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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

ی آن در سازسازی و فرهنگهای اقتصاد مقاومتی گفتمانیکی از مهمترین سیاست

ساز از استفاده از تمامی نهادهای فرهنگمیان مردم استت. دستیابی به این هدف مستلزم 

های علمیه در سراسر کشور است. مبلغان دینی جمله نهاد تبلیغ و مشارکت مبلغان حوزه

به واسطه ارتباط مستقیم با مردم از توانایی باالیی برای گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی 

اد مرکز راهبری اقتص و تقویت فرهنگ اقتصتاد مقاومتی در جامعه دارند. در این راستتا،

ه(، )مدظل مقاومتی حوزه علمیه در صتتدد برآمد که در لبیک به ندای مقام معظم رهبری

اقدام به تدوین مباحثی برای استفاده مبلغان محترم جهت فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 

نمتایتد. از این رو،  منبر اقتصتتتاد مقتاومتی بتا هتدف تتدوین محتوای الزم برای مبلغان 

سازی اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه با توجه ویژه به ایام محرم جهت گفتمانحوزوی 

 تدوین شده است.

در اثر پیش رو ستتتعی شتتتده استتتت کتته محتوای مکتوب برای مبلغتتان دینی جهتتت 

ائه شتده در این مجموعه مشتمل بر ستازی اقتصتاد مقاومتی فراهم شتود. مطالب ارفرهنگ

 های متناستتب، آمار و اطالعات ضتتروری و مانندنمباحث نظری، آیات و روایات، داستتتا

بر ده منبر مرتبط با اقتصتتاد مقاومتی استتت. هر منبر آن استتت. مطالب ارائه شتتده مشتتتمل 

مشتتتمل بر یک مقدمه ورودی، روایات و احادیث مربوطه، داستتتان، مستتتندات و شتتواهد 

اد ا اقتصتتاقتصتتادی و راهبردهای عملیاتی در حوزه ستتبک زندگی اقتصتتادی ستتازگار ب

 مقاومتی است.

پردازد. محورهای محتوای منبر اقتصتتتادی به ده محور مهم در اقتصتتتاد مقاومتی می

دهگانه مزبور شتامل  چیستتی اقتصتاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرورت 

، نیازهای تحقق اقتصتاد مقاومتیدینی، اقتصتاد مقاومتی ضترورت امروزی کشتور، پیش
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زی اقتصتاد، سبک زندگی اقتصاد مقاومتی، الگوی کار و تولید در چگونگی مقاوم ستا

اقتصتتتاد مقاومتی، الگوی مصتتترف در اقتصتتتاد مقاومتی، و الگوی توزیع در اقتصتتتاد 

 باشد.مقاومتی، و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی می

ی عمده در زمینه فرهنگ ستتازی اقتصتتاد مقاومتی هادر این اثر تالش شتتده ستترخط

وانند به تمبلغان محترم با توجه به اطالعات گستتترده خود و خالقیتشتتان میارائه شتتود. 

دانند، ارائه دهند. مطالب ارائه شتتده بستتط دهند و یا آن را در چارچوبی که مناستتب می

بدون شتک هی  اثری بدون عیب و ایراد نیست. از شما مبلغ عزیز درخواست داریم که 

یت غنای این اثر یاری فرمایید. امیدواریم که این با نکات و پیشنهادات شما ما را در تقو

 تالش حداقلی مورد رضایت موالیمان حضرت ولیعصر )عج( باشد.
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 منبر اول: چیستی اقتصاد مقاومتی

 )اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مستحکم و غیر شکننده، اقتصادی طیب و پاکیزه(

 

   رَبَ الل تتهَ مَثاَل  وَ کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌأَلَمْ تَرَى کَیْفَ ضتتتَ

مَا ِ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ ؛ وَمَثَلَ .…ٍ  بِإِذْنِ رَبِّهَا تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَ حِین؛ فَرْعُهَا فِی السَََّّ

جَرَةٍ خَبِیثََّةٍ اجْتُثََّتْ مِنْ فَوأْلِ اضَ َِْ مَا لَهَا مِنْ قَرَا ٍ آیتا ندیدی  ؛ کَشَََّّ

در  نآی تشتتتبیه کرد که ریشتتته اهگونه خداوند گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزچ

سمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش آدر  آنزمین ثابت و شاخه 

لوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین آدهد... همچنین ستخن می

 .1برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد...

  ه: سثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ يَحْتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَيْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ صادق )ع(:امام 

 2فراوانیند: امنیت، عدالت و است که مردم همگی بدان نیازمند چیز

 

 اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مستحکم و غیرشکننده

ن چودر برابر حوادث طبیعی همهنگامی که از مقاوم بودن یک سازه ساختمانی 

کنیم، مفهوم مشخصی از مقاومت داریم. مراد این است که ساختمان زلزله صحبت می

قدر مستحکم بنا شده، که در معرض تهدیدهای متعارف طبیعی همچون سیل، طوفان آن

وارهای ها، اسکلت و دیای پیو زلزله نیست. برای این منظور مهندسین ساختمان به گونه

کنند که در مقابل فشارهای عمودی و افقی مقاوم باشد و از ختمان را طراحی میسا

                                                           
21-21 ،براهیما -1
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های ناشی از طوفان و سیل نیز در امان باشد. نظام مهندسی برای تامین این هدف آسیب

سازی، جوشکاری، برق و مانند آن ریزی، اسکلتاستانداردهای خاصی برای بتون

کنند. ین استانداردها نظارت میمهندسین ناظر بر رعایت ا تدوین کرده و

کنندگان بنا نه تنها مجبورند شناژبندی کنند و از آهن و میلگردهای مقاوم و قوی احداث

های ضربدری( باید با استفاده از بادبند )نبشیاستفاده کنند؛ بلکه حتی دیوارها نیز می

 مستحکم شود.

مان این است که کنیم، مرادطور هنگامی که از مقاومت بدن صحبت میهمین

توانند به سادگی سالمتی بدن را مورد تهدید قرار زا نمیها و سایر عوامل بیماریویروس

غذایی،  های مختلفها توصیهدهند. پزشکان برای تقویت مقاومت بدن در مقابل بیماری

دهند. آنان به صورت خاص برنامه مشخصی برای بهداشتی و ورزشی ارائه می

 های خطرناک همچون آبله و سل دارند. ل در مقابل بیماریواکسیناسیون اطفا

به همین صتورت هنگامی که ما از اقتصتاد مقاومتی و یا اقتصتاد مقاوم سخن به میان 

آوریم، نظام اقتصتتادی را مد نظر داریم که از چنان استتتحکامی برخوردار استتت که می

یعنی ستتازه اقتصتتاد با تواند به آن ضتتربه بزند. های اقتصتتادی نمیها و تحریمشتتوک

؛ بدون کنداستحکام و صالبت نقش خود را در تولید کاالها و خدمات مختلف ایفا می

 اینکه تاثیرپذیری چندانی نسبت به عوامل مهاجم داشته باشد.

 د  مو د استحکام و شکنندگی آنتشبیه زیبای قر

الم پاکیزه و بین کسوره ابراهیم که در باال گفته شد، تشبیه زیبایی  21تا  21در آیه 

 ردرخت پاکیزه شده است.در این آیه به استحکام و شکنندگی اشاره شده است و معیا

آیه، درخت طیب دو ویژگی مهم دارد: یکی اینکه  مفاداساس  آن بیان شده است. بر

صُْلهَا أَ( و دوم اینکه استحکام و قرار)تُؤْتِی أُکُلَهَا ُکلَ حِینٍنافع و ثمربخش است )
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دارد. در مقابل درخت ناپاک در زمین و هوا معلق است و  فَرْعُهَا فِی السَمَا ِ( وَ  ثَابِتٌ

 (.قَرَا ٍاْجتَُثتْ ِمنْ فَوْألِ اضَ َِْ مَا لَهَا ِمنْ ) هی  پایداری ندارد

 اسالم بر  مقاوم سازی اقتصادی تأکید

 سألهماسالم توجه زیادی به استحکام نظام اقتصادی جامعه اسالمی دارد. اهمیت این 

 ی مختلف بیان شده است:هابه صورت

در آیات  :بر اسََّّتقالل جامعه اسََّّالمی و عدم وابسََّّتای به اجا   تأکید

مختلف قرآن و روایات بر اهمیت استتقالل جامعه استالمی از جمله استقالل اقتصادی آن 

   1شده است: و الترکنوا الی الذین ظلموا تأکید

الل حفظ استتتق بر ضََّّرو م مقاوم سََّّازی اقتصََّّاد جامعه اسََّّالمی: تأکید

جامعه استالمی در گرو مقاوم شتدن آن به خصتوص در حوزه اقتصتادی است: و اعدوا 

 2لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل

 سه امر مطلوب اقتصادی از  ااه امام صادأل )ع(

 گونه بیان شده است:روایتی از امام صادق )ع(، سه هدف امنیت، عدالت و رشد بدیندر 

 :مْنُ وَ الْعَْدلُ وَ الِْخصْبُقال الصادق )ع(: َثلَاثَةُ أَشْيَاءَ يَْحتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَيْهَا الْأَ»

 9«.ند: امنیت، عدالت و  فراوانیدسه چیز است که مردم همگی بدان نیازمن

امنیت نیز که شامل  1.استوایت باال، خصب به معنای فراوانی کاالها و خدمات در ر

نتیجه استحکام اقتصادی جامعه اسالمی است. در این روایت  ؛شودامنیت اقتصادی می

                                                           
 119 هود: -1

 12، األنفال -2

 291، ص 11ق، ج  1129مجلسی،  -9

در برخی از روایات، زمان خصب در مقابل زمان شدت و بالء معرفی شده است. بر اساس این روایات، مدت  -1

أَبِيهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ روز و در زمان کمبود )شدت و بالء( سه روز است:  12احتکار در زمان فراوانی )خصب( 
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یت نتواند حاکی از آن باشد که تا امامنیت جلوتر از عدل و فراوانی آمده و این امر می

  .و عدالت اقتصادی نیز امکان تحقق ندارد فراوانیو استحکام اقتصادی نباشد، 

 اقتصاد مقاومتی اقتصاد طی  و پاکیزه 

زیادی روی مصتتترف طیبات و انفاق طیبات شتتتده  تأکیددر تعابیر قرآنی و روایی 

، 9؛ و رزقناهم من الطیبات2، رزقکم من الطیبات1ت: اخرج لعباده الطیبات من الرزقاستتت

، یا ایها الذین آمنوا انفقوا 1احتل لکم الطیبات ،1الطیبتات ، رزقکم من1کلوا من الطیبتات

 .1من طیبات ما کسبتم

پذیر طیب در نگاه قرآنی و روایی یعنی چیزی که هم پاکیزه باشد و هم گوارا و دل

فرماید از چیزهای میباشتتتد؛ در مقابل خبیث چیزی استتتت که ناگوار استتتت. خداوند 

پاکیزه  فرماید چیزهایا انفاق کنید و حتی میپاکیزه مصتتترف کنید و چیزهای پاکیزه ر

. مضتمنون این آیات این است که 1را به خبیث تبدیل نکنید: و ال تتبدلوا الخبیث بالطیب

 اقتصاد مصرف، تولید و انفاش باید حول طیبات و امور پاکیزه بچرخد. 

                                                           
أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الَْبلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِعَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي

 ،)کلینی «وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُْسرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ

 (.111، ص 1ق، ج  1121

 9 ،اعراف -1

 21 ،انفال -2

 11، ؛ جاثیه12 ،اسراء -9

 11 ،مومنون -1

 11 ،غافر -1

 1و  1، مائده -1

 211، بقره -1

 2، نساء -1
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ایر حقق س)با ت تواندمیاین یک رویکرد استالمی استت که تنها یک اقتصاد پاکیزه 

مقاوم و مستتحکم باشد. اقتصادی که در آن مردم از روزی حالل و  شترایط ضتروری(

به  گتاهکننتد و هی هتای پتاکیزه بته دیگران انفتاق میکننتد؛ از روزیطیتب تنتاول می

قتصاد جامعه فعلی ما گاهی از این ا متأستفانهکنند. تخریب این اقتصتاد پاکیزه اقدام نمی

ها شتتتده استتتت. حتی های حرام وارد زندگیحالل و طیب فاصتتتله گرفته استتتت. لقمه

برخی از کاالهای مضتتر مانند مواد  . گاه چندان طیب نیستتتندمحصتتوالت مصتترفی نیز 

 مخدر از جمله محصوالت مصرفی غیر طیب است.

 اقتصاد مقاومتی به معنای  یاضت کشیدن  یست

 کنند که اقتصاد مقاومتی یعنی ریاضت کشیدن و مصرفبرخی به اشتتباه تصتور می

کند که از میاین گونه نیستتتت؛ استتتالم مرتب به مستتتلمانان گوشتتتزد  اصتتتال نکردن؛ 

؛ قل من حرم زینه اهلل التی 1ب استتتتفتاده کنید: کلوا من الطیباتهتای حالل و طیتروزی

  2اخرج لعباده و الطیبات من الرزق

ی دنیا دستتت هاشتتدند و از لذتمی)ع( برخی گوشتته نشتتین  زمان معصتتوماندر 

ی هاند. نمونهاهکشتتتیدند. پیامبر و امامان معصتتتوم به شتتتدت با این امر مخالفت کردمی

 زیادی در روایات وارد شده است.

 کند و این که به سمت تولید ومیاستالم تنها به رعایت اعتدال و میانه روی توصتیه 

ا و خدمات حالل و طیب برویم. اقتصتتتاد مقاومتی هم معنایش همین مصتتترف کتاالهت

که اسراف نکنیم، چشم و هم چشمی نکنیم، در تولید کاالها  نهایت دقت را استت، این

 کیفیت دست مردم ندهیم.داشته باشیم، سر مردم کاله نگذاریم، جنس بی

                                                           
 11مومنون،  -1

 92 ،اعراف -2
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 مقاومت اقتصادی د  صحرای کربال

( در مقابل تهدید و تطمیع دشمنان ایستادگی کردند بستیاری از یاران امام حسین )ع

و دستتت از یاری آن حضتترت نکشتتیدند. این پیام در رجزهایی که برخی از یاران آن 

هایشتتان بر یاران امام حستتین در رجز اند نمایان استتت.حضتترت در میدان جنگ خوانده

حمایت از  ازکردند که حاضتتر نیستتتند برای کستتب دنیا و مال دنیا می تأکیداین نکته 

  سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( دست بردارند.
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 منبر دوم: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرو م دینی

 )نفی سبیل، استقالل اقتصادی، اقتصاد مقاومتی پیام عاشورا...(

  ْ1وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تَرْهِبَونَ بِهِ عَدَو  الل هِ وَعَدَو کَمْ قُوَّةٍوَأَعِدُّوا لَهَمْ مَا اسْتَطَعْتَمْ مِن.  

 . 2وَلَنْ یجْعَلَ الل هَ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمَؤْمِنِینَ سَبِیال  

 

 اهمیت استقالل اقتصادی جامعه اسالمی

ده ش استتالمیزیادی بر اهمیت استتقالل اقتصتادی جامعه  تأکیددر آیات و روایات 

مند شتتتدن جامعه به لزوم قدرت 9واعدوا لهم مااسََّّتطعتم من قوهآیه  استتتت. در

 فرمایند:)مدظله(، با اشاره به این آیه می استالمی اشتاره شتده استت. مقام معظم رهبری

قوه فقط تفنگ و ستالح و مانند اینها نیست؛ قوه اعم است از قوه ی مادی و معنوی، از »

 .1«قوه اقتصادی و نظامی

 عده  فی سبیلقا

در آیه لن یجعل اهلل للمومنین علی الکافرین ستتبیال به صتتراحت هر گونه زمینه نفوذ 

اجانب بر مومنان و از جمله نفوذ اقتصتتادی نفی شتتده استتت. در آیه دیگری از رکون و 

 مِنْ لَکَمْ وَمَا الن ارَ فَتَمَس کَمَ ظَلَمَوا ال ذِینَ إِلَى تَرْکَنَوا اتکاء به اجانب نهی شتده استت: وَالَ

   1.تَنصَرَونَ الَ ثَم  أَوْلِیَاءَ مِنْ الل هِ دَونِ

                                                           
 12، األنفال -1

 111، النساء -2

 12، انفال -9

 .21/9/1931م رهبری در دیدار مسئوالن نظام، ظبیانات مقام مع -1

  119، هود -1
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 اهمیت حفظ امنیت جامعه اسالمی

گیری یک اقتصاد مقاوم تحقق امنیت اقتصادی جامعه است. اسالم از ثمرات شتکل یکی

 رد.زیادی دا تأکیدنسبت به ضرورت تحقق امنیت جامعه از جمله امنیت اقتصادی آن 

ا رِزْقُه يأْتِيها مُطْمَئِنَّةً آمِنَةً کاَنتْ قَرْيةً مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ  وَ»خداوند متعال در آیه  -

 2.گویداز اهمیت امنیت سخن می  1«رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَكَانٍ

حضتتترت ابراهیم )ع( نیز در دعتای خود در مورد شتتتهر مکه امنیت را مقدم بر  -

  9داند.تولیدات است، میرزق که ناظر به رشد و فراوانی 

امنیت، به پدر و مادر و برادران  مسألهحضترت یوسف )ع( نیز با درک اهمیت 1 -

 1اهلل در امنیت خواهید بود.ءشاخود گفت: وارد مصر شوید که ان

های زمان ظهور حضتترت ولیعصتتر امنیت باالی جامعه استتت. در یکی از مشتتخصتته -

شتتتده که افراد حتی زنان با امنیت کامل از یک نقطه تحت حاکمیت  تأکیدروایات 

 کنند بدون اینکه نگرانی داشته باشند.اسالم به نقطه دیگر نقل مکان می

 اقتصاد مقاومتی الاویی از اقتصاد اسالمی

های اقتصادی اسالم است. ای است که برخواسته از آموزهمقاومتی اندیشه اقتصاد
کنند که معیشت افراد و اقتصاد جامعه شکننده نباشد. خود تالش میاسالم با دستورات 

سعی  های دقیقی دارد. اسالماسالم برای مقابله با شکنندگی معیشت افراد دستورالعمل
کند با تقویت فرهنگ کار و تالش افراد را به تولید نافع در جامعه به منظور تامین می

                                                           
 112 ،نحل -1

ٍن بِإِذْنِ رَبِّهَا تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَّ حِي ؛ أَلَمْ تَرَى کَيَف ضَرَبَ اللَُّه مََثاًل کَلِمَةً طَيبَةً َکشَجَرٍَة طَيبٍَة أَصْلُهَا ثَابٌِت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ -2

 .وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَْوقِ األَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ؛وَيضْرِبُ اللَّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتَذَکَّرُونَ

 121 ،هبقر -9

  .إِبْرَاِهیمَ رَبِّ اجَْعلْ َهذَا بََلد ا آمِن ا وَارْزَقْ أَهَْلهَ مِنْ الث مَرَاتِوَإِذْ قَالَ  -1

 (33 ،. )یوسفوََقالَ ادْخَلَوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الل هَ آمِنِینَ -1
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ه خدا فراخواند. البته اسالم در زمینه مصرف مخارج خود و توانمندی برای انفاق در را
گذارد تا افراد بتوانند مازاد اموال خود را نیز برای اصل را بر اعتدال و صرفه جویی می

د که معیشت کننکمک به دیگران انفاق کنند. اسالم با ایجاد این سبک زندگی سعی می
موشی دستگیری از چنین فراگرایی و همافراد به واسطه حرص و طمع زیاد، مصرف

 دیگران شکننده نشود.
ترویج ستتتبک زندگی اقتصتتتادی استتتالمی نه تنها معیشتتتت افراد را غیرشتتتکننده و 

الش حداکثری بخشد. تکند، بلکه به اقتصاد جامعه نیز ثبات و استحکام میمستحکم می
ت گرایی و مشارکافراد برای آبادانی و پیشترفت جامعه اسالمی، پرهیز مردم از مصرف

شود ادی همراه با عدالت میاوطلبانه در فقرزدایی با انفاق اموال باعث تامین رشد اقتصد
 امر موجب تداوم استحکام اقتصاد جامعه اسالمی است. و این

 طال مقاومت اقتصادی د  شع  ابی

ظهور اسالم، مشرکان مکه مسلمانان را با تحریم اقتصادی همه جانبه روبرو  اوایلدر 
مقاومت تاریخی پیامبر  کردنتد ولی مستتتلمتانتان در مقتابل این تحریم مقاومت کردند.

