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  چكيده

كار  اين هدف در پرتو اقتصادي است و ةها و از جمله عرصاسالم خواهان عزّت و اقتدار مسلمين در تمام عرصه

و مسلمانان را به شود مياي قائل اهميت ويژه و سرمايه اسالم براي كار و توليد ،روازاين. شودحاصل مي ،و توليد

نهادها و افراد مؤثّر در اين زمينه را كه كند و به منظور رسيدن به عزّت و اقتدار اسالمي، دعوت مي حمايت از آنها

  . كندمي را به آنان توصيه اموريو پيروي از خواند فراميبه همكاري  شودميمردم عموم ها و دولت، توليدكنندهشامل 

توليدات داخلي آن است كه همة  ةاسالمي در زمين ةيدن به رشد و خودكفايي جامعاز ديدگاه قرآن، شرط رس

طبقات جامعه ـ اعم از دولت، توليدكنندگان و مردم ـ دست به دست هم بدهند و با انجام وظايف خود، همراه با 

 افراد دولت با تربيتاز جمله،  رعايت موازين اخالقي و وظايف ديني، راه رسيدن به هدف مورد نظر را هموار كنند؛

 توليد، بر نظارت ،)مردم( خصوصي بخش به توليدي كارهاي واگذاري اشتغال، براي ريزي برنامه متعهد، و متخصص

 از پرهيز با هاكاال، در اين جهت، حركت كند؛ توليدكننده واردات هدايت و كنترل ها، قيمت مهار و بازار بر نظارت

 بر داخلي كاالهاي مصرف ترجيح با مردم آفرين باشند و نقش فروشي، گران و معامالتتوليد كاال و  در تخلّف و غش

  . خارجي، در راستاي توليد داخلي به جامعه و دولت ياري رسانند كاالهاي

به  ،)ع( ه معصومينائمپيامبر و بار پرو سخنان  شريف قرآن در اين تحقيق سعي بر آن است تا با تكيه بر آيات

و وظيفه هريك از اركان دخيل در اقتصاد جامعه براي مسلمين  مؤثر در حمايت از كار، توليد و سرمايه عواملفي معرّ

  . ايفاي نقش در اين زمينه پرداخته شود

  . كار، توليد، سرمايه ،قرآن، روايات، مسلمين :واژگان كليدي

                                                           

 almirjalili@yazd. ac. ir/ دانشگاه آيت اهللا حائري ميبد گروه علوم قرآن و حديث اريدانش. ١

/ )نويسنده مسئول(آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت اهللا حائري ميبد دانش. ٢

usofisara@yahoo. com   



  

  

  

  
 1392كتاب قيم، سال سوم، شماره نهم، پاييز و زمستان دو فصلنامه    34

  طرح مسأله

كند و در مواردي دعوت ميقرآن كريم، مسلمين را به پرهيز از وابستگي و اعتماد به دشمن 
شواهد تاريخي و . دهد، در اين زمينه، هشدار مي1سورة مباركة آل عمران 118نظير آية 

دهد كه دشمنان اسالم هرگز خواهان رشد و پيشرفت مسلمانان در مطالعات اجتماعي نشان مي
ايطي، با اهداف اقتصادي نبوده و نيستند و در هر زمان و شر ةزمين ،هاي مختلف و ازجملهزمينه

هاي مسلمين، از هرگونه ترفندي بر عليه اسالم و ط بر منابع و سرمايهمختلف و به منظور تسلّ
 تااند ترفندي كه امروزه، دشمنان اسالم به وسيله آن به ميدان آمده. كنندمسلمين استفاده مي

ميان، تعاليم اسالم  در اين. است» تحريم اقتصادي«مسلمانان را در تنگناي اقتصادي قرار دهند 
راستا نيز اين در  جمله، كار و توليد استو از هاكه خواهان برتري مسلمانان در تمامي زمينه

