب که ا  کرده معرفی فقر ةبارآورنده ب را ا

 فرماید: می باره این در کریم قرآن 1اند.

جِدٍ لِّکُ عِنْدَ مْکُنَتَیزِ خُذُوا آدَمَ یبَنِ ایَ رَبُوا وَ والُکُ وَ مَسااْ رِفُوا الَ وَ اشااْ  حِبُّ یُ ال إِنَّهُ تُسااْ

 2؛نَیالْمُسْرِفِ

ندان اى گام به را خود نتیز آدم! فرز جد، به رفتن هن   د!یبردار خود با مساا

 را مساارفان خداوند هک دینکن اسااراف ولى د،یاشااامیب و دیبخور [الهى هاى نعمت از] و

 دارد. نمى دوست

                                                        
 .174ص ،3من ال یحضره الفقیه، ج .1

 .31، اعراف .2
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 اند. پرداخته آن مصادیق و اسراف حدود به هآی این ذیل در نیز روایاتی

 فرمود: چیست؟ اسراف حد کمترین :گفتم صادق امام به :گوید می صالح بن مانیسل

ستفاده قابل لباس که این ضاف بیندازی، دور را ا  و بخوری را خرما بریزی، را غذا ظرف ۀا

 1.بیندازی جا آن و جا این را آن هسته

 گرایی تجمل از دادن هیزپر و قناعت فرهنگ ایجاد .2

 ندک گرا واقع و مدار حقیقت نگاهی ،دنیایی زندگی به را خود نامخاطب نگاه کوشااد می کریم قرآن

 ،یگردسوی  از و نکنند پیداافسار گسیخته  یگرایش ،تجمالت به سو یک از ،نگرش نوع این پرتو در که

شگی قناعت شد ویژگی دو اینای  جامعه در اگر شود. نهادینه نناآ خوی و خلق در پی  ییعن _ند ک ر

شکانندب خود در را تجمالت به گرایش ،مردم شه قناعت و خ شد از درهایی _کنند  پی صادی ر  به اقت

 شد. خواهد گشوده نناآروی 

هُمْ تَزْهَقَ وَ ایالدُّنْ یفِ بِها عَذِّبَهُمْیُ أَنْ اللَّهُ دُیرِیُ إِنَّما أَوْالدُهُمْ وَ أَمْوالُهُمْ کَتُعْجِبْ الَ وَ  وَ أَنْفُسااُ

  2؛افِرُونَک هُمْ

شان، و اموال مبادا  خدا [هکبل ،ستین نعمت ها آن براى نیا] گردد! تو شگفتى هیما فرزندان

 افرند.ک هک حالى در ،دیبرآ جانشان و ند،ک عذاب ایدن در لهیوس نیا به را ها آن خواهد مى

 فرمود: که کند می نقل باقر محمد امام از هالل بن عمرو

ما فىکف ،کفوق هو من إلى کبصاار تطمح أن کایإ ا وَ لَ :هیلنب وجل عز اهلل قال ب

                                                        
 .56ص ،4، جالکافی .1

 .131؛ طه، 2 - 1؛ تکاثر، 35؛ همچنین نک: زخرف، 85. توبه، 2
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ْکَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْالدُهُمْ َا تَمُدَّنَّ عَ : وقال تُعْجِب ِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ   إِلَى یکنَیوَل َا ب َا مَتَّعْن م

سول شیع رکذفا شئ کذل من کدخل فإن ایاةِ الدُّنْیالْحَ شع قوته انک فإنما ،اهلل ر  ریال

 1وجده؛ إذا السعف ووقوده التمر وحلواه

شم باش مواظب شد خودت از باالتر به تو چ   «مأوالده وال أموالهم کتعجب وال» جمله و نبا

 کینیع تمدن وال» جمله نیز و اساات کافی مواظبت این برای فرمود پیامبرش به خداوند که

ه ب تو در تمادیا به نسبت تمایلی هرگاه پس «ایالدن اةیالح زهرة منهم واجاأز به متعنا ما إلى

سول زندگی ،آمد وجود  خرما او شیرینی و جو نان او غذای که ورآ یاده ب را خدا ر

 یافت. می اگر هم آن ،نخل برگ او هیزم و بود

 گیری نتیجه

سی از پس سیری روایات و کریم قرآن آیات برر صادی مباحث به اب خداکت که شد اثبات ،تف  اقت

ستوراتی  باره، این در و دارد توجه شارات و د شته خود نامخاطب روی پیشا ست گذا  همؤلف نام که ا

 هستند: بندی دسته قابل زیر عام موضوعات در و یمرگذا می آن بر را مقاومتی اقتصاد یها

صاد در جهادی رویکرد ایجاد .1 صا در پویایی و تحرک ایجاد .2 ؛اقت شاره .3 ؛داقت  تکیه و دتولی به ا

صاد کردن محور مردم .4 ؛داخلی یها ظرفیت بر ستیزی .5 ؛اقت ساد صاد در ف صالح .6 ؛اقت  الگوی ا

 .مصرف

فه از یک هر برای قاومتی، اقتصااااد یها مؤل عات م خه و ریزموضااو   شاااد مطرح ییها شاااا

صاد کردن مقاوم عملی راهکارهای که شتار نای ،مجموع در آیند. می شمار به اقت  را قرآن از آیاتی نو

                                                        
 .138-137ص ،2 ج،الکافی .1
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 امت اقتصاد کردن پویا برای که جست تمسک تفسیری یروایات به و گذاشت خود مخاطب روی پیش

 مقاومتی اقتصاد موضوع مستندات و دارند ییاکار حکومتی و فردی اقتصاد به بخشی استحکام و قرآنی

  _شااااده اساااات  طاارحماا انااقااالب مااعااظاام رهااباار سااااوی از کااه _

 .درون به شمار می
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اهلل المرعشی  الحدید، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبۀ آیۀ ابی شرح نهج البالغه، ابن .6

 ق.1404، اول،  النجفی

 ش.1385فروشی داوری، اول،  لشرایع، محمد بن علی بن بابویه )شید صدوق(، قم، کتابعلل ا .7

 ق.1407الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب االسالمیۀ، چهارم،  .8

سولى محالتى،  .9 شم ر سید ها شى، تحقیق:  سعود عیا سیر، محمد بن م تهران، المطبعۀ  کتاب التف

 ق.1380  العلمیۀ،

 ش.1372 ، فضل بن حسن طبرسى، تهران، ناصر خسرو، سوم،  فى تفسیر القرآنمجمع البیان  .10

صحیح: علی .11 سین بن بابویه قمی، ت ضره الفقیه، محمد بن علی بن ح اکبر غفاری، قم،  من ال یح

 ق.1392جامعه مدرسین، دوم، 

سۀ آل .12 س سن حر عاملی، قم، مؤ شریعۀ، محمد بن ح سائل ال صیل م شیعۀ الی تح سائل ال  و
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 ش.1372دوم، ، البیت

 khamenei.ir رهبری معظم مقام سایت .13

 

 