از جمله مصتتادیق اجرای  طالبیدر شتتعب اب یاقتصتتاد هبرابر محاصتتراعظم)ص( در 
ار تهدیدات امنیتی کفدر مواجه با م رود. رسول مکرم اسالاقتصتاد مقاومتی به شمار می

نامه ای از موارد اقدام به امضای صلحاز راهبردهای متعددی استفاده نمود. ایشان در پاره
 ای از موارد به جنگ و مبارزه با کافران پرداختند.نامه نموده و در پارهو موافقت

 )ع( د  مقابل تطمیع اقتصادی یا ان امام حسینمقاومت 

هنگامی قیام کرد که جامعه استتالمی از درون دچار آستتیب شتتده بود. امام حستتین 
جای معروف و منکر عوض شده بود؛ معاویه و پس از او یزید برای حفظ سلطنت خود 
به انواع مفاسد اقتصادی رو آورده بودند از جمله اینکه افراد را برای مقابله با امام حسین 

ریدند. امام حستتین به خمیرا با دادن زر و ستتکه  هاآنکردند و به اصتتطالح میتطمیع 
دارد که شتتما به این خاطر به میکند و بیان صتتحرای کربال اشتتاره میدر  مستتألههمین 

  هایتان از حرام پر شده است.دهید که شکمسخنان من گوش نمی
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 منبر سوم: اقتصاد مقاومتی ضرو م امروزی کشو 

ن شروع شد و دشمنی آ)ما همیشه در خطر بودیم، از زمانی که اسالم ظهور کرد دشمنی با 

 ایم(طالب، االن نیز در کشور با همین مشکل مواجهن بود، ماجرای شعب ابیآاقتصادی بخشی از 

   1و الیزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا -

  2نکفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرییا ایها الذین امنوا ان تطیعوا الذین  -

 

 جامعه اسالمی همیشه د  خطر است

جتامعه استتتالمی همواره در معرض خطرهای درونی و بیرونی استتتت. خطر بیرونی 

ناشتتی از تعرض اجانب و اموری چون تحریم اقتصتتادی استتت. خطر بیرونی نیز ناظر به 

مشتکالت درونی به خصوص مشکل نفع پرستی برخی از مردم است که نظام اقتصادی 

به دشتتمنی کفار با مستتلمانان  دهد. در آیات قران هموارهمیرا در معرض آستتیب قرار 

 ونی پایدار است تا شما را از دینتان برگردانند: شتاره شتده و عنوان شتده که این دشتما

 9اعواالیزالون یقاتلو کم حتی یردوکم عن دینکم ان استط

 خطر د و ی مهتر از خطر بیرو ی

بر استاس مضتمون آیات و روایات معصتومین، خطر درونی در جامعه اسالمی مهتر 

توانیم در شکست مسلمانان در جنگ احد له را میأز خطر بیرونی استت. نمونه این مستا

در بینش استتتالمی مواجهه با دشتتتمن درونی هوای نفس رمز فالح و  مشتتتاهتده کنیم.

                                                           
 211 ،بقره -1

 113 ،آل عمران -2

 211 ،بقره -9
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جهاد با  فس  ا جهاد پیامبر گرامی استتالم )ص( . 1ستتعادت در دنیا و آخرت استتت

ای از یارانشتتتان که از جنگ بر عدهای که برای . ایشتتتان در خطابهاکبر بر شََّّمرد د

 پیکار و دکردن ستتىرى را کوچکتر پیکار که گروهى به آفرین گشتتتند، فرمودند:می

 زرگترب پیکار خدا فرستتتاده اى: شتتد گفته استتت، مانده جاى به آنان عهده بر بزرگتر

. بزرگترین آستتتیب در دید امام علی )ع( نیز آستتتیب 2نفس با پیکار: فرمود ؟ چیستتتت

س ترین دشمنان را نفباشد. ایشان دشمنمیدرونی است که همان تبعیت از هوای نفس 

 9دانند که در میان دو پهلوی انسان قرار دارد.انسان می

 د یاطلبی عامل شکست مسلما ان د  جنگ احد

طلبی یادن جامعه و اقتصاد است.در نگاه استالمی دنیاطلبی مهمترین خطر پیش روی 

هان دی مزه دنیا را با حرص و ولع، در طلبی یعنهای درونی استتت؛  دنیاکی از آستتیبی

 1مزمزه کردن و چرب و شیرین دنیا را قدر دانستن.

 ؛اشتی از ضعف درونی جبهه داخلی بودن در جنگ احد عمدتا  مستلمانانشتکستت 

آوری غنایم جنگی به وقوع جمعضتتتعفی کته بته واستتتطه پیروی از هوای نفس جهت 

پیوستت. در جنگ احد بعد از آن که خداوند طلیعه پیروزی را نشان داده بود، گروهی 

 اگر غفلت کردیم،شتتباه شتدند و ورق برگشت. ما هم آوری غنایم دچار ابه طمع جمع

                                                           
فَإِن  الْجَن ةَ ِهیَ الْمَأْوى؛ و اما کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش  َعنِ الْهَوىوَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نََهى الن فْسَ  -1

 (.11هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت. پس جایگاهش همان بهشت است )نازعات: 

َفلَم ا رَجَعَوا قَاَل مَرْحَبا  ِبقَوْم  قََضوَا اْلجِهَاَد الْأَْصغَرَ َو  سَرِيَّةً ( قَالَ: إِن  رََسول الل هِ )ص( بَعَثَ ععَنْ أَمِیِر الَْمؤْمِنِیَن ) -2

 (.111)ألمالی )للصدوق(، ص بَقِیَ عَلَیْهِمَ اْلجِهَادَ اْلأَکْبَرَ قِیلَ: یَارَسَولَ الل هِ وَ مَا الْجِهَاَد الْأَکْبَرَ؟ فَقَالَ: جِهَادَ الن فْسِ 

عََدّوک نَفَْسَک ال تی بَیَْن جَنْبَیْکَ؛ دشمن ترین دشمنانت، نفس )أمّاره بالسّوء( توست که در  قال أمیرالمؤمنین: اَعْدی -9

 (.21مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین)ع(، ص برسى، محمد حافظ بن میان دو پهلویت قرار دارد )رجب

 1911همان،  -1
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 ردشمن ما را دور خواهد زد و ضایعه خواهد آفرید. از اول انقالب تا حاال نگاه کنید، ه

 1جا دور خوردیم، بر اثر چنین غفلتی بوده است. اساس قضیه در درون خود ماست.

 شکنندگی اقتصاد  فتی کشو 

 اقتصاد ما با مشکالتلیه کشتورمان آغاز شتد، های نفتی عکه تحریم 1931از ستال 

مد، تورم افزایش پیدا کرد، بیکاری آزیادی روبرو شتتد. نرر رشتتد اقتصتتادی ما پایین 

ابستته به وین اتفاقی افتاد؟ چون اقتصتاد ما سترمایه گذاری کم شتد. چرا چنبیشتتر شتد، 

زایی و اتکاء روی پای خود فاصتتله گرفته استتت. در این نفت شتتده استتت  و از درون

ع ما دهد صنایمیدرصد واردات ما مواد اولیه بوده است که این نشان  12ها بیش از سال

 نتوانستتته به ستتطح خوداتکایی مطلوب برستتد.اقتصتتاد ما  عمدتا صتتنایع مونتاژ هستتتند و

کند. دشتتمن چون میهمین امر ضتترورت  رفتن به ستتمت اقتصتتاد مقاومتی را روشتتن 

ا هدف بخش نفتی ر هادانستت که اقتصاد ما به نفت وابسته است در دور اول تحریممی

 ی سنگین خود قرار داد.هاهدف تحریمگرفت و پارس جنوبی را 

 ی مقاوم سازی اقتصادیتالش همه کشو ها برا

 اختصاص ندارد؛ حتی کشورهای صنعتیای مقاوم ستازی اقتصاد فقط به ما تالش بر

 ، به طور نمونهانددنیا هم به این سمت رفته

 22دهد و تنها میاش را در داخل انجام درصد تولید ملی 12آمریکا حدود  -

ریکا لنگر ن به صادرات و واردات خارجی وابسته است. این یعنی امآدرصد 

یی هااقتصادش را در داخل انداخته است. بعد از به قدرت رسیدن ترامپ تالش

 یهازایی اقتصاد امریکا شده است و حتی برخی پیمانبرای افزایش درون

ی  با کشورهایی مثل کانادا و مکزیک در معرض تهدید قرار گرفته است. اهمنطق

                                                           
 1912مقام معظم رهبری،  -1
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ی ما باید کاالی امریکای ترامپ در دیدار با کارکنان شرکت بویینگ گفت

 مصرف کنیم و کارگر آمریکایی را استخدام کنیم

 2ستال روی صتنعت نیمه رساناها سرمایه گذاری  1به مدت  1332ژاپن در دهه  -

ی امریکایی را از مشتتتارکت در این پروژه منع هامیلیارد دالری کرد و شتترکت

رد که را ککرد. حتی یک بستتته فرهنگی برای ترویج مصتترف کاالی داخلی اج

ژاپنی کاالی ژاپنی مصرف کن. بعد از گذشت این مدت ژاپن توانست به تولید 

 کنیم، شد.مین استفاده آیی که امروز ما به وفور از هافلش مموری

 

 خائن به میهن

اش، تالش زیادی برای کره جنوبی در دوران آغازین پیشرفت اقتصادی

تابش ای در کاز اقتصاددانان کره سازی مصرف کاالی داخلی کرد. چانگ یکیفرهنگ

گفتند که اسم هر کس کاالی خارجی آن زمان در مدارس به ما مینویسد: در می

شان بنویسید. ایخائن به میهن کند را در روی تابلوی کالس به عنوان مصرف می

هسته آگذاشتند، جلوی ما شکوالت خارجی میرفتیم و گوید ما وقتی به مهمانی میمی

 .خائن به میهنگفتیم ن میدر دلما
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 منبر چها م: پیش  یازهای تحقق اقتصاد مقاومتی

 

بر طریقه  هاآن: و اگر  و الو اسَّتقاموا علی الطریقه السقیناکم ما  غدقا -

 1کنیمرا با آب فراوان سیراب می هاآن)ایمان( استقامت ورزند ما 

 2اعدا عدوک  فسک التی بین جنبیک قال علی )ع(: -

 پیش  یازهای تحقق اقتصاد مقاومتی

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی تحقق چهار امر الزم است:

 توجه به خطر -

 در زمینه توان مقابله با خطر خودباو ی -

 برای مواجهه با خطر کس  مها م -

 برای مقابله با خطر تالش جهادی -

و از خطر آن اطالعی نداشتتته باشتتیم،  کنا  ما ی خوابیده باشََّّیماگر ما در  -

کنیم و مار ما را نیش خواهد زد. اگر از وجود مار با خبر شتتتویم هی  اقتدامی نمی

ولی به توانایی خود برای فرار از خطر و یا مقابله با مار ایمان نداشتته باشیم، باز هم 

 شتتویم. حتی اگر به وجودزند و قربانی نیش مار میمان میمان خشتتکستترجای

توانایی خود باور داشتتتته باشتتتیم ولی مهارت چگونگی مواجهه با مار را نداشتتتته 

چنین باید نهایت تالش خود را نیز باشتتتیم، باز هم کاری از پیش نخواهیم برد. هم

 داشته باشیم تا بتوانیم در اسرع وقت با خطر مقابله کنیم )روحیه و تالش جهادی(

                                                           
 11 ،جن -1

ر ترین دشمنانت، نفس )أمّاره بالسّوء( توست که دالمؤمنین: اَعْدی عََدوّک نَفَْسَک ال تی بَیَْن جَنْبَیْکَ؛ دشمنقال أمیر -2

 (.21مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین)ع(، ص برسى، محمد حافظ بن میان دو پهلویت قرار دارد )رجب
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ور آگاه اد کشخطرهای پیش روی  اقتص در اقتصاد مقاومتی هم ما باید نسبت به -

از مهارت  ،های کشور برای مقابله با آن ایمان داشته باشیمباشیم، هم به ظرفیت

کافی برای اقدام و عمل برخوردار باشیم و خودمان را توانمند و آماده کنیم، و 

هم با روحیه و تالش جهادی بدنبال تقویت اقتصاد جامعه باشیم. این چهار مولفه 

جه به خطر، خودباوری و مهارت آموزی و اقدام و عمل چهار عنصر اساسی تو

 در اقتصاد مقاومتی است.

 گام اول: باور کنیم که در خطریم

یکی از محورهای اصتلی اقتصاد مقاومتی این است که باور کنیم که در خطریم. در 

ن آیات و روایات همواره خطر دشتمن خارجی و دشتمن داخلی گوشتزد شده است. ای

که ما در خطر  مکر و کید کافران و دشمنان  جامعه اسالمی قرار داریم و این که مهمتر 

از همه ما در مقابل خطر نفس اماره قرار داریم که خطرش حتی بیشتر از دشمن خارجی 

 اعدا عدوک  فسک التی بین جنبیک است:

آبی، خطر مخطر اقتصاد وابسته به نفت، خطر کما با خطرهای زیادی  وبرو هستیم: 

امعه، گرایی در جپیر شدن جمعیت، خطر آسیب دیدن فرهنگ کار، خطر گسترش مصرف

خطر افزایش فقر و بیکاری و عدم مشارکت عمومی برای حل مشکل، خطر تضعیف فرهنگ 

 فروشیانفاق و دستگیری از دیگران، خطر نفوذ ربا در جامعه، خطر فساد، خطر کم

  وی مامهمترین خطرهای پیش

ان شاید بتورا جدی گرفت.  هاآنورما با خطرهای زیادی روبرو استت که باید کشت

گفت که مهمترین خطر پیش روی ما آستتتیب دیدن ستتتبک زندگی اقتصتتتادی ایرانی 

 استالمی فرهنگ اقتصادی جامعه از جمله فرهنگ کار و تولید، و فرهنگ مصرف باشد

 کرد:توان در عناوین زیر خالصه میمهمترین این خطرها را 

یر ستتبک زندگی ما تحت تاث آسََّّی  دیدن سََّّبک ز دگی اسََّّالمی ایرا ی: -

مدهای نفتی کشتور، افزایش شتهرنشتینی و تهاجم فرهنگی غرب از سبک آافزایش در
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استتالمی ایرانی فاصتتله گرفته استتت. فرهنگ کار و تولید ایرانی تضتتعیف شتتده استتت. 

 کرده است گرایی کم کم در کشور رواج پیداگرایی و تجملفرهنگ مصرف

روشی اقتصاد ما وابستگی زیادی به خام فوابستای به  فت و خام فروشی:  -

 12تتتتا  12درصد درآمدهای صادراتی و  32تا و به خصوص فروش نفت دارد. 

دهد. منبع اصلی درصتتتتتد بودجه ستاالنه دولت را درآمدهای نفتی تشتکیل می

 1931. در سال 1درآمدهای نفتتتتی استتتتنیز  هاهتتتای متتتالی و یارانتتتهکمک

هنگامی که با تحریم نفتی مواجه شتد، با مشکالت زیادی روبرو شد، نرر رشد 

اقتصتتتتادی منفی شتتتتد، نرر تورم بتتاال رفتتت، بیکتتاری افزایش پیتتدا کرد و 

   گذاری کاهش یافت.سرمایه

از  اقتصتاد ایران از بروکراسی ناشی :مشَّکل سَّاختا  کند اقتصَّاد دولتی -

 برد.میاد رنج دولتی شدن بیش از حد اقتص

رای تالشی همه جانبه ب متأسفانههای اخیر ما در سال :مشکل پیری جمعیت -

کنترل جمعیت کشور داشتیم، و االن مشکالت ان در حال نمایان شدن است. در 

کاهش پیدا کرده است یعنی هر خانم  1.1های اخیر نرر باروری به حدود سال

بچه جایگزین  2ی که باید حداقل ورد در حالآبچه بدنیا می 1.1بطور متوسط 

خود و همسرش کند تا مقداری هم بیشتر باشد که بتواند رشد مداوم جمعیت 

 حفظ شود

بی: کشتتور ما در یک منطقه خشتتک واقع شتتده استتت و مشتتکل آمشتتکل کم -

 ن جدی استآبی آکم

مشکالت مورد اشاره تنها برخی از مشکالت پیش روی اقتصاد کشور است، کشور 

لودگی محیط زیستتت، آ ،ی زیستتت محیطیهاهای دیگری همچون چالشچالشما با 

                                                           
غیرهای اقتصاد های قیمتی نفت بر متتحلیل تأثیر شوکسعید صمدی؛ ابوالفضل یحیی آبادی و معلمی، نوشین،  -1

.1، ص کالن در ایران
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و... روبرو استتتت. برای حل این مشتتتکالت باید همگان از دولت گرفته تا تمامی آحاد 

 مردم باید بسیج شوند.