طلبد و عوامل مختلف جامعه را به همكاري مي2پذيرد ط كافران بر مسلمين را نميهيچگاه، تسلّ
. كندفي ميو رمز برتر بودن را در پايبندي بر ايمان و اصول اسالم معرّ

بنابراين، راهكار رهايي  3
ران حقيقي مفسحضرات معصومين، توان در خود قرآن و تعاليم از مشكالت اقتصادي را هم مي

  : آن، جستجو كرد و به اينگونه سؤاالت پاسخ داد كه

چه عواملي بيشترين نقش را ايفا  در راستاي حمايت از كار، توليد و سرمايه مسلمين، -1
  كنند؟ مي

از اين عوامل در راستاي رسيدن به رشد و اقتدار اقتصادي چگونه بايد عمل  هر كدام -2
  كنند؟

پاسخ  ي فوقهاشود تا با تكيه بر آيات قرآني و منابع حديثي، پرسشدر ادامه، كوشش مي
  . داده شود

   عوامل مؤثر در حمايت از كار، توليد و سرمايه  - 1

رشد توليد و اقتدار اقتصادي نقش دارند؛  سازي رسيدن جامعه بهعوامل متعددي در زمينه
حمايت از  ةاگر محدود. ترين اين عوامل اشاره خواهد شد اما در اين مقاله، به بارزترين و مهم

ث در نظر بگيريم دولت، كار، توليد و سرمايه در يك جامعه اسالمي را به صورت يك مثلّ
                                                           

  . )عنِتم ما ودوا خباالً يأْلُونكُم ال دونِكُم من بِطانةً تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا( 118/ 3: آل عمران. 1

 . )سبِيالً املُْؤمنِني يعل للْكَافرِين اللَّه جيْعلَ لَن و(141/ 4: نساءال. 2

  . )مؤمنني كُنتم إِنْ الْأَعلَونَ أَنتم و تحزنوا ال و تهِنوا ال و(139/ 3: آل عمران. 3
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اسالم براي هريك از اين . هند دادث را تشكيل خواها و مردم سه ضلع اين مثلّ توليدكننده
  . اي داردهاي جداگانهنهادها و اشخاص مؤثّر در اقتصاد جامعه، رهنمودها و دستورالعمل

  دولت -1- 1

ث جاي داد؛ زيرا دولت نقش توان در رأس اين مثلّ در ميان اين سه عامل، دولت را مي
خلي و صدور آن به مناطق گيري و ترويج يك اقتصاد مقتدر دااساسي و مهمي را در شكل

با فعاليت و مديريت صحيح دولت است كه امور جامعه سامان . مختلف جهان ايفا خواهد كرد
هاي اقتصادي سالم  يابد و فضاي مناسب براي فعاليتگيرد، زيربناهاي اقتصادي استحكام مي مي

ها روند صحيح خود را شود و نظام بازار و قيمتگران اقتصادي، سد ميفراهم و مسير اخالل
با سازگاري و تعادل ميان منافع طبقات مختلف جامعه است كه صلح و  ،همچنين. كند طي مي

ابعاد حيات فردي و  ة، در همها انسانگيرد و رشد و تعالي صفا فضاي جامعه را فرا مي
د و يابن هاي ديني، همگان به سعادت ممكن دست ميشود و در پرتو ارزشاجتماعي ميسر مي

نقش دولت را در اين راستا . توانند استعدادهاي فطري و روحي خود را شكوفا سازند مي
 حمايت از كار و توليد مسلمين جاي داد و براي هر توان در دو بعد حمايت از سرمايه و مي

  . يك رهنمودها و اقداماتي را لحاظ كرد

  حمايت از سرمايه ةحوز - 1-1- 1

ق داخلي الزمة داشتن توليدات گذاري موفّسرمايه. است» سرمايه«اساس و پاية كار و توليد، 
الشعاع خود قرار موفّق ملّي است كه بتواند توليدات جوامع ديگر از جمله، جوامع كفر را تحت

دهد و حتّي با صدور كاال به كشورهاي ديگر، زمينة گسترش فرهنگ اسالمي را در اقصي نقاط 
اسالمي وظيفه دارد كه از  ةترين نهاد در جامع ن مهمدولت به عنوا. جهان فراهم سازد

از . ق حمايت كندهاي افراد مردم و اموال عمومي ملّت در جهت توليدات داخلي موفّ سرمايه
تواند انجام دهد  مسلمين مي ةترين اقداماتي كه دولت در راستاي حمايت از سرماي جمله مهم
  :عبارتند از

  گذارهاي ديني و حمايت از سرمايه ارزشسازي براساس فرهنگ -1- 1-1- 1

مردان، بايد در حمايت از سرمايه مسلمين مد نظر قرار  ترين مواردي كه دولت اولين و مهم
اي هاي ديني و نهادينه كردن آن است، به گونه گذاري بر پايه ارزش سازي سرمايه دهند، فرهنگ
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-د كاالهاي باكيفيت، قدم به عرصة سرمايهگذار با نيت رفع نياز جوامع بشري و توليكه سرمايه

  . گذاري و توليد بگذارد

، براي انجام »عذافر«واگذاري سرمايه خود به يكي از اصحابش، به نام  در) ع(امام صادق 
لكني أَحببت أَنْ رِبحها و إِنْ كَانَ الربح مرغُوباً فيه و   أَما إِنه لَيس لي رغْبةٌ في« :كار تجارت، فرمود

هدائفَوضاً لرعتم زع لَّ وج اللَّه انِيره كن كه«): 76، ص5، ج1407كليني، ( »يمرا رغبتي در  توج
گرچه سود تجارت امر مرغوبي است ـ و ليكن من از آن جهت در صدد  سود آن نيست ـ

هستم ] براي جامعه[ ه به دنبال فوايد آنك  انجام آن هستم كه دوست دارم خداوند مرا در حالي
  . »ببيند

گذار را به عمل آورد و هاي الزم از فرد سرمايهدر اين راستا، الزم است كه دولت حمايت
هستند و با اموال خود اقتصاد جامعه » مهِوالماَبِ ونَدجاهي«چنين افرادي را كه از مصاديق بارز 

و مجاهدان ميدان نبرد ميان حقّ و باطل، مورد احترام و  بخشند همانند رزمندگان را رونق مي
اي حاكم بر اقتصاد جامعه را به گونهرات قوانين و مقرّهمچنين، دولت بايد . تكريم قرار دهد

ثران در ؤم ديگر وگذاران سرمايهو تقويت نيروي  موجب كارآمدياجراي آنها كه سامان دهد 
ل را فراهم سازد و به جاي سب و كار و تغيير و تحوو فضاي ك دباش توليدات اقتصادي جامعه

حمايت و ترك اكرام و احترام  فقدان. ددرصدد رفع موانع و تسهيل امور برآي ايجاد مانع، بيشتر
: ناپذيري چونتوجهي نسبت به كار آنها عواقب جبران گذاران و بينسبت به اين سرمايه

 - را به دنبال دارد ...هاي فرهنگي، اجتماعي وكه فساد و ديگر ناهنجاري -كاريگسترش بي
به بار خواهد آورد  آنانفرهنگ  نفوذ اعتمادي و ورود كاالهاي بيگانه توأم باماندگي، بيعقب

  . )20تا، ص آيين، بي مهر(

  الع رسانياطّ -2- 1-1- 1

از  گذار بتواند در كار خود، موفّق باشد، در ابتدا الزم است كهكه يك سرمايه براي اين
د، شناخت الزم و كافي را كسب كند؛ زيرا چه بپردازفعاليت به خواهد در آن،  مي اي كهحيطه

هاي عظيم اقتصادي دارند، ولي الزم و كافي را براي ايجاد پروژه ةداراني كه سرمايبسا سرمايه
دانند ينم ،گذاري كنند يا در صورت دانستن اي بايد سرمايهدانند كه در چه طرح و پروژهنمي

  . كه آن طرح و پروژه را چگونه بايد به اجرا بگذارند
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مردان و مسئولين ضرورت پيدا رساني از سوي دولتالعدر اين موقعيت است كه اطّ
. إِنَّ لي علَيكُم حقّاً، و لَكُم علَي حق! َيها الناسأ«: فرمايند طي روايتي مي) ع( كند؛ امام علي مي

لَيع قُّكُما حفَأَم... كُميملعلُو  تهجلَا تاى مردم« :)34 ة، خطب79، ص1414شريف رضي، ( »اكَي !