 به کودکانمان خطرهای پیش رو را گوشزد کنیم

ا گوشتتزد مان خطرات پیش روی اقتصتتاد کشتتور ردر جامعه امروزی ما به کودکان

زنند که فرزندشتتتان در میتش آب و آکنیم.  پتدر و متادرهای امروزی خود را به مین

ها به راحتی در اختیار داشتتته باشتتند. همین نچه خودشتتان نداشتتتند را بچهآرفاه باشتتد و 

 شان کاهش پیدا کند.ها پر توقع شوند و توان خوداتکاییباعث شده که بچه

ه ژاپن شود کمیگفته  هابه بچه هادرستی ژاپنیی هاشتود که در کتابمیگفته  -

کشتتور کوچکی استتت، مورد تهاجم اتمی قرار گرفته، منابع طبیعی ندارد، زلزله 

خیز استتت و اگر ما بخواهیم موفق شتتویم باید از نیروی فکر و ذهنمان استتتفاده 

شتود که ایران کشور پهناوری میی درستی ما مدام گفته هاکنیم. ولی در کتاب

ی زیرزمینی بستتتیاری داریم، نتیجه هاما مفاخر زیادی داشتتتتیم، ثروت استتتت،

گیرند این استتتت که پس خیلی هم نیاز به میاز این نوع بیان  هامنطقی کته بچه

 کار و تالش نیست.

 ما فرهنگ شانس و مثال شود میهمین فرهنگ در رسانه ما هم ترویج  متأسفانه -

ی تلویزیونی با هاکنیم. برنامهمیمدن از تعطیلی را ترویج آاقبال و خوش 

 هانآبرند که کاش میی میلیونی ذهن کودکان ما را به این سمت هاکشیقرعه

ی اهبدون انجام کار و تالش برنده شوند. حتی ما برنام هاکشیهم در این قرعه

ورت ضمنی که به صفیتیله جمعه تعطیله برای کودکان داشتیم با عنوان 

گوید تعطیلی خوب است. این در حالی است که معصومان )ع(، علما و می

ا  برو کشعرای ما تالش زیادی کردند که فرهنگ کار را نهادینه کنند که: 

  کن ماو چیست کا می
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 توا یمگام دوم: باو  کنیم که ما می

ی زیادی برای مواجهه با خطرهای اقتصتتادی پیش روی هااقتصتتاد کشتتور ما ظرفیت

توان میرا  هاشود. این ظرفیتمیخوب دیده ن هاسفانه گاهی این ظرفیتأارد. متخود د

 در چهار دسته جای داد

میلیون  1میلیون فارغ التحصتتیل دانشتتگاه،  12 ظرفیت باالی  یروی ا سََّّا ی: -

 11ها، ت علمی دانشگاهئهزار عضو هی 11درصتدی،  91دانشتجو، جمعیت جوان 

هزار شترکت دانش بنیان، سومین کشور از نظر تعداد  1هزار نیروی متخصت  در 

قرار دارد که بیش از دو ستتتوم جمعیت را  پنجره جمعیتیمهندستتتان، ایران در 

 جهان از نظر منابع غنی انسانی. 11دهند، رتبه جمعیت فعال تشکیل می

ذخایر گاز  %11ذخایر نفت جهان،  %12در اختیار داشتتتن  :منابع غنی طبیعی -

ام تنوع 1امین تولیتد کننتده نفت، رتبه 1نوع متاده معتدنی،  11داشتتتتن  ،جهتان

 محصوالت کشاورزی 

میلیونی،  912همسایه با بازار مصرف  11داشتتن  :موقعیت عالی جغرافیایی -

های شمال، تنوع اقلیمی باال و تبدیل دسترسی به دریاهای آزاد در جنوب و آب

هزار کیلومتر سواحل، ترکیب دریا، جنگل  1فصل، ظرفیت  1ن به کشوری شتد

و کوه در شتتمال ایران، قابلیت اتصتتال کشتتورهای شتتوروی ستتابق به دریا، پل 

 فریقا، ظرفیت جاده ابریشمآسیا و آارتباطی قاره اروپا، 

در اختیار داشتتتتن مفاخر زیاد به خصتتتوص شتتتاعران  :تا یخ و میراث کهن -

ردوسی، حافظ و سعدی، میراث مادی و معنوی ایران اسالمی، برجسته همچون ف

فرهنگ استتتالمی ایرانی و به خصتتتوص فرهنگ عاشتتتورایی، ظرفیت نهادهای 

 اسالمی از جمله نهاد مسجد، وقف، عزاداری اهل بیت

ور کشتت نیمتأستفانه شتتاهد رشتد روزافزون فقر در ا م،یعظ یهاهیسترما نیوجود ا با
استتتت، « داز فاق ریغ ریفق»)حفظه اهلل(  یآمل یجواد اهللتیحضتتترت آ ری. به تعبمیهستتتت
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 همه نیالم ادر صتدر اس نکهیا یاو مال ندارد، برا نکهیا ینگفتند، برا ریرا فق ریهرگز فق
 نکهیا یبرا ندیگویم ریرا فق ریو احتد را اداره کردنتد، فق ربودنتد کته بتد متالیافراد ب

 1.است ستون فقراتش شکسته
صرف ای است که در منیست که ما منابع غنی نداریم، مشکل ما شیوه له اینأیعنی مست
ایم و مدیریتی که روی این منابع داریم و فرهنگی که بر ما حاکم شتتده است، اتخاذ کرده

 ها استتتتفاده کنیم و حتی گاهی این منابعاین عوامل باعث شتتتده که نتوانیم از این ظرفیت
 ایم.مواجه شده  فرین منابع با مشکلمانع پیشرفت ما شده است و به اصطالح 

 گام سوم: تالش برای توا مندسازی

پیش شترط ستوم تحقق اقتصاد مقاومتی این است که افراد جامعه را توانمند سازیم. 
ت. ما ستتازی موفق نیستتتربیتمان خیلی در زمینه توانمند موزشتتی و تعلیم وآما االن نظام 
 مهارت یاد هاآندهیم و خیلی به میی از اطالعات حفظی را اهها مجموعبیشتتتتر به بچه

 مهارت تحقیق، مهارت شغل و حرفه و حتی مهارت زندگی. دهیم: مین
ایند. ها خالق بار بیسازی را باید از خانه شروع کرد. باید تالش کرد بچهتوانمند -

ند. گام بگیررا یاد ای ها در ایام تعطیل ستتر کار بروند و یک حرفهبگذارید بچه
سازی باید در مدارس صورت بگیرد که کودکان ما بخش زیادی بعدی توانمند
گذرانند. رسانه ملی هم باید به این کار کمک کند،تولید نجا میآاز وقتشتان را 

های تفریحی صترف کافی نیستت، رستانه ملی باید بتواند به توانمندسازی برنامه
 با استفاده از هنر انجام داد. توانافراد جامعه کمک کند و این را می

 گام چها م: استقامت و تالش جهادی

دهد که اگر در راه راست استقامت سوره جن خداوند متعال وعده می 11در آیه 
یه بر لزوم استقامت و آدهد. در این ورزید خداوند شما را با امدادهای غیبی یاری می

که به عنوان فرهنگ جهادی از آن  شده است. این همان است تأکیدپایداری در راه حق 
شده است. سه محور فرهنگ جهادی  تأکیدکنیم که در قرآن و روایات بر آن یاد می

 تالش مجدانه، اقدام در راه خدا و تالش برای خدا و با نیت الهی است.

                                                           
.وزیمشرق ن ی،اقتصاد مقاومت ینظر یالگو نیتبب ی،آمل یجواد اهلل تآی -1
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 منبر پنجم: چه اقتصادی مقاوم است؟

که بتواند روی پای خودش بایستد، درونزا باشد، عدالت بنیان )اقتصادی مقاوم است 

 باشد، دانش بنیان باشد، فرهنگ و سبک زندگی درستی داشته باشد(

 :شَّرا  الدقیق لل و شرا  الحنطه عز و شرا  الببز فقر :قال الصتادق )ع( -

   1خرید آرد ذلت است، خرید گندم عزت است و خرید نان موجب فقر است

 2قوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین للک قواماالذین الا ا ف -

 

 اقتصاد مقاوم باید  وی پای خودش بایستد

اقتصتادی مقاوم استت که بتواند روی پای خودش بایستد؛ به بیگانگان متکی نباشد. 

یعنی ستتاختمان اقتصتتاد باید روی بتون محکم بنا شتتود که به راحتی نلرزد. البته مردمی 

کنند هم باید مقاوم باشتتند. یعنی هم ستتاختمان اقتصتتاد ندگی میکه در این ستتاختمان ز

 مقاوم باشد و هم مردمش.

 گندم ببرید،  ه  ان و حتی آ د

در روایات زیبایی که در ابتدا بیان شد، به نکته جالبی اشاره شده است. امام صادق)ع( 

و  شود؛ اگر آ د ببرد به للتاگر کسی  ان ببرد، فقیر می فرمایند کهمی

مهمی  . این روایت به نکتهیابدافتد، ولی اگر گندم ببرد، عزم میخوا ی می

کند و آن این است که افراد جامعه اسالمی باید سعی کنند که درگیر کسب و اشاره می

جامعه ما ضعیف شده است. سفانه این فرهنگ در أکار و تولید ارزش افزوده شوند. مت

                                                           
 119، ص 1تهذیب االحکام شیخ طوسی، ج  -1

 11، فرقان -2
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ن پختند، اما االدار تنور نان داشتند و در منزل نان میی خانههاقبال حتی در شهرها، خانم

 ایستند.حتی روستاییان ما هم در صف خرید نانوایی می

اگر به این روایت در سطح اقتصاد جامعه اسالمی نگاه کنیم، پیامش این است که 

خواهیم متکی به واردات محصوالت خارجی باشد. اگر هم می اقتصاد جامعه اسالمی نباید

واردتی داشته باشیم، باید مواد اولیه وارد کنیم و آن را تبدیل به محصول کنیم. نه این که 

به سمت مصرف کاالی خارجی برویم و یا حتی صنعت مونتاژ داشته باشیم. بر اساس پیام 

ای جامعه اسالمی است. این همان نکته روایت امام صادق، چنین کاری باعث ذلت و فقر

ه کنیم. یعنی اقتصادی کزایی یاد میاست که ما در اقتصاد مقاومتی از آن با عنوان درون

 تواند ارزش خلق کند، اقتصادی که متکی به درون است.می

 چه اقتصادی خوداتکا  است ؟

ین توانتد خوداتکتا بتاشتتتد و در معرض آستتتیب نباشتتتد. مهمترمیچته اقتصتتتادی 

باشتتتد )یعنی بر توان  زاد ونهای یک اقتصتتتاد متکی بر خود این استتتت که ویژگی

)یعنی از ظرفیت بیرون و اقتصتتاد جهانی  گرابرونداخلی متکی باشتتد( و در عین حال 

باشتتد )یعنی در آن فقر و شتتکاف طبقاتی نباشتتد(،  عدالت بنیانهم استتتفاده کند(؛ 

دست گروهی معدود نچرخد بلکه به در  ی اقتصتادی درهاباشتد )یعنی ثروت مردمی

)یعنی خلق ثروت از محل دانش و دانایی  باشتتد بنیاندا شاختیار عموم مردم باشتد(؛ 

کار  )یعنی فرهنگ حاکم باشد فرهنگ جهادی باشتد نه فروش منابع طبیعی(، در آن

 و تالش مضاعف برای خدا و در راه خدا(

 های محو ی اقتصاد مقاومتیویژگی

ه تواند روی پای خود بایستد کاقتصادی می :گراییزایی د  عین بروند ون

ی هم های اقتصاد جهانلنگر کشتتی اقتصاد را در داخل بیندازد و در عین حال از ظرفیت

حکم تواند مستتتتمیگرایی. اقتصتتتادی زایی در عین بروناستتتتفاده کند: این یعنی درون
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تولید کند، مصرف داخلی را تامین کند باشتد که بتواند در درون کشور کاال و خدمت 

 گرایی است.زایی و برونو مازادش را هم صادر کند . این یعنی ترکیب درون

در یک اقتصتتتاد مقاومتی نباید شتتتکاف طبقاتی باشتتتد، نباید فقر  :عدالت بنیا ی

باشتد، نباید بی عدالتی باشتد: قال علی )ع( اهلل اهلل فی الفقرا وا لمستاکین فشارکوهم فی 

 2؛ قال علی )ع( ان اهلل فرض فی اموال االغنیاء اقوات الفقراء1معایشکم

 های شدید امروز جهانی دوام بیاورد کهتواند در رقابتمیاقتصادی  :بنیا یدا ش

از محل دانش تولید ثروت کند. در روایات داریم که العلم سلطان یعنی دانش مایه سلطه 

 شودو قدرت فرد و جامعه می

یک اقتصاد مقاوم باید مردمی باشد، اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد  :بودنمردمی

خصتتوصتتی در دستتت تعداد محدودی افراد ثروتمند نیستتت؛ بلکه باید عموم مردم در 

قتصاد نظارت کند و ا اقتصتاد حضتور داشته باشند. در چنین اقتصادی دولت باید عمدتا 

 را مدیریت کند.

ی هاهنگ و رویکرد جهادی یکی از مشتتتخصتتتهگستتتترش فر :فرهنگ جهادی

رنگ  ی اقتصادیهاشود که فعالیتمیخاص اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد باعث 

ی اقتصتتادی کاستتته شتتود. این های خودخواهی در فعالیتهاخدایی بگیرند و از آفت

 رساندمیرویکرد ما را به سبک زندگی سازگار با اقتصاد مقاومتی 

 دی سازگا  با اقتصاد مقاومتی سبک ز دگی اقتصا

طلبد، ستتبک زندگی که تحقق اقتصتتاد مقاومتی ستتبک زندگی خاص خود را می

بک سفانه این روزها ما از سأریشته در الگوی فعالیت اقتصتادی استالمی داشتته باشد. مت

زندگی استالمی فاصله زیادی گرفتیم. فرهنگ کسب و کار ما دچار مشکل شده است. 

                                                           
 112تحف العقول، ص  -1

 .921البالغه، کلمات قصار، ش نهج  -2
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رنگ شده است. وجدان کاری و انصاف در بازار و محل کار کمفرهنگ روزی حالل 

فات اقتصادی همچون کم فروشی، رباخوری و تقلب آشود. برخی میما کمتر مشاهده 

چشمی و عدم گرایی، چشم و همدر میان ما رایج شتده استت. از ستوی دیگر، مصترف

 توجه به حقوق دیگران هم در بین ما رواج پیدا کرده است.

اسالم اقتصادی مقاوم است که در میان مردمش فرهنگ کسب و کار حالل و  از نگاه

طیب رواج داشته باشد؛ همه اهل انصاف باشند؛ مصرف گرایی رواج نداشته باشد؛ و مردم 

اهل گذشت و انفاق باشند. در یک کالم سبک زندگی باعث مقاومت نظام اقتصادی 

ز این وضعیت با عنوان وضعیت قوام یاد شود که متعادل باشد. در کالم قرآنی گاهی امی

 روی و اعتدال مطرح شده است.شود. در برخی روایات هم بحث میانهمی

 سه ا زش د  سبک ز دگی اقتصادی متعادل اسالمی 

 سبک زندگی اقتصادی متعادل اسالمی بر پایه سه نوع ارزش به هم پیوسته بنا شده است:

 ای تولید کاالها و خدمات حالل و طیب اسالم اول، ارزش کار جهادی خستگی ناپذیر بر

 دوم، تنظیم مصرف در حد کفاف همراه با اعتدال و قناعت

 سوم، بخشش مازاد درآمد در راه خداوند 

گ زمان فرهنای دارد. ترویج همسبک زندگی اسالمی ایرانی دستاورهای فوق العاده

ه شود که نه تنها بتوان بمیکار جهادی، قناعت در مصرف و ایثارگری در انفاق باعث 

رشد و توسعه دست یافت، بلکه این رشد و توسعه پایدار و مستحکم نیز باشد. چرا که 

مردم با تولید جهادی و مصرف معتدل نه تنها باعث افزایش کاالها و خدمات تولیدی 

ند. انفاق کنمیشوند، بلکه از فشار زیاد به منابع و تخریب محیط زیست اجتناب می

 .نمایدگانی نیز تحقق فقرزدایی و تقویت عدالت اجتماعی را تضمین میهم
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 امیر المومنین  مو ه عالی سبک ز دگی اقتصادی اسالمی

امیرالمومنین نمونه برجستته ستبک زندگی اقتصتادی استالمی است. ایشان بسیار پر 

 کرد، چاه و قنات حفرمیکوش بود. زیرگرمتای داغ بتا تمام توان کار کتار و ستتتختت

ها و شان خشک نشده، نخلستانکرد. در عین حال هنوز عرقمیکرد، نخلستتان دایر می

رو و قانع بود. داستان کرد. در مصترف هم به شتدت میانهها را در راه خدا وقف میچاه

نان و نمک ایشتان معروف استت که ایشتان در شتب قبل از ضربت خوردن از دخترش 

ت به کند. حضربردارد و تنها به نان و نمک اکتفا میخواهد که شتیر را از سر سفره می

گویتد چته زمتانی دیتدی که علی بیش از یک نان و یک خورش در ستتتر دخترش می

و  گیردمیها کیسه نان و خرما بر دوش ش باشتد. حضترت از ستوی دیگر، شباهستفر

 دهد.میفقرا و یتیمان را مورد تفقد قرار 

ستبک زندگی اقتصتادی اسالمی است. در تولید  )ع( الگوی کاملی از امیرالمومنین

رو و کند. در مصتترف میانهمیو کار پر تالش و خستتتگی ناپذیر استتت، و جهادی کار 

معتدل استت و به واستطه اینکه زمامدار جامعه اسالمی است حتی کمتر از متوسط مردم 

کند. یمکند. از سوی دیگر بسیار سخی و بخشنده است و از فقرا دستگیری میمصرف 

 تواند به مقاوم شدن اقتصاد جامعه کمک کند.این یعنی سبک زندگی اقتصادی که می

 بادیآاهلل شاه  تمدل مشا کت مردمی آی

سال قبل  12)ره( حدود  اهلل شتاه آبادی )ره( استتاد عرفان حضرت امام خمینی تآی

ن را د و آکنالمعارف  مدلی از یک شرکت اسالمی ارائه میدر کتابی با عنوان شذرات

ه های سرمایه ساالر ارائنامد. ایشان این مدل را برای مقابله با شرکتشرکت مخمس می

برنتد. شتتترکت مخمس هتا عمال کتارگران ستتتهمی از تولیتد نمیدهتد کته  در آنمی

بادی به دنبال گستتتترش عدالت در جامعه استتتالمی در عین آاهلل شتتتاه  تیآپیشتتتنهادی 

 پیشرفت و رشد اقتصادی است.
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ستاختار پیشتنهادی شترکت بستیار جالب استت. در طرح آیت اهلل شاه آبادی، منافع 

 شود:شرکت به پنج قسمت تقسیم می

 یابدیک پنجم به پرداخت قرض الحسنه اختصاص می -

 شودمییک پنجم برای کمک به تبلیغ دین خرج  -

ستته پنجم باقی مانده نیز به صتتاحبان ستترمایه و کارگران شتترکت که در آن ستتهیم  -

 ه شود.تواند به سرمایه شرکت اضافیابد. البته بخشی از سود میهستند اختصاص می

ها های تولیدی در برخی از کشورمدل مشارکت کارگران در سود شرکت

مالک -یک کشیش کاتولیک یک مدل کارگر، اجرایی شده است. به طور نمونه

 ان موندراگونبرند( با عنون سهم میآاند و از سود )که کارگران مالک شرکت

در اسىانیا ایجاد کرده است. این شرکت بسیار موفق بوده است و حتی در بحران 

بنگاه  211سیب ندید. شرکت به قدری قوی شده که هم اکنون آهم  2221مالی 

 1را در اختیار دارد و حتی اقدام به تاسیس بانک و دانشگاه نیز کرده است.