به  ...اما حق شما بر من آن است كه. بدانيد كه مرا بر شما حقى است، و شما را بر من حقى
اب بن اسيد تّكه براي ع نيز در ابتداي حكمي) ص( پيامبر اكرم. »شما تعليم دهم تا نادان نمانيد

  بن  سولُ اللَّه عتابقَد قَلَّد محمد ر« :ه چنين فرموده نوشت، خطاب به مردم مكّبه عنوان والي مكّ
): 123، ص21، ج1403مجلسى، (» تعليم جاهلكُم ...و مصالحكُم و قَد فَوض إِلَيه  حكَامكُمأسيد أ

»پيامبر خدا حكم هر كار شما و هر مصلحت شما را بر عهده عتّاب بن اسيد گذاشت؛ دمحم... 

واژة تعليم در اين حديث مطلق است و . »و تعليم دادن جاهالن از شما را وظيفه وى قرار داد
  . آموختن نيست گيرد و تنها به معني سواد مي جامعه را در برتمام امور الزم براي افراد 

هاي خود از يك سو و به بازار گذار بايد به استعداد و توانايييك سرمايه بديهي است كه
خود از سوي ديگر، احاطة كامل داشته باشد تا مبادا پس از اقدام  كسب و كار در محيط زندگي

رسول . هاي خود، با مشكل مواجه شود و به نتيجه مطلوب، دست پيدا نكنداندازي ايدهو راه
 »هو الْعملُ تابِع  الْعملِ  إِمام  اَلْعلْم« :زمينه، سخن زيبا و راهگشايي دارنددر اين  )ص(اكرم 

علم و « :)73، ص1407 ،ابن فهد حلى/ 488، ص1414طوسى، / 523، ص2، ج1362، صدوق(
بنابراين، اگر فردي بخواهد در زمينة  .»دانش پيشرو و امام كار و كار، پيرو علم و دانش است

العات الزم را در آن زمينه كسب كند و گذاري كند، در ابتدا، بايد اطّخود، سرمايه دلخواه
  . بيهوده، سرمايه و عمرش را در راهي كه سرانجامش معلوم نيست تلف نكند

  هاي طبيعي كشوربهينه از منابع و سرمايه ةاستفاد -3- 1-1- 1

تواند انجام دهد استفادة  ميهاي مسلمين از ديگر اقداماتي كه دولت در حمايت از سرمايه
ا م بارِك لي يف«: فرمايند در دعايي مي )ع( امام سجاد. بهينه و درست از منابع طبيعي كشور است

خدايا «): 108، ص1376 ،على بن الحسينامام ( »علَی  بِه  ما أَنعمت ا خولْتنِي و يفم رزقْتنِي و يف
اي  اي به گونه اي و به من انعام كرده امكاناتي را كه در اختيارم نهادهها و  توفيقم ده نعمت

  . »زا به كار گيرم و از آنها استفاده كنمبركت

در  .هاي طبيعي موجب زوال و نابودي آنها خواهد شد استفادة نادرست از منابع و سرمايه
 »و لَا بقَاَء لَها إِذَا كَفَرت  للنعماِء إِذَا شكَرت  لَا زوالَ«: آمده است) ع(روايتي ديگر از امام سجاد 
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، پايان وريها استفاده درست به عمل آ از نعمت ،هرگاه« :)55، ص68، ج1403مجلسى، (
  . »يابد ، دوام نميكنيبرداري  پذيرد و اگر از آنها نادرست بهره نمي

ترين آنها فروش منابع طبيعي به  از مهم استفادة نادرست از اين منابع انواع مختلفي دارد كه
خرند و پس از انجام  مي ندكي ايكشورهاي ثروتمند اين منابع را به بها. صورت خام است

در اين موارد، كشورهاي ثروتمند، . فروشندتغييراتي، به بهاي گزاف به صاحبان اوليه آنها مي
هاي دلسوزتر از مادر،  دايه سيمايهايي كه در كنند؛ واسطهاالن ماهري را بازي مينقش دلّ

هاي صنعتي ربايند و سرانجام، با فروش فرآوردهرا مي جهان سومكشورهاي  كالنهاي ثروت
ستانند ان باز ميايشاند، از ، اندك پولي را كه در مقابل منابع و كار فراوان به آنها دادهآنانبه 

  . )50، ص1378فراهاني فرد، (

اين خود، نوعي تسلّط بيگانگان بر سرماية مسلمين است كه قرآن كريم آن را بشدت رد  
 خداوند« :)141/ 4: نساءال( )سبِيالً ؤمنِنيالْم يعلَ للْكَافرِين اللَّه علَيج لَن و(: فرمايدكند و مي مي

   . »است نداده قرار]  تسلّطى[ راه كافران براى مؤمنان،]  زيانِ[ بر هرگز

گرايي و بدتر از آن،  مصرف. شود استفادة نادرست از منابع، به آنچه گفته شد محدود نمي
آور و مخرّب كه اغلب بسيار گران است، از موارد ديگر اتالف منابع شمرده توليد اشياي زيان

. است كه دولت اسالمي بايد از آن جلوگيري نمايد، زيرا مصداق تضييع اموال عمومي شود مي

ها مسئول  هاي ديني، مسلمانان در حفظ اموال عمومي و استفادة درست از آنبراساس آموزه
 )ع( امام صادق. سازي و تدبير نادرست در اين اموال بپرهيزند هستند و بايد از اسراف، ضايع

مجلسى، (  »عز و جلّ  اللَّه  ضيعه  فَضيعهممن ولي شيئاً من أُمورِ الْمسلمني «: فرماينددر اين زمينه مي
كسى كه واليت امرى از امور مسلمانان داشته باشد، و كار ايشان را « :)345، ص72، ج1403

  . »ضايع و تباه كند، خداى بزرگ او را تباه خواهد كرد

  قراري امنيت اقتصاديبر -4- 1-1- 1

و ) 90ص ،1412، راغب(بيم است و  خوف و زوال  آرامش خاطرامنيت در لغت به معناي 
امنيت  )ع( در كالم معصومين. مالزم است) ريسك( هايي همچون ثبات و عدم خطربا مفهوم

به معناي لغوي و عرفي آن به كار رفته و تأمين آن بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و در برابر، 
ما لَا يأْمن فيه   شر الْأَوطَان« :فرمايندمي )ع(حضرت امير . جامعه تقبيح شده استدر ناامني 
ها، وطني است كه ساكنانش در آن در بدترين وطن«): 410، ص1410تميمى آمدى، ( »الْقُطَّانُ
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، همان( »شر الْبِلَاد بلَد لَا أَمن فيه و لَا خصب« :فرمايند در جايي ديگر مي ايشان .»امان نيستند
فقدان . »امنيت و سرسبزي وجود ندارد ،بدترين شهرها، شهري است كه در آن« :)409ص

اندازد و با آشفته ساختن ذهن و روان مردم، مانع آسايش امنيت، حيات اقتصادي را به خطر مي
  . شودو رفاه اجتماعي و اقتصادي و هرگونه كار و كوشش مي

در جامعه جلوگيري كند و با گيري جو هراس و وحشت دولت اسالمي بايد از شكل 
ها نسبت به مال و سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي اصالحات فرهنگي الزم و تغيير نگرش