 

 

                                                           
اد های مشارکت مردیم در اقتصبرای اطالعات بیشتر مراجعه شود به کتاب: احمد علی یوسفی،  مبانی و مدل -1

.1931مقاومتی، نشر مقاومت، 
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 گ جهادیسبک ز دگی متکی بر فرهن-منبر ششم: سبک ز دگی اقتصاد مقاومتی

) اقتصادی مقاوم است که مردمش مقاوم باشند الزمه این امر گسترش سبک زندگی 

 اسالمی مبتنی بر فرهنگ جهادی(

بِیلِ الل هِ: کستتی - ول َالل ه )ص(: الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمَجَاهِدِ فِی ستتَ ه برای ک قَالَ رَستتَ

 1کوشد، همانند مجاهد در راه خداوند است.امرار معاش خانواده سخت می

 

 سبک ز دگی اقتصادی اسالمی مبتنی بر فرهنگ جهادی

در اقتصاد مقاومتی سبک زندگی باید مبتنی بر فرهنگ جهادی باشد. جهاد یک کلید 

ن نهفته است. الزمه های واالی اسالمی در آواژه قرآنی و روایی است که بسیاری از ارزش

 فعالیتو )ج(  حرکت د  مسیر خدا، )ب( کوشیسبتفرهنگ جهادی )الف( 

است. مفهوم جهاد تنها به جنگ و پیکار در کارزار جنگ اختصاص ندارد،  برای خدا

گوید. بلکه حتی در اقتصاد و فضای کسب و کار هم اسالم از جهاد اقتصادی سخن می

 این یکی از نقاط برجسته اقتصاد اسالم است که کمتر به آن توجه شده است.

 مفهوم گسترده جهاد د  آیام و  وایام معصومین

آید منظور که در قرآن و روایات از جهاد در راه خدا ستتتخن به میان می هنگامی

نیستتت. جهاد در رویکرد استتالمی گستتتره وستتیعی دارد و شتتامل  2فقط جهاد نظامی

                                                           
 (1، باب 122)بحار االنوار،ج  -1

 (132)قاتلوا فی سبیل اهلل: بقره: -2
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،  مبارزه با نفس 1(11 حجرات: پشتتتتیبانی مالی جنگ )جاهدوا باموالهم و انفستتتهم،

های اجتماعی و ارزش ستتازی)جهاد اکبر(، جهاد در علم، ستتیاستتت، عبادت، فرهنگ

 2شود.باالخره جهاد اقتصادی می

 و روایات،  قرآندر نگاه 

الش اخِ َ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ »حضرت علی )ع(: علم اموزی نوعی جهاد علمی است: -

 9«.کَالْمَجَاهِدِ فِی سَبِیلِ الل ه: جوینده علم همانند مجاهد در راه خدا است

 جهاد المرئه حسن التبعلداری کردن زن نوعی جهاد اجتماعی است: خوب شوهر -

وْمَ فِی الْحَرِّ جِهَاد : روزه در  عبادت در راه خداوند یک جهاد عبادی استتت: - الصتت 

 1هوای گرم، جهاد است.

: إِن  )ص( قال رسول اهلل ایستادن در مقابل حاکمان جور یک جهاد سیاسی است: -

کَلِمََة عَدْل  ِعنْدَ إِمَام  جَائِر : برترین جهاد سخن عادالنه نزد حاکم أَفْضَلَ اْلجِهَاِد 

 1ستمکار است.

لَ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهَ  پیامبر اکرم) مبارزه با نفس هم جهاد استت - )ص(: أَفْضتَ

   ال تِی بَیْنَ جَنْبَیْه(

 ی استتت:تالش و کوشتتش برای تامین روزی حالل خانواده نیز جهادی اقتصتتاد -

 1قَالَ رَسَول َالل ه )ص(: الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمَجَاهِدِ فِی سَِبیلِ الل هِ.

                                                           
سَبیلِ الل ِه أَولئِکَ هَمَ الص ادَِقونَ:  ال ذیَن آمَنَوا بِالل هِ َو رَسَوِلهِ... وَ جاهََدوا ِبأَمْوالِهِمْ َو أَنْفَسِهِمْ فیإِن مَا اْلمَؤْمَِنونَ  -1

نند کمومنان کسانی هستند که به خداوند و پیامبرش ایمان دارند، ...و در راه خداوند با مال و جانشان مبارزه می

(.11، )حجرات

 .91-22ها، ص راهبردها و شاخ  ،حمید جوشقانی،  جهاد اقتصادی، مبانی حمد جواد توکلی و سیدم -2

 113، ص 1االنوار، ج بحار -9

 211، ص39االنوار، جاربح -1

 12، ص 1کلینی، ج  -1

 1، باب 122ج  االنوار،بحار -1
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ند که با توجه به ذهنیت مردم از جهاد و ثواب و آثار اه)ع( تالش کرد معصومین

مترتب بر آن، جهاد را در مفهوم گسترده آن مطرح کنند. این بدین معنا است که یک 

هایش را به جهاد در راه خداوند تبدیل کند، چه زمانی تیزهوش باید همه فعالیتمسلمان 

ه ر است، چجنگد، چه زمانی که با نفس اماره خود درگیکه در با دشمن بیرونی می

کند، چه زمانی که در دانشگاه مشغول تحصیل است، میداری زمانی که در خانه شوهر

کند فعالیت اقتصادی است. اسالم سعی می و چه زمانی که در کارخانه مشغول کار و

های فرهنگ جهاد و سخت کوشی با نیت الهی و در مسیر مستقیم الهی را در همه عرصه

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی بشر ترویج نماید. ترویج جهاد در عرصه

دن ششود و مانع از غرق اقتصادی موجب تقویت ابعاد معنوی و الهی در زندگی بشر می

 شود. او در مادیات می

 جهاد اقتصادی 

برای کستتتب روزی حالل جهت تامین معاش خانواده به عنوان  تالشدر روایات ما 

 جهاد معرفی شده است.

ول َالل ه )ص(: الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمَجَاهِدِ فِی سَبِیلِ الل هِ: کسی که برای  قَالَ رَستَ

 1وشد، همانند مجاهد در راه خداوند است.کامرار معاش خانواده سخت می

 های جهاد اقتصادیویژگی

 است:  استدر جهاد اقتصادی سه ویژگی مهم مطرح 

تمر، استتتت که باید به شتتتکلی مستتت فعالیت اقتصََّّادی کمیت و کیفیت اول، -

 خستگی ناپذیر و مداوم باشد

                                                           
 1، باب 122بحاراالنوار،ج  -1
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که باید در راه مستتتقیم مورد پستتند خداوند  مسََّّیر فعالیت اقتصََّّادیدوم،  -

   کس   وزی حالل و طی باشد، یعنی 

استت که باید برای کستتب رضایت الهی  جهت و  یت فعالیت اقتصَّادی ستوم، -

 قربه الی اهللباشد؛ یعنی 

( 2تالش مستتمر )پرتالشتی(، ) (1اقتصتادی داری سته ویژگی ) جهاد به بیان ستاده،

قصتتد قربت و ) ( تالش برای خدا9بودن مستتیر حرکت( و )فعالیت در راه خدا )خدایی 

 .1«برای خدا»و « در راه خدا»نیت الهی( است: یعنی کار مجدانه و خستگی ناپذیر  

 آثا  و کا کردهای جهاد اقتصادی

صتتادی ی اقتهاهای اقتصتتادی ما رنگ خدایی گرفت، بستتیاری از آفتفعالیت وقتی

ری و رود، کم کارود، کم فروشی از بین مین هستتیم از بین میآکه هم اکنون درگیر 

رود. رود، ربتتاخواری و رشتتتوه خواری از بین میمیعقتتب انتتداختن کتتار مردم از بین 

فرهنگ جهادی یعنی همان روحیه تقدس جهاد نظامی وارد عرصتته بازار کستتب و کار 

اند ه اسالمی سعی کرده)ع( به عنوان مهندسان فرهنگی جامع امامان معصومشود. میهم 

 از قداست جهاد در اسالم برای مدیریت فرهنگی اقتصاد جامعه نیز استفاده کنند

شتود که افراد هی  وقت احستتاس شکست و شتکل گیری روحیه جهادی باعث می

احدی »ستتترخوردگی از کتار خود نکنند. در فرهنگ استتتالمی ما در جهاد به یکی از 

م شویم که باز هبریم و یا موفق نمیمیشتویم که اجر رستیم یا موفق میمی 2«الحستنین

 ایم.اجر و ثواب در انتظار ماست چون به وظیفه خود عمل کرده

                                                           
الزم است؛  ى جهادىروحیه فرمایند: جهاد اقتصادی الزاماتى دارد؛ اوال ،مقام معظم رهبری در این زمینه می -1

 دوم، ،نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف دهیم،انجام  ناپذیرصورت خستگىو به  یعنى کار را براى خدا، با جدیت

 استاستحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه 

 12 ،توبه -2
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 ضرو م اصالح سبک ز دگی اقتصادی 

یر مقام بر اساس نگاه اسالم و به تعب یاقتصاد مسائلاصالح  شتهیرشتاید بتوان گفت 

 یدگسبک زن رییتغ» ،«یاقتصتاد اصتالح فرهنگ»در ، «اقتصتاد مقاومتی»معظم رهبری 

 .است «یمل دیتول»و  «شتوستعه فرهنگ کار و تال»و « مصترف یاصتالح الگو»، «مردم

ر اساس ب یدر اصالح سبک زندگ یاقتصاد مقاومت شتهیر»گفت:  توانیجمله م کی در

 . است یرانیو ا یاسالم یالگو

 زما بر بودن اصالح سبک ز دگی 

سیار به واسطه مبتنی بودن بر متغیر پایدار فرهنگ ب اقتصتادیتغیرات ستبک زندگی 

گیرد. برخی از محققان سبک زندگی معتقدند تغییرات یک فرهنگ یا میکند صورت 

 گرایی در یکستتبک زندگی ممکن استتت بیش از صتتد ستتال طول بکشتتد. اگر تجمل

وجه تتوان آن را ریشه کن کرد. میی به یک فرهنگ تبدیل شد، به این راحتی ناهجامع

به این نکته از این جهت مهم استت که ما برای ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی 

 ایرانی باید صبر و حوصله داشته باشیم و هی  وقت از کار و تالش خسته نشویم.

 طهای ز دگی غلگیری سبکمسئولیت هریک از ما د  مقابل شکل

فعال در مان و جامعه غافلیم و یا با انسفانه بسیاری از ما از تاثیر رفتارمان بر خانوادهأمت

 پذیریم. وقتی ما یک مهمانیآن را می ی زندگی غلط عمال هامقابل شکل گیری سبک

ما  عمال   یم،کنکنیم و یا عروسی پر خرجی برای فرزندمان برگزار میتجملی برگزار می

گوید یمکنیم. اسالم به ما میگرایی کمک گیری یک فرهنگ تجملهم داریم به شکل

های زندگی اقتصادی غلط نباشید و هم دیگران را در هم خودتان بدنبال ترویج سبک

شده  رنگاین زمینه امر به معروف و نهی از منکر کنید. این مورد اخیر که بسیار کم

ی هافتآبینیم که افراد درگیر کم فروشی، رباخواری و بسیاری از است. ما گاهی می

 ایستیم. وقتی اینمین هاآندهیم، مقابل تذکر نمی هاآنه شوند ولی باقتصادی می
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ها تکرار شد و کسی هم تذکر نداد، این کار کم کم تبدیل به یک فرهنگ فعالیت

 شود و در ادامه مقابله با آن بسیار مشکل است.می

نَّ سَنَّة حسنةً فلهُ أَجرها و أَجر من عمل بها من فرمایند: پیامبر اعظم )ص( می من سََ

ای از خود به جای هر کس سََّّنت حسََّّنه :ءغير أَن ينتقص من أُجورهم شَََي

باذا د، برای او اجر این سنت و اجر عامل به این سنت است. بدون اینکه 

 1.از اجر ا جام دهند آن کاسته شود

 سازی  ا از خا ه شروع کنیدفرهنگ

ستتبک زندگی  را باید از خانه آغاز کرد. همچنین باید  اصتتالحستتازی اقتصتتادی و فرهنگ

توان از ظرفیت آن برای ها است و میفکری هم به حال مدرسه کرد چرا که مدرسه خانه دوم بچه

تواند مبلغ اقتصتتتاد مقاومتی بود. هر یک از ما ستتتازی استتتتفاده کرد. در محل کار هم میفرهنگ

 ، مروج صرفه جویی باشد، مروج کار و تالش باشد.تواند مروج حمایت از تولید ملی باشدمی

 گری عمومی اقتصاد مقاومتی مصداقی از امر به معروف و  هی از منکرمطالبه

در استتتالم امر به معروف و نهی از منکر دایره وستتتیعی دارد و شتتتامل امور اقتصتتتادی هم 

والن و اشیم هم از مسئگری داشتته بشتود. هر یک از ما باید در مورد اقتصتاد مقاومتی مطالبهمی

اثر بگذاریم این  هاآنتوانیم بر میمان و هم از اقوامان. باید از همه کستتتانی که هم از همکتاران

صتتحیح تواند به تگری را داشتتته باشتتیم. این امر به معروف و نهی از منکر اقتصتتادی میمطالبه

 مان کمک نماید.سبک زندگی ما و فرزندان

 

 

                                                           
 29ص  ،31 ق، ج 1129بحاراالنوار،  -1
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 منبر هفتم: الاوی کا  و تولید د  اقتصاد مقاومتی

)الگوی کار و تولید در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر پرکاری و پرهیز از تنبلی، طلب روزی 

 حالل و طیب و اعتدال در طلب امور مادی است(

 

ولَ الل هِ )ص - کَل هَ عَلَى الن اسِ؛ کستتی که زحمت خود  أَلْقَى مَنْ (: مَلْعَون قَالَ رَستتَ

را بر دوش دیگران بیفکنتد و از حتاصتتتل زحمات دیگران برخوردار شتتتود، 

 1ملعون است.

یَاءَ لَم ا ازْدَوَجَتْ امتام علی )ع(: إِنَ لَ وَ الْعَجْزَ فَنَتِجَا بَیْنَهَمَا  الْأَشتتتْ ازْدَوَجَ الْکَستتتَ

 2ند.آورنی با هم جمع گردند فقر ر ا به دنبال میالْفَقر؛ چون کسالت و ناتوا

 

 سه ویژگی الاوی کا  و تولید د  اسالم

 الگوی کار و تولید در اسالم سه ویژگی عمده دارد: 

لزوم تالش تمام افراد برای تامین معاش و پرهیز از تنبلی )پرکا ی اول، 

 و پرتالشی(
 زی حالل و طی (ضرو م حالل و طی  بودن د آمد کس  و کا  ) ودوم، 

   اعتدال د  کس  و کا  و پرهیز از حرص و طمع د  مال ا دوزی )اعتدال(سوم، 

 

                                                           
 12، ص 1الکافی، ج  -1

 11ص ،1 کافی، ج -2
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 ویژگی اول: تالش برای آبادا ی زمین، پرکا ی و پرتالشی

 تولید و کسب و کار اسالم بر  تأکید

بادانی زمین و آزیادی بر تالش برای  تأکیدن و روایات معصومین آدر آیات قر

 خوانیم:سوره هود می 11یه آافزایش تولیدات و پر کاری شده است. در 

هو ا شا  کم من اال َ و استعمرکم فیها: یعنی خداو د شما  ا از  -

 زمین افرید و آبادا ی آن  ا به شما واگذا  کرد 

بتتادانی زمین بتتایتتد تالش و کوشتتتش کرد. این امر بتتا تن پروری و بیکتتاری آبرای 

 سازگار نیست.

 یندهآهای خرما یا درختان کیسه

را ستتتوار بر شتتتترى کتته ( ع)منتان على : روزى مردى، امیرمؤفرمود( ع)متام بتاقر ا

ست؟ آن این بار چی )ع(کرد، پرسید: اى ابوالحسن ، دید که عبور مىای بر آن بودکیسه

ار درخت اهلل؛ اگر خدا بخواهد صد هزشتاءحضترت در پاستخ فرمود: ماا الف عذق ان

 آن مرد تعجب کرد که درخت خرما روی شتر؟  .خرما

 هاآنخواهم بکارم. ایشان حضترت فرمود که اینها صتد هزار دانه خرماستت که می

 هاآنصورت درخت در آمد و حتى یک دانه از هسته ه ب هاآنرا در زمینى کاشت همه 

 دنخلستتتان خرماى صتتیک های خود کی از باغیدر تباه نشتتد و به این ترتیب حضتترت 

 1هزار درختى را پدیدار نمودند.

 تن پروری در اسالم منفور بودن بیکاری 

معصتتومین )ع( از انستتان بیکار به عنوان ملعون یاد شتتده استتت که مورد  روایاتدر 

 تنفر خداوند است. 

                                                           
 11، ص 1فروع کافى، ج  -1
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ولَ الل هِ  - که زحمت خود را بر کَل هَ عَلَى الن اسِ؛ کستتی  أَلْقَى مَنْ مَلْعَون  (ص)قَالَ رَستتَ

 1دوش دیگران بیفکند و از حاصل زحمات دیگران برخوردار شود، ملعون است.

یکار ؛ همانا خداوند، بنده بمَوسَى بْنَ جَعْفَر  )ع( إِن  الل هَ تَعَالَى لَیَبْغِضَ الْعَبْدَ الْفَارِغَ -

 2دارد.را دشمن می

 ارک و کستتب ستتراغ و کندمی عذرتراشتتی که کستتی از بیزارم باقر )ع(: من امام -

 روزی من به! خدایا: »گویدمی و کشتتدمی دراز پشتتت بر خانه( )در و رود،نمی

 و را( کار و کستتب )برای زمین کره اطراف در شتتدن ستتروزیر و ؛!«کن عطا

 طلب به اشخانه از مورچه که حالی در نهد؛وامی را خدا فضتتل از درخواستتت

 .«9آورد(می دست به تالش با را اشروزی )و شودمی خارج روزی

 شوددعای فرد بیکار مستجاب نمی

 دشوبقدری در اسالم مذموم است که دعای فرد بیکار مستجاب نمی بیکاری
نقل شده که امام صادق )ع( از احوال یکی از یارانش به نام عمر بن مسلم، خبر  

تجارت را ترک گویند: او به عبادت خدا روی آورده و کار و به حضرت میگیرد؛ می

داند که هر کس کار خود را در طلب معاش او مگر نمی: )ع( فرمود امام .کرده است

 1ترک نماید، دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت.

                                                           
  12، ص 1الکافی، ج  -1

 113، ص 9من ال یحضره الفقیه، ج  -2

 ارَْزقِْنی، اللّهَم : وَیَقَول قَفاهَ عَلی َفیَسْتلْقِی الَْمکاسِبِ، مَتَعَذِّرَ الر جَلَ اَمْقِتَ اَجَِدنِی اِنِّی: »فرمایدمی )ع( امام باقر -9

 رِزْقَها؛ َتلْتَِمسَ حَجِرها مِنْ َتخْرَجَ فَالذ ر اَ  اللّهِ، َفضْلِ مِنْ وَیَلْتَِمسَ الالَرْضِ  فِی یَنْتَشِرَ اَنْ وَیَدَعَ

 11، ص 1 کافی، ج -1
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 )ص( کم ارزش بودن فرد بیکار در نگاه پیامبر اعظم

د، شکرد و از دیدن او خرسند میهرگاه به مردی نگاه می رسول گرامی اسالم )ص(

از نگاه امام باقر)ع(،  1فرمود: از چشمم افتادگفتند: نه، میپرسید: شغلی دارد؟ اگر میمی

. 2تر خواهد بودحال است، در کار آخرتش کسلمردی که در کار دنیایش کسل و بی

اش امام صادق )ع( در مورد فرد فقیری که در خانه مشغول عبادت بود و دیگران زندگی

ز او کند، ااو را تامین می ، فرمود: سوگند به خدا کسی که هزینهکردندرا تامین می

  9تر استعابد

و  1پروری در جامعه منجر به افزایش بیکاری و به تبع افزایش فقرروحیه تنبلی و تن

 شود.می 1محرومیت از بهره دنیا و آخرت

 )ع(: ایاک والکستل و الضجر فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا و امام کاظم -

واالخره: بر تو بتاد کته از ستتتستتتتی و تنبلی دوری کنی، همتانتا این دو موجب 

 1گردد.محرومیت تو از بهره دنیا و آخرت می

                                                           
 َفأَعْجََبهَ فَقَاَل َهلْ َلهَ حِْرَفة  فَإِنْ قَاَلوا لَا قَاَل سَقَطَ مِنْرَوَى ابْنَ عَب اس  قَالَ: کَانَ رََسوَل الل هِ ص إِذَا نَظَرَ إِلَى الر جَِل  -1

 (.3، ص 122عَیْنِی )بحاراالنوار، ج 

نْ أَمْرِ فَهََو عَ دَنْیَاهَ أَمْرِ عَنْ َکسِلَ [ عَنْ أَمْرِ دَنَْیاَه َو مَنْإِنِّی لَأَبْغِضَ الر جََل أَْو أَبِْغَض لِلر جَلِ أَنْ َیکَوَن کَسْلَانا  ]کَسْلَانَ -2

 (.11، ص 1آخِرَتِهِ أَکْسَلَ )کافی، ج 

قَاَل  یَعَْبدَ َرب هَ الْبَیْتِ فِی قِیلَ الَْیوْمَ سََأَل أَبَو عَْبِد الل ِه ع عَنْ رََجل  وَ َأنَا ِعنَْدهَ فَقِیَل لََه أََصابَتَْه اْلحَاجََة قَاَل َفمَا یَصْنَعَ -9

 (.11، ص 1 ادَا  مِنْهَ )کافی،جأَیْنَ َقوَتهَ ِقیلَ مِْن عِنْدِ بَعِْض إِخْوَاِنهِ فَقَالَ أََبو عَْبدِ الل هِ ع وَ الل ِه لَل ِذی یَقَوتََه أَشَدُّ عِبَفَمِنْ 

بَْینََهمَا الْفَقر؛ چون کسالت و ناتوانی با هم اْزدَوَجَ الْکَسَلَ َو الْعَجَْز فََنتَِجا  اْلأَشْیَاَء لَم ا ازْدَوَجَتْ امام علی )ع(: إِنَ -1

 (.11ص ،1 آورند. )کافی، ججمع گردند فقر ر ا به دنبال می

امام کاظم )ع(: ایاک والکسل و الضجر فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا و واالخره: بر تو باد که از سستی  -1

 (.11گردد )همان، صهره دنیا و آخرت میو تنبلی دوری کنی، همانا این دو موجب محرومیت تو از ب

 11 همان، ص - 1
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 پرکاری معصومین

را دیدم که مشغول کار و فعالیت در زمین  )ع(علی بن ابی حمزه گوید: امام کاظم 

ای که عرق بر بدنش جاری بود به او عرض کردم فدایت شوم دیگران خودش بود به گونه

گونه به زحمت افتادید؟ حضرت فرمودند: ای علی! کسی که بهتر  کجا هستند که شما این

کسی بود؟ امام کرد. عرض کردم: او چه از من و پدرم بود با دست خود در زمین کار می

کردند و و پدران من همه بادست خود کار می)ع( فرمود: رسول خدا امیرالمومنین )ع( 

 و بندگان شایسته خداوند است.  هاآنالبته کار کردن عمل پیامبران و جانشینان 

 باقر در گرمای مدینه سخت کوشی امام

 جعفر ابو مدینه، اطراف گرم، هوایی در روزی که گویدمی منکتدر بن محمّتد 

 آمده بیرون مدینه از کردن کار برای وی. دیدم را( )ع( باقر امام) )ع( علی بن محمّد

 با و یگرم هوای چنین در قریش بزرگان از بزرگی! اللّه ستتبحان: »گفتم خود با. بود

 دیکنز او به پس.« کنم موعظه را او و بروم وی نزد باید دنیاستت، طلب در حالی چنین

 او به پس. داد را ستتالمم پاستتخ ریختمی عرق که حالی در وی. کردم ستتالم و شتتدم

! نیاست؟د دنبال به دشواری شترایط و هوا چنین در قریش بزرگان از بزرگی آیا: »گفتم

 رد اگر: »گفت پاستتخ در او «کرد؟ خواهی چه برستتد فرا تو اجل حالی چنین در اگر

 زا اطاعت حال در من که استتت رستتیده فرا شتترایطی در برستتد، فرا مرگم حالتی چنین

 مردم و تو از را خود خانواده و خود کوشتتش، و کار این اثر بر که چرا هستتتم؛ خداوند

 داخ نافرمانی به که برستتد فرا حالی در مرگم که ترستتممی آن از من. ستتازممی نیاز بی

 .«باشم مشغول

 خویش رحمت از را تو خدا: »کرد عرض پاستتخی، چنین شتتنیدن با منکدر بن محمّد

 «1.کردی موعظه مرا شما اما کنم؛ موعظه را تو خواستم من. گفتی راست سازد، برخوردار

                                                           
 .22و  13، ص 11وسائل الشیعه، ج  -1
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 نهی حضرت داود از ارتزاق از بیت المال

 ی،هست خوبی بنده تو: »کرد وحی)ع(  داوود به خداوند :در حدیث قدسی آمده است
 چهلع( ) داوود پس!« کنینمی کار و کسب دستت با و کنیمی ارتزاق المال بیت از امّا
 پس! وش نرم داوود، من بنده برای که کرد وحی آهن به خداوند آنکه تا کرد گریه صبح
 کرد، کار به شروع پس آن از] او و ساخت، نرم برایش را آهن[ گونه بدین] خداوند
 پس. فروختمی درهم هزار به را آن و کردمی درست ایزره روز، هر[ که گونه بدین
 و فروخت[ درهم] هزار شصت و سیصد به را آن و کرد درست زره شصت و سیصد
 .«1شد نیازبی المال بیت از[ کردن کار با گونه بدین]

 فایدگی عبادم متکی بر کا  دیارانبی

 چه پرستتید او از دید را مردی )ع( عیستتی حضتترت روزی که استتت آمده حدیثی در
 راهی چه از پس فرمود تعجب با ایشتتان. هستتتم مشتتغول عبادت به کرد عرض کنی؟می

 فرمود حضتترت دهدمی را مخارجم که دارم برادری داد پاستتخ کنی؟می تامین را مخارجت
 2!است عابدتر تو از برادرت

 لزوم مقابله با فرهنگ پشت میز شینی، شا س و اقبال

در کشتور ما فرهنگ پشتت میز نشینی خیلی رواج پیدا کرده است. گاهی  متأستفانه
 شود. اسالم با فرهنگ شانسها ترویج مینوعی فرهنگ شانس و اقبال هم توسط رسانه

و اقبال مخالف است. به همین خاطر قمار در اسالم حرام شده است. افراد باید از کار و 
نه اینکه بر استتاس شتتانس به اقبال  کوشتتش اقتصتتادی خود به درآمد دستتت پیدا کنند

 ورندآمدی بادآورده بدست آدر

                                                           
 )ع(داوَودَ یفَبَک َشیْئا، ِبیَدِکَ تَْعمَلَ واَل الْمالِ، َبیْتِ مِنْ تَاْکَلَ َان کَ لَوْال الْعَْبدَ نِعْمَ اِن کَ:  )ع( داوَودَ اِلی اللّهَ اَوْحَی» -1

 یَْوم  کَلِّ یفِ یَعْمَلَ  َفکانَ اْلَحدِیدَ، َلهَ وَجَل  عَز  الّله نَفََاالٍَْ داوَود، لِعَبِْدی ِلنْ اَنْ: اْلحَدِیدِ اِلَی اللّهَ  فََاوْحَی َصباحا اَرْبَعِینَ

 )کافی، ج الْمالِ یْتِ بَ عَنْ وَاسْتَْغنی اَلْفا، وَسِتِّینَ ِبثاَلَثمَِأاَ فَباعَها دِرْعا، وَسِتِّینَ َثالْثمَِأاَ فَعَِملَ دِرْهَم ، بِاَْلفِ فَیَبِیَعها دِرْعا

 (22، ص 12، وسائل الشیعه، ج 31، ص 9ج  ، من الیحضره الفقیه،11، ص1

 .11، ص 1تنبیه الخواطر، ج  -2
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 ویژگی دوم:  وزی حالل و طی 

 اسالم بر  وزی حالل و طی    تأکید

داند؛  روزی باید حالل و طیب باشد. در اسالم کسب سود از هر راهی را مجاز نمی

 ائمیمتد بتا پایمال کردن حقوق دیگران و ارتکاب جرآرویکرد استتتالمی، کستتتب در

های نامطلوبی همچون ربا و همچون کم فروشتی و تقلب مجاز نیستت. استفاده از روش

 یهاقمار هم در فضتتای کستتب و کار استتالمی جایی ندارد. حتی استتالم برخی توصتتیه

کند. دستورات اخالقی اسالمی بر میاخالقی دارد که فضتای تجارت را بستیار اخالقی 

، و 1تتامین هزینته زنتدگی، گرفتن ستتتود اندکنگرفتن ستتتود از برادران مومن پس از 

منعکس کننده ابعاد اخالقی کستتتب و کار در  2دریتافت ستتتود منصتتتفانه در معامالت

 رویکرد اسالمی است. 

از طیبام ببو ید: فکلوا مما  زقکم اهلل حالال  طیّبا و اشکروا  عمت  -

 9اهلل ان کنتم ایّاه تعبدون.

 تولید طی  یعنی تولید پاکیزه

 پاکیزه باشتتتد و با طبع افرادکاالیی طیب استتتت که در اصتتتطالحات قرآنی و روایی، 

ستازگار باشد. در مقابل کاالی خبیث قرار دارد که ناپاکیزه است و با طبع انسان سازوگار 

                                                           
فرماید: ربح المومن علی المومن ربا، اال ان یشتری منه شیا باکثر من ماه درهم، فیربخ فیه قوت امام رضا می -1

ر این : سود گرفتن مومن از برادر دینی خویش رباست، مگللتجاره  فیربح  علیه ربحا خفیفایومه، او یشتری متاعا 

اش سود دریافت کند یا کاالیی اندازه خوراک روزانهکه چیزی را به بیش از صدر درهم بخرد. در این صورت، به 

 (.122، ص 122االنوار، ج خرد و سود اندکی برای آن بگیرد )بحاررا برای فروش ب

امام علی )ع(: و لیکن البیع سمحا بموازین العدل و اسعار التجحف بالفریقین، من البایع و المبتاع: معامله باید  -2

هایی صورت گیرد که به هی  یک از دو طرف معامله  اجحاف نشود و  قیمت سهل و با رعایت موازین عدالت

 (19البالغه، نامه )نهج

 111 ،نحل - 9
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گوید درآمد حاصل از ربا خبیث و ناپاک است و خدواند نیستت. اسالم به طور نمونه می

 و یمحق اهلل الربا سازد:بلکه آن را نابود می دهدبه چنین روزی برکت نمی

  وزی حالل ا زوی همه اولیای الهی

)ص(  کنند. رسول اعظمهمه خوبان و اولیای الهی از خداوند طلب روزی حالل می

 گویند:میکنند، چنین میدر دعایی که برای توسعه روزی خواندنش را توصیه 

  زقا حالال طیبااسئلک باسمک العظیم االعظم ان ترزقنی  -

 چه تولیدی طیب است؟

مد باید حالل و طیب باشد، بلکه کاالی تولیدی هم باید آدر تنهادر نگاه اسالمی نه 

پاکیزه باشد. بر اساس بینش اسالمی، تولید طیب تولیدی است که عالوه بر تامین نیازهای 

جتماعی و محیطی، اهای قابل اجتناب زیست ی از هزینهکنندگان، عارواقعی مصرف

نامشروع و یا با  و حرام سرمایة از استفاده با تولید کهچنین هنگامی. هم1اخالقی باشد

  .2نیست طیب تولیدی محصول شود، انجام استفاده از شیوه تولید غیر طیب

اسالم با تأکید بر تولید طیب از طرفی به دنبال  تامین خدمات و نیازهای  اقتصادینظام 

ضروری جامعه است. از سوی دیگر، اسالم کار و تالش اقتصادی و تولید طیب را 

دی نماید. از این رو، رفتار تولیای بر رشد و ارتقای روحی و معنوی افراد تلقی میوسیله

یات ای برای رسیدن به حرویکرد اسالمی وسیلهفرد مسلمان بر مبنای تولید طیب، در 

 طیبه است.

 تولید کاالی حالل و طی  باعث افزایش مقاومت اقتصادی 

اقتصادی طیب و به تبع مقاوم است که در آن افراد در پی روزی  قرآنیبر اساس نگاه 

ر بسیاری گیجامعه امروز ما در متأسفانهکنند. ناک نیز پرهیز میاند و حتی از اموال شبهحالل

                                                           
 11ص  ،طیب داخلی خال  تولید شاخ »نژاد، محمد جواد توکلی و عباس شفیعی -1
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ه انواع وردآاز کسب و کارهای غیرپاکیزه شده است. گاهی افراد برای کسب سودهای باد

 شوند.تخلفات از جمله کم فروشی، گرانفروشی، رباخواری، و ... را مرتکب می

 اهلل بهجتما دگی ما از  ااه آیت اک دلیل عق مال شبه

ناک این است که اموال شبه افتادگی مافرمایند: دلیل عقبمییت اهلل بهجت آ

 کند.ناک ایجاد تردید و شبهه میکنیم و مال شبهمصرف می

 خو اک حرام خوا ان د  آخرم

فرمایند گروهی را در معراج دیدم که در از پیامبر اعظم نقل شتتده که حضتترت می

هایی از گوشتت حالل و حرام قرار داشتت و آنان گوشت ناپاک را برابرشتان خوراک

 گوشت پاک را رها کردند.  خوردند و

 فرماید از جبرئیل پرسیدم: اینان چه کسانی هستند؟ پیامبر می

 1جبرئیل گفت: اینان کسانی هستند که حرام خوارند.

 ویژگی سوم: اعتدال د  طل  د یا

 اعتدال د  فعالیت اقتصادی

 یروزیادی بر تالش برای کسب روزی حالل دارد، ولی زیاده تأکیدهر چند اسالم 

غرق شدن در تجارت و کسب و کار نهی  اسالم از دنیازدگی وپسندد. در این زمینه را نمی

ند که شومد و سود میآکسب در ن روزها برخی افراد بقدری غرق درسفانه ایأکند. متمی

 کنند.های خانوادگی خود را فراموش میهای دیگر خود از جمله مسئولیتمسئولیت
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 داوقاتتان  ا چها  ببش کنی

شتتده که اوقات خود را به چهار بخش تقستتیم  خواستتتهبه همین دلیل از مستتلمانان 

کنند: بخشتی را به عبادت خدواند، بخشتی را به کستب روزی، بخشی را به معاشرت با 

 .  1های حالل اختصاص دهندمندی از لذتدیگران و بخشی را به بهره

 نهی اسالم از حرص و زیاده خواهی 

 گسترش روحیه حرص و زیاده خواهی است امروزییکی از مشکالت فرهنگ کار جامعه 

 )ع( طمعکا ی  ماینده امام کاظم

ایی های روعلی بن حمزه بطائنی است که در کتاب )ع( اصحاب امام کاظمیکی از 

 ینامام هفتم طوالشدن  یمدت زندان زندان بود،در  امام هفتم  یوقتما بسیار روایت دارد. 

ول پ وجوهات و انیعیش یمدت طوالن نیا تو چهارده سال. تا نداههفت سال گفت از شد،

دادند های امام میبرسانند به نمایندهبه امام  دنستناتویکه نم مختلف را وهاتوج خمس و

ر زاه یس بود. حدود ینئبطا یبن حمزه یعل نیامام کاظم هم یهاندهینما از که یکی

 رضف با حاالمبلغ خیلی زیادی است!  طال نارید هزار یس جمع شد. او شیپ طال نارید

ارزد. بعد از به قیمت االن می ناتوم اردیلیسه مبیش از  دمثقال باش کی ینارید هر نکهیا

یرون ب )ع(ها پیش او بود که وقتی امام کاظم در زندان شهید شد و پول )ع(که امام این

 )ع(اامام رضو زمانی که  ش کرده بود،اوسوسه هاپول نیاآید به او بدهد و چنین نشد می

 بچه دیبا امام ؟یامام باش معلوم تو نه ازکجا :گفت .یروایب را وجوهات دیبافرمودند 

                                                           

َو سَاعَةً سَاعَةً لِمُنَاَجاةِ اللَّهِ َو سَاعًَة لِأَمِْر الْمَعَاِش  سَاعَاتٍ اجْتَهِدُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُْم أَرْبَعَ اهلل )ص(: قَاَل رسول -1

يْرِ مُحَرَّمٍ ةً تَخْلُونَ فِيهَا ِللَذَّاتِكُمْ فِي غَ لِمُعَاشَرَِة الْإِخْوَانِ َو الثِّقَاِت الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ ُعيُوبَكُمْ وَ يُخْلِصُوَن لَكُْم فِي الْبَاطِِن وَ سَاعَ

ش تقسیم کنید، بخشی را به راز و نیاز با خداوند متعال سعی کنید در زندگی، زمان خود را به چهار بخ وَ بِهَذِِه السَّاعَة:

اختصاص دهید؛ بخشی را هم به تالش رای کسب روزی اختصاص دهید؛ زمانی هم به معاشرت با برادران و اشخاص 

های حالل قرار دهید که به کنند و زمانی را هم برای لذتهایتان آگاه میمورد اعتمادی بىردازید که شما را  از عیب

 (.123العقول، ص کمک این بخش است که شما توان گذراندن آن سه بخش را خواهید داشت )تحف
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 بوجود یافرقه و انکارکرد.ایشان را  امامت .یستیپس امام ن یبچه ندار شما .دداشته باش

 توقف کردند. )ع(تا امام کاظم  یعنی معروفند. هیواقف یبه نام فرقهکه مد آ

 !دکن انکار باعث شدکه خط امامت را یپول پرست اما امام کاظم بود یندهینما

 ریامتحان ما مج باش اندر*******  ریمگ ستار از ما بر یاهپرد گفت

 عمر بن سعد زیاده خواهی

داستتان عمر سعد در واقعه کربال بسیار عبرت آموز است، او به طمع دنیا و دستیابی 

را  ع() نینبود که امام حس یاو کستبه ملک ری، در مقابل امام حستین شتمشتیر کشتید 

 تیولئسم نیبه قبول ا یشناخت و در مرحله اوّل هم راضمیاو را  ینشناسد، بلکه به خوب

 کشتتاند؛ جاه)ع(  نیجنگ با امام حستت یبه واد شخالف عقلنبود؛ اما آنچه که او را بر 

 :داستیکالم و اشعار او هو ینکته از البه ال نیبود. ا یخواه استیو ر یطلب

 نیام ارجع مذئوما بقتل حس  یرغبت یُّو الر یملک الر ءَاَترکَ

 1ینیقرّا ع یحجاب  و ملک الر  دونها سیل یقتله النار الّت یف و

قصتتد  ایپرستتد: آمیکه با عمر بن ستتعد داشتتت، از او  یدر مالقات )ع( نیحستت امام

 ؟یکشتن مرا دار

گروه جدا  نی: اگر از ادیگویکار خود برآمده، م هیبن ستتتعتد در صتتتدد توج عمر

 !م را خراب کننداهترسم خانمیشوم، 

 .سازممی یاتو خانه یدهد: من براجواب می)ع(  امام

 !رندیکه امالکم را از من بگ مناکمی: من بدیگومیکرده،  یبن سعد بهانه تراش عمر

 .دهممی: بهتر از آن را به تو دیفرمامی)ع(  امام

 مرا :فرمود انیدر پا)ع(  نیآورد. امام حسمی یگریبهانه د زیبار ن نیبن ستعد ا عمر

و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا  یر تیوال داللّهیکه عب یکنمیو گمان  یکشمی
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استت که با من بستته شده است. و تو  یعهد ن،یتو نخواهد بود و ا یستوگند که گوارا

ه انجام د ،یتوانمیکه  ی! پس هر کاردیرستتت یخود نخواه نهیرید یآرزو نیهرگز به ا

که ستتر تو را در  نمیبمیو  د،ید یو آخرت نخواه ایرا در دن یشتتاد یکه بعد از من رو

گردانند و کودکان ستتر تو را هدف قرار داده و به طرف آن ستتنگ می یکوفه بر ستتر ن

   1«کنند.میپرتاب 

 عبدالملک مروان از عبادم تا خو ریزی

 یهخلیف پنجمین. مروان بن عبدالملک بنام استتت شتتخصتتی اموی خلفای از یکی

 بشود خلیفه اینکه قبل بود خلیفه (ع) سجاد امام زمان که مروان عبدالملک. ستت اموی

 روفمع که جایی تا بود مسجد از یاهگوش جایش همیشته فقیه، به معروف زاهد، عابد،

 حرم وترکب فالنی گوییممی خودمان ما. کبوترمسجد یعنی المستجد حمامه به بود شتده

 مشتتغول مستتجد یگوشتته در دایم .کبوترمستتجدبود این رادمی زیاد حرم یعنی استتت

 .بود سجود و رکوع و عبادت

 مروان» تو پدر که دادند خبر بهش کردمی تالوت قرآن داشتتتت که موقعی یک

 و تبستت را قرآن جاهمان. شتتدی خلیفه اکنون تو و رفته دنیا از بود خلیفه که «حکم

 رسید اییج به بود زاهد و عابد قدر این که شخصی همین. بینک و بینی فراق هذا گفت

 .خلفاست تاریخ ننگین هایلکه جزء داد، انجام فرد این که هاییجنایت که

 تازه شاشتهای کشتن آدم با که بود معروف یوسف بن حجاج کارگزارانش از یکی

 را ینعلوی و شیعیان از یکی دادمی دستور مخصتوصا  نداشتت میل غذا به وقتی. شتدمی

 شدمی ازب اشتهایش زدمی پا و دست او برابر در مظلوم آن وقتی و بزنند گردن جلویش

 !کردمی کیف و زدمی قهقهه و
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 یانهخ منجنیق با که است مروان عبدالملک همین سیئات از یکی یوسف بن حجاج

 هب االن من: گفتمی خودش! بود مسجد کبوتر که ست فردی این. کرد خراب را خدا

 زشتی و دب کار یک و اگر شومنمی خوشحال بکنم کارخوبی یک اگه که رسیدم، جایی

 که بود زمانی یک گفتمی او خود. معنا تمام به مرده دل یک یعنی. نمیشم ناراحت بکنم

 عین کشممی آدم االن اما داشتم وجدان عذاب بود، ناراحت وجدانم کشتممی ایمورچه

 .نیست خیالم

 و هافتارر خاطر به هااین از خیلی. نداهشتتد چنین شتتبه یک هاآدم این که نکنیم فکر

 موقعیت یک در و شتتد جدا مستتیرشتتان آرام آرام کردند انتخاب که ایزندگی ستتبک

 .ریخت بیرون شاندرون حساس
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 منبر هشتم: الاوی مصرف د  اقتصاد مقاومتی/پرهیز از حرام و اسراف

 

 «هکَثِیرَ الْمَعُو َوَ اللَّهِ مَا کُنْتَ إِلَّا خَفِیفَ الْمَئُو َةِ  )ع(: قال علی -

 1فکلوا مما رزقکم اهلل حالال  طیّبا و اشکروا نعمت اهلل ان کنتم ایّاه تعبدون. -

 کلوا و اشربوا و التسرفوا -

 

 سه مشبصه الاوی مصرف د  اقتصاد مقاومتی 

از نگاه استالم الگوی مصترف مطلوب که باعث مقاوم شتدن اقتصاد جامعه اسالمی 

 عمده داشته باشدشود،  باید سه ویژگی می

زیادی بر مصرف روزی حالل و طیب دارد  تأکید: اسالم حرام خو ی  کنیم -

و حرام خواری را موجب از بین رفتن برکت در زندگی و بروز بسیاری مشکالت 

 بیندمیدر زندگی 

 کنیم، از: ما در مصتترفمان بستتیار استتراف میاسََّّراف و زیاده  وی  کنیم -

وه گرفته تا استتراف در آب و برق و انرژی. استتراف در مصتترف نان، برنج و می

 روداگر الگوی مصرف ما درست نشود، ما هر چه هم زیاد تولید کنیم، هدر می

و نه تنها مجبوریم منابع بیشتتری را برای تولید استفاده کنیم، بلکه باعث تخریب 

ایت مورد رض اصال شویم، امری که گسترده محیط زیست و منابع طبیعی هم می

 د متعال نیست. خداون
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های اجتماعی مصتترف ما هم توجه استتالم به جنبه کاالی داخلی مصََّّرف کنیم: -

 ازیم(پرددارد )که باید مستقل روی آن بحث داشته باشیم و در منبر نهم به آن می

 مشبصه اول: حرام خوا ی  کنیم

 حرام خواری قاتالن امام حسین

وموعظه، لشتتکر عبیداهلل بن  مام حستتین )ع( در روز عاشتتورا کوشتتید تا با نصتتیحتا

ند، باز دارد؛ اما اهی راهی که در آن لغزیدزیاد را از زشتتکاری شان آگاه کند واز ادامه

به آنان  امام )ع( به گوش خود شتتدند. امام آنان با غوغا و جنجال، مانع رستتیدن صتتدای

ادعوکم الی ستبیل الرشتاد فمن اطاعنی کان من المرشتتدین ومن عصانی »کرد وفرمود: 

کان من المهلکین و کلکم عاص المری غیر مستتتمع قولی فقد ملئت بطونکم من الحرام 

ما را به راه رشتد فرا می خوانم؛ هر که اطاعتم کند، رستگار است شتم وطبع علی قلوبک

گیرد. همه ی شتتتما فرمان ی هالک شتتتدگان قرار میدر زمره وهر که نافرمانی ام کند،

مرا ستتترپیچی می کنیتد، بته ستتتخنم گوش فرا نمی دهیتد؛ البتته )حق داریتد، چرا که( 

های شتما مهر زده است )و دل نتیجه خداوند بر یتان ازحرام پر شتده استت، درهاشتکم

 1کنید(درک نمی هرگز حقایق را

  کنیممشبصه دوم: اسراف و زیاده  وی 

 مسلمان کثیر المعونه و قلیل المونه 

منین والمکه این ویژگی که امیر ددر حوزه اقتصتتتادی و مالی ستتتعی کنانستتتان باید 

تاریخ در وصف یکی اصحابشان به نام صعصعة بن صوحان  ی( این معلم همیشهع)علی

ونَةِ کَنْتَ إِلَّا خَفِیفَ الْمَئَوَ اللَّهِ مَا »فرماید: میآنجا که  دکند، آن را الگو قرار دهمیبیتان 

اید انسان بآورد. من به شمار میوو امام صادق )ع( آن را از ویژگی بارز م« کَثِیرَ الْمَعَونَة
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صرفت ماین یعنی  ،دباشت )کمک کار دیگران( انستانی کم هزینه و پر معونه دستعی کن

  باشد ولی تولید و بازدهی ات زیاد باشد. کم

 کنیمیما بسیار اسراف م

ستتفانه عالوه بر أها شتتده استتت. ما متستتفانه دچار استتراف در همه زمینهأجامعه ما مت

های کنیم و کاالهای الهی، کاالهای طیب را کمتر استتتفاده میاستتراف و تضتتییع نعمت

 دهد:کنیم. نگاهی به امارها وضعیت بد ما را نشان میمضر را بیش از حد استفاده می

یم، کنمیمصرف تبم مرغ جهان  یک سوم مصَّرف کم کاالهای مفید -

 کنیم، میمصرف   لبنیاممتوسط جهانی  صف 

وریم، خمی  وشابهمصترف جهانی  چها  برابر:مصرف زیاد کاالهای مضر -

 مصتترف جهانی دو برابرخوریم، بیش از میمک  متوستتط جهانی  دو برابر

 کنیم،میمصرف  کره

د کنیم، حدومیسه برابر متوسط جهانی برق مصرف :  وی د  مصرفزیاده -

کنیم، هدر رفت آب در کشتتتور ما دو برابر میانگین جهانی بنزین مصتتترف می

 .1بسیار زیاد است

 تبدیل شدن مصرف گرایی به یک فرهنگ مطلوب

به  دهد که نزدیکمطالعه علمی در زمینه فرهنگ مصتترفی در ایران نشتتان می یکنتایج 

های گران با ماشین 1911دهندگان  معتقد بودند که افرادی که در ستال درصتد از پاستخ 12

 1911ل اما این ارزش در ستتا دند،  چندان مورد احترام نبودند؛آمو وستتایل شتتیک بیرون می

   2اند.رصد( برای این گونه افراد، احترام زیادی قائلد 12)تغییر کرده و بیشتر مردم 

                                                           
 .11رک: محمد جواد توکلی، خاکریز اقتصادی، خوانشی بر اقتصاد مقاومتی، ص  -1

 .111رفیع پور، توسعه و تضاد، ص فرامرز  -2
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 اسراف به معنای خروج از اعتدال

روی در مصتترف نهی زیادهاز استتراف یعنی اتالف منابع و  شتتدتبه  ینیمنابع د در

 مده استآدر قرآن داریم چند نکته در مورد اسراف کنندگان شده است. 

ندارد: و التسرفوا انه ال  : خداوند مسترفان را دوستمحبوب  بودن خداو د -

 1یحب المسرفین.

فرماید ما مسرفین را هالک کردیم: و خداوند می: هالک شدن مسرفان -

  2اهلکنا المسرفین.

: ان المستتترفین هم اصتتتحاب النار: مستتترفان اهل جهنمی شََّّدن مسََّّرفان -

 .1. خداوند مسرفان را دوست ندارد: و التسرفوا انه الیحب المسرفین9اندجهنم

استتراف به معنای مصتترف نکردن نیستتت، بلکه استتراف به معنای خروج از اعتدال 

فرمایند اینکه شتتما وقتی اشتتتها نداری غذا میاستتت. رستتول گرامی استتالم در روایتی 

 بخوری این مصداقی از اسراف است

o رَفِ أن تَأکَلَ کَل  ما اشتتتَهَ»)ص( فرمودند:  خدا رستتول ؛ از 1تَیإن  مِنَ الستت 

 یعنی یبخور خواهتتدیراف آن استتتتت کتته هر چتته دلتتت مجملتته استتت

 ی.کن یو پرخور یخواهادهیز

 اسراف به معنای مصرف  کردن  یست

ه های زیادی داشتفرماید اسراف به این معنا نیست که شما لباسمیامام صتادق )ع( 

فرماید اگر یمباشتی بلکه به این معنا است که لباست را نادرست استفاده کنی، حضرت 

                                                           
 91 ،؛ اعراف111 ،انعام -1

 3 ،انبیاء -2

 19 ،غافر -9
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رَفَ أن تَجعَلَ ثَوبَ  ات را در خانه بىوشتتی این کار استتراف استتتلباس مهمانی إن مَا الستت 

ونِک ثَوبَ بِذلَتِک از خانه( که تو را )در برابر  رونی)ب لباساستتراف آن استتت که  :صتتَ

و از آن استتتتفاده  یو کار خود قرار ده یرا لبتاس راحت کنتدیمردم( حفظ م دگتانیتد

   1دکن جایب

 ر سیب نیم خوردهاسراف د

)ع( مهمان بودند. امام از اتاق بیرون  چند نفر از دوستان و آشنایان در خانه امام رضا

گران دن ایشان نها منتظر برگشتن امام بودند و از دیر کرآمد. دقایقی ستىری شد. مهمان

 .شدبود و وارد اتاق نمی امام بیرون ایستاده شدند.

 شوید؟ چیزی شما را ناراحت کرده است؟سرورم! چرا داخل نمی یکی از مهمانان پرسید:

 ای را نشان داد و گفت: این میوه را چه کسی این گونه خورده؟خوردهامام سیب نیم

 .امخواهم، این سیب را من خورده: موالیم! از شما عذر مییکی از مهمانان با شرمندگی گفت

دانی و های خدا را نمیکنی؟ چرا قدر نعمتبه او کرد و فرمود: چرا استتراف می و امام ر

 دهد؟کاران را به سختی عذاب میدانی که خدا اسرافمگر نمیاعتنایی، به آن بی

ها کرد امام با مهمانان به اتاق برگشت. وقتی همه در جای خود نشستند، امام را به آن

چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را تلف نکنید و اگر خودتان و فرمود: دوستان من! وقتی به 

 .2به آن احتیاج ندارید به کسی بدهید که به آن نیازمندند

 اسراف حتی یک دانه برنج را دست کم نگیریم

شما اگر فقط هر کدام از مردم کشورمان روزی فقط یک دانه برنج را دور بریزند با 

 میلیون دانه برنج، هر ده دانه برنج حدودا  12شود میمیلیونی آن هم یک دانه  12جمعیت 

یک گرم است و هر هزار دانه یک کیلو گرم است حاال حساب کنید هشت تن برنج در 

                                                           
 111، 1 کافی، ج -1
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تن در سال در ازای دور ریختن یک دانه برنج به هدر  2112تن در ماه و  212روز 

 ی مختلف چندهارود حال نگاه کنید در موقع آبکش کردن یا پختن و یا در وعدهمی

 شود؟دانه برنج اسراف می

 زیاده طلبی انسان حدی ندارد

بر اساس  شود.ما اگر در دام مصرف طلبی گرفتار شویم، نهایتی برای آن تصور نمی

ب شور دریا است هرچه که انسان آی دنیا همانند هامقتضای برخی روایات مال و زینت

 شود. میتر بیشتر از آن بنوشد، تشنه

انقالب ستطح امکانات در دستترس مردم باال رفت ولی به میزان بیشتتتر سطح بعد از 

رغم افزایش رفاه، ستتتطح رفاه ذهنی یا توقعتات بتاال رفتته استتتت. بته همین خاطر علی

 مان تنزل یافته است.رضایت ما از وضعیت

الل هَ إِذَا أَرَادَ : »دیفرمایو م داندیم یخداداد ی)ع( قنتاعت را نعمت یمؤمنتان عل ریام

 یکتَستتتَ بِالْکفَافِ وَ ا یالْقَنَاعَةَ فَاکتَفَ هِیأَلْهَمَتهَ الْقَنَتاعَتةَ أَلْهَمَتهَ الط اعَةَ وَ حَب بَ إِلَ را یبِعَبْتد  خَ

 نی. چنکندیدهد، قناعت را به او الهام م ریخ یاههتتتتترگاه خدا بخواهد به بند 1بِالْعَفَافِ

چشم به  ینعی پوشاند؛یبا لباس عفاف، خود را م و کندیقدر کفاف، بستنده مبه یابنده

 .کندیدراز نم گرانید یسوو دست به دوزدینم گرانیمال د

 نیه مهمتراست ک تیمصرف به مقدار کفا یبه معنا یقناعت و اقتصاد واقع نیبنابرا

ود تفکر خ دیدانستته شتده است. مردم جامعه با یو راحت داریپا شیآستا جادیعامل در ا

ر همه د یرضروریغ وپاشختیو ر ییگرادهند و از مصرف رییرا نستبت به مصترف تغ

 .کنند یموارد خوددار

                                                           
  931تنصیف الغرر الحکم و دررالکلم / -1
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 ساده زیستی امام خمینی 

که در نجف  ی)ره( در طول مدت حضتترت امام: »دیگویم انیمیرح االستتالمحجت

 یهتتااز کوچته یکیمحقر و فرستتتوده، در خم  یااشتتترف اقتامتت داشتتتت، در ختانتته

بود و در جماران هم ساختمان  نینشاجاره یالرستول، همچون صتدها طلبه معمولشتارع

 1.داشت، اجاره کرده بود ربنایکه حدود هفتاد متر ز یمیقد

 شتتانی. ادادینم تیحضتترت امام به نوع غذا اهم: »دیگویم یاالستتالم ناصتترحجت

و  کردیرا روشتتن م خود ستتماور زیعالقه داشتتت که اغلب ن یو چا ریبه نان و پن یلیخ

جا به در آن م؛یرفت یبرگرداندند، به هتل تیکه ما را از کو ی. آن شتتتبخوردیم یستتتحر

 .قبول نکرد شانیاما ا م،یاوریشان غذا بیکه اجازه بدهد برا میامام اصرار کرد

 قلب مارستانیکه در ب یحضرت امام زمان: »دیگویم زی)ره( ن امام ارانیاز  یکی

ه گذشت امام ک یبود؛ مدت یمعمول اریشده بود که بس هیته شیبرا یبود... منزل یبستر

ه پدر مثل خان یمنزل دیبروم. برو نجایاز ا دیمن با ست،یمنزل مناسب من ن نیا"فرمود: 

ود که ب نی. تنها اشکال آن منزل ا"رومیو اال به قم م دیکن دایپ می( برای)خشت و گل

 2«.ظاهرش سنگ شده بود

 تر از خودتان مقایسه کنیدزندگی خود را با پایین

برای این که بتوان صفت قناعت را در خودمان ایجاد کنیم، یک راهش این است  

که به پایین تر از خودمان نگاه کنیم نه به افراد باالتر از خودمان. این مضمون روایت امام 

 الْقُدْرَةِ،يمَنْ هُوَ فَوْقَک ف يوُنَک وَ ال تَنْظُرْ اِلمَنْ هُوَ د ياُنْظُرْ اِل» فرماید:میباقر )ع( است که 

گاه از خود ن ترنییهمواره به پا یدر قدرت و تمکن مال :فَاِنَّ ذلِک اَقْنَعُ لَک بِما قُسَِّمَلک

  9.سازدیتر مقانع دخو یروزتو را به یکار نیچن رایکن نه به باالتر، ز
                                                           

  39ماهنامه جامعه شماره / -1
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ه کند بسند ،یمعمول یآن است که مؤمن به سطح زندگ مانهیستفارش حک نیا علّت

اهد کرد؛ توقف نخو یزندگ تیفیدر ک گاه یو اگر بخواهد به باالدست خود بنگرد، ه

 .ستیبه مصلحت او ن یزیچ نیمرفه جهان گردد و چن نیخود، برتر نکهیمگر ا

 ساده زیستی علما

هایش اسلب»شده است که:  در مورد ساده زیستی آیت اهلل العظمی وحید بهبهانی نقل

کرد و می بافت... در مدت عمر به را همسرش مهیا می هاآنکرباس و تابدار بود و غالبا  

جمع زخارف دنیوی توجهی نداشت. کناره گیری از زراندوزان شیوه او بود. از معاشرت 

نمود. وقتی که یکی از خاست میکرد و با مستمندان نشست و برخودداری می هاآن

اد و د بود، ایشان او را مورد عتاب قرارسرانش برای همسرش لباس فاخری تهیه کرده پ

ی خدا حرام نیست، ولی حداقل کاری که من و هاچه استفاده از نعمتفرمود: اگر

 هانآتوانیم انجام دهیم این است که با مردم فقیر همدردی کرده و همانند ام میخانواده

 .زندگی کنیم گرچه قدرت برخرید هر چیزی را داریم

 حرص و طمع عمر سعد عامل انحطاط او

عمرستتعد فرستتتاد و فرمود  یرا ستتو یبن کعب انصتتار ه)ع( عمرو بن قرظ نیامام حستت 

. عمر کن داریلشتتکر من و لشتتکر خودت با من د انیبا تو صتتحبت کنم، امشتتب م خواهمیم

 ی. وقتشمار آمد نیبا هم زی)ع( ن نیآن حضرت رفت و امام حس یسوار به سو ستیستعد با ب

ضرت و تنها ح رندیکناره بگ یخود خواستند تا از و ارانی)ع( از  نیدند، امام حستیبه هم رست

 .بمانند یباق ی)ع( با و اکبریعباس )ع( و حضرت عل

به  و پسرش حف  و غالم او رندیبگ فرمان داد تا از او کناره ارانشیبه  زیسعد ن عمر

از  ایپسر سعد! آ یبر تو ا یوا»)ع( فرمودند:  نیماندند. آنگاه امام حس ینام الحق با و

ت مرا با ! تو نسبیکه با من بجنگ یترسیاوست، نم یکه بازگشت تو به سو ییخدا

عزوجل  یرا رها کن و با من باش. من تو را به خدا دشمنانم. یدانیرسول خدا )ص( م

ام شود! ام رانیام ودارم که خانه میعبداهلل! بابا ی. عمر سعد گفت: اکنمیم کینزد
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ام امالکم گرفته شود! ام ترسمی. گفت: مسازمیم تی)ع( فرمودند: من آن را برانیحس

. گفت: دهمیدر حجاز به تو م ود)ع( فرمودند: من بهتر از آن را از اموال خ نیحس

 . «کنمیم نیشان را تضم! فرمودند: من سالمتمناکمیبر آنان بدارم که  یاخانواده

)ع( از نزد او بازگشتتت، در  نینداد و امام حستت یپاستتخ هانیاز ا کی  یبه ه عمر

: تو را چه شده است؟! خداوند هر چه زودتر سرت را در رختخوابت فرمودیم کهیحال

ه تو ک دوارمیخدا سوگند من ام! به دیکه تو را محشور سازد نبخشا یببرد و در آن روز

 1«ینخور یجز اندک از گندم عراق
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 الاوی مصرف د  اقتصاد مقاومتی/ حمایت از تولید ملی منبر  هم: 

 

   1و لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال -

ندهم عالذین یتبذون الکافرون اولیا  من دون المومنین ایبتغون  -

  2العزه فان العزه هلل جمیعا

 مولفه اول: مبا ی دینی حمایت از تولید ملی

 حمایت از تولید ملی کمک به عزم جامعه اسالمی 

دهد. اگر مصتترف های اجتماعی نیز اهمیت میی اجتماعی فعالیتهااستتالم به جنبه

قابل، مما باعث تضتعیف اقتصتاد جامعه استالمی شود، چنین مصرفی مطلوب نیست. در 

اگر مصتترف ما باعث تقویت اقتصتتاد نظام استتالمی شتتود، گام برداشتتتن در این مستتیر 

تقالل جامعه علمای ما زمانی که احستتاس کردند استت هامطلوب استتت. در برخی از برهه

ند و حتی اهخودشتان در مصترف کاالهای داخلی پیشقدم شداستالمی در خطر استت، 

 ند.اهگاهی حکم به تحریم کاالهای خارجی داد

 چرا شترانت را به هارون کرایه دادی؟

صفوان ابن حکم حاوی نکات درس م کاظم با یکی از یارانش به نام برخورد اما 

اموزی در زمینه عدم کمک به اقتصاد اجانب است. نقل شده که صفوان شتران زیادی 

امام گذراند. روزی خدمت میمعیشت و زندگی خود را  هاآنداشت که از کرایه دادن 
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موسی کاظم رسید. آن حضرت به او فرمود همه چیز تو خوب است جز یک چیز؟ 

 ن چیست؟آوان پرسید فدایت شوم فص

 دهی.که شتران خود را به این مرد )یعنی هارون خلیفه عباسی( کرایه میحضرت فرمود این

کنم چون او به حج رفته میصتفوان گفت من از روی حرص و شکم سیری چنین ن

 فرستم.میروم بلکه غالمم را همراه او میاو کرایه دادم خودم هم با او نبود به 

 یا از او کرایه طلب داری؟آحضرت فرمود: 

 : آریصفوان گفت

 امام فرمود آیا دوست داری او زنده بماند تا کرایه به تو برسد

 ریآصفوان گفت 

نان خواهد بود و آرا دوستت داشتته باشد، از  هاآن: کستی که بقای فرمودحضترت 

 نان باشد، جایگاهش در جهنم استآهرکس از 

صتتتفوان پس از این گفتگو بتا حضتتترت تمتام شتتتترانش را فروختت. وقتی این خبر به 

الرشتید رسید از او پرسید چرا شترهایت را فروختی؟ صفوان گفت چون پیر و فرتوت هارون

ین کار را کردی؛ اگر حق دانم که به اشتتاره موستتی بن جعفر اشتتده بودم. هارون گفت می

 .1کشتممصاحبتت با من نبود، ترا می

یکی از نکات قابل استفاده از این روایت این است که تعامل اقتصادی که موجب تقویت 

دشمنان جامعه اسالمی شود، مذموم است. شاید مصداق امروزی این امر خرید کاال از 

 زنند.آسیب می کشورهایی است که با تحریم اقتصادی به اقتصاد کشور
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 مولفه دوم: چرا باید از تولید ملی حمایت کنیم؟

 مشکل کمبود تقاضای صنایع داخلی

هد که یکی از تنگناهایی که دمطتالعات انجام گرفته در مورد صتتتنایع داخلی نشتتتان می

اند کمبود تقاضتا است. به واسطه هجوم کاالهای وارداتی کنندگان داخلی با آن مواجهتولید

که رود. گذشتتته از آنبه کشتتورمان، بستتیاری از تقاضتتاها به ستتمت این کاالها میو قاچاق 

 شود که اقبالی به کاالی داخلی نشود.تمایل زیاد مردم به کاالی خارجی هم باعث می

 کوچک نشمردن خرید حتی یک خودکار ایرانی

 یک خودکار ایرانی تحولی در اقتصاد کنیم که با خرید مثال  ما گاهی تصور می

ای مان خودکار ایرانی بخریم، برافتد. این در حالی است که اگر ما همهکشور اتفاق نمی

در  سازیی اخیر پس از این که فرهنگهاکنیم. در سالجوانان کشورمان کار ایجاد می

ولید هلل تهای داخلی قوت گرفتند و الحمدمورد خرید خودکار داخلی شد، برخی مارک

در مورد لوازم التحریر داخلی به  مسألهزیاد شده است. همین های داخلی این کارخانه

 خصوص دفتر ایرانی در حال رر دادن است که نیازمند حمایت همه جانبه مردم است.

 توا ایی تولیدکنندگان برای تولید محصوالم مرغوب

گان ما ابع طبیعی کشتتتور تولیدکنندهای باالی منابع انستتتانی، و منبا توجه به ظرفیت
ند که محصتتتول با کیفیت تولید کنند. ما هر وقت از تولیدکنندگان داخلی حمایت قادر

امی توانیم در حمایت از صتتنایع نظن را میآن را گرفتیم. نمونه آنتیجه  مناستتبی کردیم،
قتی در دیم. وهایی خوبی کرببینیم. وقتی از صتتتنعتت نتانو حمتایتت کردیم، پیشتتترفت

 تیم.ی خوبی داشهاماد کردیم، پیشرفتکنندگان داخلی اعتصنعت نفت به تولید

 لزوم تقویت فرهنگ کا  برای افزایش کیفیت کاالهای ایرا ی 

گوییم باید از تولید ملی حمایت کنیم، منظورمان این نیست که همواره وقتی می
کاالی نامرغوب استفاده کنیم. این کار برای این است که به تولید کننده داخلی کمک 

 فیت محصولش را ارتقا دهد. کنیم که بتواند کی
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گونه که باید مصرف کاالی داخلی را فرهنگ سازی کنیم، باید اتقان عمل ما همان
ش سازی کنیم. تولیدکنندگان ما هم باید تالدر میان تولیدکنندگان داخلی را هم فرهنگ

 کنند که مرتب کیفیت محصوالت داخلی را باال ببرند.
زیادی دارد. روایت شده که معصومان )ع( حتی  تأکیداسالم بر اتقان در عمل  -

را  تان قبر هم بکنید، قبرخواهید برای مردگانمیند که اگر شما اهکرد تأکید
 .1محکم و مستحکم بسازید
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 مولفه سوم: سیره عملی علما د  حمایت از تولید ملی 

 حمایت همیشگی علما از تولید ملی

طول تاریخ شتتیعه، علما همواره پشتتتیبان صتتنعتگران و تولیدکنندگان ملی بودند.  در

در هنگام نفوذ انگلستتتان در ایران، علمای شتتیعه چه در نهضتتت تحریم تنباکو و چه در 

ماجرای شترکت استالمیه به صورت همه جانبه از تولیدات داخلی حمایت کردند. سایر 

 دند تا کشور بتواند در مقابل بیگانگان بایستدعلما نیز همواره حامی تولیدات ملی بو

 نهضت تحریم تنباکو

های میرزای شتیرازی با صتدور فتوای تحریم تنباکو عمال در مقابل استعمار شرکت

 ارانحصتت در را تنباکو بازار که ایران در رژی معروف انگلیستتی به خصتتوص شتترکت

 بزرگ عمرج این نفوذ  وسعت یواسطهبه تنباکو، تحریم ایستتاد. حکم داشتت، خویش

 بودن، زمان امام با محاربه حکم در و حرمت بر مبنی ستتتابقهبی و شتتتدید حکم و

 هایاستتتتعماگری علیه مبارزات در عطفی ینقطه و شتتتد آفرینتحول و ستتتازجریان

 بودند شورک اقتصاد به زدن ضربه پی در واردات طریق از عمدتا  که کشور در بیگانگان

 و باجان با معامله پیامدهای و اشکاالت شتاید آن از قبل تا کهطوریبه آمد، حستاب به

 اضحو و روشن مردم عموم بر چندان سترزمین بر ایشتان اقتصتادی یستلطه و بیگانگان

 صتتدور اما. کردندمی همراهی معامالت این با وقت دولت نیز بستتیاری موارد در و نبود

 و داد شانن اقتصادی امور در را بیگانگان یستلطه برابر در شتریعت دخالت هم فتوا این

 انایش ورزیستلطه و بیگانگان اقتصتادی تهاجم دیگر هایعرصته و مظاهر بر را راه هم

 .نمود مسدود کشور این در

 و نوری هللافضل شیخ شتهید بین که جوابی و ستؤال در نیز فتوا این از قبل ستال سته

 زمان آن در کفر بالد و اجانب اقتصتتادی نفوذ ستتد مورد در شتتیرازی بزرگ میرزای

 صتتتورت غیره، و چایی و قند چون مواردی تحریم طریق از انگلیس و روس ویژهبه
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 بر را صلیا تکلیف و برشمرده عامه مصالح و ستیاست باب از راآن ایشتان بود، پذیرفته

 یگانهب کاالهای تحریم به را مردم و بودند دانسته نفوذ صاحبان مستلمانان و دولت دوش

 . کردند تشویق

 شکل گیری شرکت اسالمیه در دوران قاجار

آقا  ،هانیآقا نجفی اصف شرکت اسالمیه پس از قیام تنباکو و بروز فواید آن، توسط

 1131.ق/1911در سال  بازرگانانجمعی از  نوراهلل و میرزا ابوالقاسم زنجانی به همراهی

ر اصفهان دن و مقابله با وابستگی به خارج م. با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایرا

 مده:آاساس نامه این شرکت  21و  21 در مادهتاسیس شد. 

ستد متاع خارجه ممنوع است. فقط همّ خود را  و ین شرکت به کلی از دادا

صرف ترقی متاع داخله و آوردن چرر اسباب و کارخانه مفیده خواهد نمود و 

ب اقتضاء و به موقع خود در کشیدن راه حمل متاع داخله را به خارجه بر حس

 « (21)ماده  شوسه و آهن اقدام خواهد کرد.

الشرط مجبورند لباس یس و مرئوس و امنای شرکت حسبئتمام اجزاء از ر

 (21)ماده  خود را از منسوجات و متاع داخله مصرف رسانند

 

شعب این شرکت به سرعت در سایر شهرها و حتی در خارج ایران افتتاح شد. علما  

و مراجع بزرگ شیعه از جمله آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، سید صدر 

ی صادر های ترویجی بسیارالدین عاملی در تایید و تشویق این فعالیت فتاوی و اعالمیه

ای به مظفرالدین پردازد و در نامهن شرکت میحمایت از ای در آخوند خراسانینمودند. 

 نویسد:شاه می

م پناه، بذل مراحچه بسیار شایسته است که اعلیحضرت شاهنشاه اسالمیان

ملوکانه در مشیت این شرکت اسالمیه که خشنودی حضرت امام عصر تت 
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العالمین له الفداء تت و ترویج ملت بیضاء و تقویت دولت عظمی... است، ارواح

 البسه مصنوعه اسالمیه مقدملبسواهند فرمود، خود آن وجود اقدس در خ

و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم وزرای عظام و اولیای فخام 

دولت ابدمدت را مفتخر فرمایند. و بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین الزم است 

اس خلع لبو الناس علی دین ملوکهم تأسی و متابعت نمایند »به مقتضای 

للت  ا از خود بلبس لباس عزم البسه اسالمیه صاح  شرع  ا 

 «)کهن جامه خویش پیراستن/ به از جامه عاریت خواستن. خوشنود دا  د

های شرکت اسالمیه وارد نجف در روزنامه ثریا آمده است که وقتی پارچه

ها را شوند و لباس ساخت دست مسلمانشود، مراجع و علما جمع میمی

  1.کنیمگویند ما به این لباس داخلی افتخار میپوشند و مییم

های قدری گسترش یافته بود که یکی از روزنامهه این شرکت ب تولیداتمیزان  

انگلیس، رشد آن را سکته منافع انگلیس در اصفهان و بلکه کل منطقه خلیج فارس اعالم 

ما در دخالت علالسلطان حاکم اصفهان از ای به امینوزیرمختار انگلستان در نامه 2نمود.

های خارجی در این شهر با توسعه شرکتامور اقتصادی شکایت کرد و آن را مغایر 

. این ر اصفهان گردیدتاسیس این شرکت باعث اشتغال بیش از هزار نفر در شه 9دانست

 آهن محوطه اصفهان برآمد.اهصدد حصول امتیاز ساختن رشرکت حتی در

 حمایت علمای اصفهان از تولید ملی

اصفهان  در حمایت از شرکت اسالمیه  علمایقمری( قبل  1921سال )سال  112حدود 

 ماز خوا دن بر ، مصرف لباس خا جیای زدند که در آن دست به صدور اعالمیه

                                                           
 .همان -1

 .123-121موسی نجفی؛ اندیشه تحریم و خودباوری؛ ص  -2

 اسالمیه، نماد اقتصاد مقاومتی.پیمان رهبری، شرکت  -9
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عمال استاحترام به ، ی تجملیها شستن بر سفره، مرده با کفن خا جی

 کردند. متن این بیاینه جالب و قابل توجه است: ممنوع را بر خود کنندگان مواد مبد 

بعد از تستتتبیح و تحمید؛ این خدام شتتتریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک »

ایم که مهما امکن )تا حد امکان( بعد ذلک تخلف ننماییم، متعهد و ملتزم شتترعی شتتده

 فعال پنج فقره است:

قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار اوال:  -

یسیم. نوهای دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمینوشته شود. اگر بر کاغذ

قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این 

غیرایرانی و کسی را مانع نماییم. حرام نیست کاغذ قرارداد باشد، امضا نمی

 شویم، ماها با این روش متعهدیم.نمی

ثانیا: کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی  -

 لوةصایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه باشد، متعهد شده

 بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ود، قرار دادیم شس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده میثالثا: ملبو -

یر های غدانیم لباسکنیم و حرام نمیمهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی

المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایم حتیایرانی را، اما ماها ملتزم شده

ه ها نیز کذلک و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچایرانی بنماییم تا بعین ما

 از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشتتد، چه عامه چه خاصتته، باید مختصتتر رابعا: میهمانی -

باشتد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشتره. اگر زائد بر این کسی 

متا را بته محضتتتر خود وعتده نگیرد. خودمتان نیز به همین روش  تکلف دهتد،

نماییم؛ هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید میهمانی می

 امتنان ماها خواهد بود.
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 رویم؛ زیرا کهکنیم و به منزل او نمیوافوری و اهل وافور را احترام نمی خامسا: -

و التستتترفوا ان اهلل الیحب  -ان الشتتتیاطین آیتات باهره )ان المبذرین کانوا اخو

و التلقوا بایدیکم الی التهلکه( و حدیث )ال ضتترر و الضرار( ضرر  -المسترفین 

مالی و جانی و عمری و نستلی و دینی و عرضتی و شغلی آن محسوس و َمسری 

ها و ممالک را به باد داده. بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است و خانواده

 .1نگیریمه نظر توهین و خفت میاست، ب

حستتین  - 2آقا نوراهلل حاج اهلل تچون آیای هماین بیانیه به امضتتای علمای برجستتته

آقا میرزا  - 1شتتیخ مرتضتتی اژه  -1االستتالم آقانجفی ت حج – 9بن جعفر الفشتتارکی 

 رسیده است. محمد باقر بروجردی حاجی سید -1تقی مدرس  محمد

 لباسم استفاده نکنیداز دکمه خارجی برای 

 نقل (ره) نجفی مرعشی العظمی اهلل آیت حضترت تشتیع جهان بزرگ مرجع فرزند

 هی  هلمعظم که بوده این نجفیمرعشتتی اهلل آیت عملی خصتتوصتتیات از یکی :کندمی

 و ستدانمی استتکبار با مبارزه را روش این و نکرده استتفاده خارجی هایلباس از وقت

 قاآ کند، استتتفاده وی، لباس برای خارجی دکمه از خواستتتمی خیاط که موقعی حتی

 .کردمی استفاده لباسش در دکمه جای به قیطان از و نداد اجازه

 حمایت ایت اهلل مالحسینقلی همدانی از تولید ملی

 عصر نعارفا بزرگترین از یکی (ره) همدانی ینقلیستح مال آخوند العظمی اهلل آیت

 از ییک به خود و برچیده خوشه ایشان معرفت و علم خرمن از نفر هاده که است حاضر

 اختهشتتن عرفانی زمینه در بزرگوار آن گرچه. اندشتتده تبدیل استتالمی عرفان بزرگان

 رداختهپ بدانها متأسفانه که اندبوده عمل و نظر صاحب نیز ستیاستی زمینه در اما نداهشتد

 . است نشده

                                                           
 .1921جمادی الثانی 13 ،2ش 11سال  ،حبل المتین منتشر شده در روزنامه  -1
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 و روش ،است معاصتر مبارز علمای از نیز خود که الری عبدالحستین ستید اهلل آیت

 فرهک بالد از مجلوبات کلیّه از او: کندمی نقل چنین را همدانی آخوند استتتادش منش

 رّرمک سالک عارف آن. کردنمی استعمال را دخانیات و چای و قند و فرمودمی اجتناب

 تّقیم که آن مگر شود حاضر من درس حوزه به کسی نیستتم راضتی من که فرمودهمی

 سدر مجلس در حضتتور آقایان از بعضتتی تهدیدآمیز اعالم این اثر بر و مجاهد یا باشتتد

 .کردند ترک را وی

 یدستت اهلل آیت شتتهید درباره استتالمی انقالب کبیر رهبر( ره) خمینی امام حضتترت

 باید هک کرباسی بود؛ زدزبان ایشان کرباس لباس وقت آن در: فرمایندمی مدرس حسن

 .پوشیدمی باشد ایران خود از

 ماجرای ضحاک بن عبداهلل در کربال

 داردی این رسید،( ع) حسین امام حضور به ارحبی نضر بن مالک همراه به ضحاک،

 یاجو را حضورشان سبب خوشتامدگویی، از پس امام گرفت، صتورت کربال در ظاهرا

 المتس و عافیت خدا از و رسیدیم خدمت سالم عرض برای: گفتند پاسخ در آنان شد،

   چیست؟ شما نظر! نداهشد جمع شما با جنگ برای مردم خواستاریم، را شما

  «است لیوکی نیکو چه و کندمی کفایت مرا خدا الوکیل؛ نعم و اهلل حسبی: »داد پاسخ امام

 نب مالک کنید؟نمی یاری مرا چرا: فرمود حضتترت گاه آن کردند، دعا امام برای دو آن

   .رفت و کرد رد را امام دعوت دارم، عیال و هستم مقروض من: که جمله این بیان با نضر

 و موقت حضتتور ستتىس و گفت را نضتتر ابن ستتخن مشتتابه نیز عبداهلل بن ضتتحاک

 هک کرد خواهم دفاع شما از جاآن تا: گفت و داد پیشنهاد امام کنار در را خود مشتروط

 د،بو خواهم آزاد شما از جدایی در صورت این غیر در باشد، مفید شما حال به من دفاع

 . پذیرفت نیز امام

 چون. فرمود دعا و تشتتویق را او بارها امام و داد خرج به دلیری عاشتتورا، روز در او

 د،رسیدن شهادت به - عمرو بن بشیر و عمر بن ستوید جز -( ع) حستین امام یاران جمله



11 

 

 بازگشتتت اجازه ایشتتان از و شتتد یادآور را خود پیشتتین شتترط و آمد حضتترت نزد او

 . گذاشت آزادش هم امام خواست،

 اسب بر سوار امام، اذن از پس بود، کرده پنهان هاخیمه از یکی در را خود اسب قبال که او

 روستایی هب چون ضحاک پرداختند، او تعقیب به «سعد ابن» سربازان از تعدادی. کرد فرار و شد

 . کردند رهایش و شناختند را او کنندگانتعقیب ایستاد، رسید« شفیه» نام به

 حماسه یپایان دقایق تا که او است، نظیربی خود نوع در «عبداهلل بن ضحاک» ماجرای

 از و درآورد پای از را خصم لشکریان از شماری و زد شمشیر امام کنار در عاشورا

 پشت ودخ نیکوی عاقبت بر چگونه بود، رسالت خاندان مظلومیت صحنه شاهد نزدیک

 ادنی به او آری،! ساخت محروم شهیدان ساالر رکاب در شهادت فیض از را خود و زد پا

: ...گردید ذراگ و ناپایدار زندگی این به او مجدد پیوند وسیله نیز اسبش و بود بسته دل

  .«اآلخرة علي الدنيا الحيوة استحبوا بانهم ذلک»
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 و ا فاأل د  اقتصاد مقاومتیمنبر دهم: الاوی توزیع 

)الگوی توزیع درآمد و انفاق در اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن انفاق در اقتصاد مقاومتی، چرخه 

 تولید، مصرف انفاق در رویکرد اقتصادی اسالم، الگوی تامین اجتماعی مسجد محور(

  1وَفِی أَمْوَالِِهمْ حَقٌّ لِلس ائِلِ وَالْمَحْرَومِ -

و جوز لهم ان یاکلوا  المال هلل یضعه عند الرجل ودایعامام صادق)ع(:  -

قصدا و ینکحوا قصدا و یرکبوا قصدا و یعودوا بما سوی ذلک علی فقراء المومنین 

و یرموا به شعثهم فمن فعل ذلک کان ما یاکل حالال و یشرب حالال و یرکب 

  2حالال و ینکح حالال و من عدا ذلک کان علیه حراما

  قطه قوم ا دیشه اقتصادی اسالم ا فاأل د   اه خدا

در رویکرد اسالمی نسبت به اقتصاد، مشارکت مردم در کمک به فقرا و نیازمندان 

 زدایی در نظرالم برای دولت نقشی اساسی در فقربسیار پر رنگ است. هر چند اس

کند. البته در عین حال اسالم افراد را تشویق میگیرد، ولی از مردم سلب مسئولیت نمی

کند که خودشان اقدام به کار و تالش کنند و تا حد ممکن از وابستگی به دیگران می

اسالم کار و تالش برای کسب روزی جهت تامین خود و خانواده را واجب  بىرهیزند.

داند. با این وجود، برخی از افراد جامعه یا توانایی کار کردن ندارند و یا عینی می

دهد اسالم برای حل این مشکل سعی ها را نمیدرآمدشان کفاف نیازهای مصرفی آن

                                                           
  13، الذاریات -1

 122، ص 11وسائل الشیعه، ج  -2
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اسالم بر فرهنگ ایثار و انفاق ناشی  تأکید 1در ترویج فرهنگ انفاق و ایثار نموده است.

  2از اعتقاد به وجود حیات جاودانه و جنبه مقدمی دنیا برای آخرت است.

 تصویر دقیق امام صادأل از وظایف مسلما ان

دایی زوظیفه مستتلمانان در فقر زیبایی)ع( در روایتی که در باال آمده به  امام صتتادق

 شده است: تأکیدکند. در این روایت بر چند نکته را گوشزد می

کنند که یم تأکید: حضرت ابتدا بر این نکته اما ت بودن اموال  زد ا سان -

ست و ان خدا آمالکیت ما بر اموال مالکیت اعتباری استت و مالکیت حقیقی از 

ند المال هلل یضعه ع تنها به صتورت ودیعه در اختیار ما گذاشتته شتده است:

 الرجل ودایع
: امام صتادق )ع( با توجه لزوم توجه به دستو ام صاح  واقعی اموال -

فرمتاینتد کته پس متا بتاید ببینیم که خداوند بته ودیعته بودن اموال نزد افراد می

گذاشته، چه دستوری در مورد چگونگی  متعادل که این اموال را نزد ما به امانت

 دارد. هاآناستفاده از 

)ع( خداوند از ما  : بنا به فرمایش امام صتتادقلزوم  عایت اعتدال د  مصََّّرف -

خواستتته استتت که در مصتترف اموال رعایت اعتدال را بکنیم )و جوز لهم ان یاکلوا 

یم خداوند ببخشتت قصتتدا و ینکحوا قصتتدا و یرکبوا قصتتدا( و مابقی اموالمان را در راه

 )و یعودوا بما سوی ذلک علی فقراء المومنین و یرموا به شعثهم(

: رعایت اعتدال در مصرف و بخشش مازاد به فقرا مالک حالل و حرام -

گونه عمل کند یعنی از اموال تحت فرماید که هر کس اینحضرت در ادامه می

الل مصارفش ح اختیارش به اعتدال مصرف کنند و مازادش را به فقرا ببخشد،

                                                           
 .991، ص اقتصادنا ،باقر صدر محمد -1

 .91 ص ،9، ج محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینى، الکافی -2
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است فمن فعل ذلک کان ما یاکل حالال و یشرب حالال و یرکب حالال و ینکح 

حالال؛ ولی کسی که از این رویه عدول کند مرتکب حرام خواری شده است: 

 و من عدا ذلک کان علیه حراما 

 چرخه تولید، مصرف و ا فاأل 

در اقتصاد اسالمی بین اجزای سبک زندگی اقتصادی ارتباط هماهنگی وجود دارد. 

گونه که گفته شتتتد، در رویکرد استتتالمی نستتتبت به فرهنگ اقتصتتتادی مطلوب، همان

هرچند تمایل به کستتب روزی حالل  امری مطلوب و پستتندیده استتت؛ حرص و طمع 

عرصتته تولید، قناعت و ناپستتند استتت. استتالم در عین ترویج فرهنگ کار و تالش در 

گرایی در عرصتته مصتترف و انفاق و ایثار در عرصتته توزیع را پرهیز از استتراف و تجمل

پذیر ها در جامعه باعث آسیبنماید. در نگرش استالمی، تضعیف این ارزشتوصتیه می

 شود. شدن افراد و جامعه می

 حرص  سبت به د یا  یشه ا حراف قوم شعی  و داود

 حری  ها را به علتآن انحرافره به داستان قوم شعیب )ع(، قرآن کریم با اشا

ازت با صراحت به پیامبرشان شعیب گفتند ای شعیب! آیا نمبرشمرده که بر دنیا  بودنشان

خواهیم یمیا آنچه را  پرستیدند ترک کنیمیمان دهد که آنچه را پدرانمیبه تو دستور 

اصالتک تامرک ان نترک ما یعبد آبائنا او ان قالوا یا شعیب ) ؟مان انجام ندهیدر اموال

 (.1نفعل فی اموالنا ما نشاء

ند که کبیان میمربوط به زمان داوود )ع(  همچنین خداوند متعال با اشاره به داستانی

هنگامی که حرص بر انسان غلبه کند حتی نسبت به برادر ضعیف و ناتوان خود مرتکب 

خالصه داستان چنین است که: دو برادر به عنوان شکایت نزد . شودمیظلم فاحش 

این برادر من نود و نه میش دارد و من تنها یکی »گفت:  هاآنداوود)ع( آمدند یکی از 

                                                           
 11 ،هود -1
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کند که این یکی را نیز به من واگذارد و در سخن بر من غلبه کرده دارم، اما او اصرار می

ه تنها اگر برادر باشد ب گوسفند مخصوصا  آیا این انصاف است که صاحب نود و نه . است

ان هذا اخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة . )گوسفند برادرش چشم دوخته باشد

 (.فقال اکفلنيها و عزني في الخطاب

 الاوی تامین اجتماعی مردمی مسجد محو 

ین اثر برای فقرزدایی الگوی تامین اجتماعی مسجد محور است. ؤیکی از الگوهای م

الگو در برخی مساجد به صورت عملی اجرا شده است. بر اساس این الگو، مسجد هر 

 یهامحل به عنوان پایگاهی برای فقرزدایی از فقرای همان محل با اتکا به کمک

 توان درمیشود. نمونه واقعی تامین اجتماعی مردمی را میتوانمندان آن منطقه مطرح 

رفتار حضرت امیرالمومنین دید که حضرت خودشان شبانه نان و خرما بر دوش 

گرفت و در کمال احترام و به صورت ناشناس و با حفظ کامل کرامت فقرا به درب می

شود و هم با کمترین هزینه از میبرد. در این الگو هم کرامت فقرا حفظ می هاآنخانه 

افراد هم محله به صورت داوطلبانه درگیر در فقرزدایی  ی نیروی انسانیهاجمله هزینه

شناسند، هزینه تشخی  میشوند. در این مدل چون افراد ساکنان محله خود را می

 توان از ظرفیت مساجد برایمییابد. در این الگو متکدیان از فقرای واقعی کاهش می

 را به فقرا رساند. اگر الگوین آها استفاده نمود و وری تجهیزات انبار شده در خانهآجمع

توان بین این مراکز در مساجد کاملی از این مراکز تامین اجتماعی شکل بگیرد، می

 مختلف ارتباط برقرار کرد و پایگاه مرکزی را در مساجد جامع هر شهر قرار داد.
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 کتف مجروح سید الشهدا

امی که به زخم بدن حضرت امام حسین )ع( نگاه هنگام تدفین شتهدای کربال، هنگ

می وجود دارد که خکردنتد متوجته شتتتدنتد کته در کتف امتام برآمتدگی و آثار زمی

این  فرمود: مسألهم شتمشتیر و نیزه ندارد. امام ستجاد )ع( در توضیح این خشتباهتی به ز

زنان وهیهای بهای غذا و بدوش کشیدن هیزم به سمت خانهبرآمدگی  بر اثر حمل کیسه

.1و یتیمان ایجاد شده است

                                                           
های غذا و به دوش ینقل الجراب علی ظهره الی منازل االرامل و الیتامی: این زخم بر اثر حمل کیسههذا ما  -1

 .132، ص 11 ج ، بحاراالنوار،11،ص 1ج  طالب،ابی های بیوه زنان و یتیمان است )مناقب آلکشیدن هیزم به خانه
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