هاي توليدي و تجاري فراهم گذاري و فعاليت و رفع مشكالت، فضاي مناسب را براي سرمايه
انجامد اسالمي مي ةجامعها و هر آنچه به زيان د و از شدت يافتن دامنة اختالفات و فتنهساز

-ها و سفارشدر نامة خود به مالك اشتر، پس از توصيه )ع(جلوگيري كند؛ چنانكه امام علي 

 و ثُم التجار و ذَوِي الصناعات فَاستوصِ«: افزايدگران، چنين ميهايي در مورد بازرگانان و صنعت
 ة، نام1414رضي،  شريف(» و خذْ لَهم بِحقُوقهِم  سبلَهم  حرمتهم و آمنفَاحفَظْ  ...خيراً بِهِم أَوصِ

در مورد  مرا سفارش« :)258، ص74، ج1403مجلسى،  /140، ص1404شعبه حرّانى،  ابن/ 53
حرمتشان را پاس  ... كن، سفارش نيكوكارى به را آنها و بپذير، صنايع صاحبان و بازرگانان
  . »بكوش ها آنهاي فعاليتشان را امن گردان و در حفظ حقوق بدار؛ راه

ت در جامعه، حضور فعال نيروهاي انتظامي است كه وجودشان به يكي از طرق ايجاد امني
را پشتيبان خود بدانند و فعاليتشان محيط  آنهاديدگان زندگي مردم، آرامش ببخشد و ستم

به ) ع( در نامه امام علي. و غارتگري ناامن سازداشي، چپاول جامعه را براي زورگويي، عي
كنند، تا  را فراهم مي ها آنكه اسباب امنيت  اند شدهمعرفي » دژ رعيت«مالك اشتر، سپاهيان، 

الرعية   فَالْجنود بِإِذْن اللَّه حصونُ« :بر سرپا بايستد تواند ينمحدي كه رعيت، جز به وسيلة ايشان 
 نيز وةُ إِلَّا بِهِميعالر قُومت سلَي نِ ولُ الْأَمبس ينِ والد زع و لَاةهمان، شريف رضي( »الْو :(

شكوه حاكمان و عزّت دين، و امنيت  ةدژهاى استوار مردم، و ماي -به فرمان خدا -سپاهيان«
  . »ها هستند و زندگى رعيت جز با سپاهيان ثبات نيابدراه

هاي مشابه از آن حضرت و ديگر پيشوايان ديني بروشني، ه به اين حديث و توصيهتوجبا 
همچنين، بديهي است كه . گذاري و توليد دريافتدر جهت سرمايهتأثير امنيت را  توان يم

اين امنيت، نقش مهمي را در حمايت از توليدات مسلمين ايفا خواهد  فراهم كردندولت با 
  . كرد
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  حمايت از كار و توليد ةحوز - 1-2- 1

 كار و توليد، دست پيدا ةبراي اين كه جامعة اسالمي بتواند به اوج اقتدار و پيشرفت در زمين

حمايت از سرمايه گفته شد،  ةكند، دولت موظّف است عالوه بر انجام اقداماتي كه در زمين
الزم براي اشتغال، رشد  ةاقداماتي را نيز در جهت حمايت از كار و توليد انجام دهد و زمين

در . توليد از لحاظ كمي و كيفي و استفاده از كاالهاي توليد داخل را در جامعه به وجود بياورد
شودط دولت پرداخته ميادامه به توضيح اين اقدامات و ضرورت انجام آنها توس .  

  معنوي و اخالقي عموم مردم يتبهبود وضعتالش در راه  -1- 1-2- 1

قرآن حاكي از اين است كه همواره بايد در نگرش افراد، ميان ماديات و  برخي از آيات
 تنس ال و الْآخرةَ الدار اللَّه آتاك فيما ابتغِ و(: معنويات، تعادل برقرار باشد؛ مانند اين آية شريفة

كصيبن نيا منسهم و بجوى را آخرت سراى داده خدايت آنچه با و« :)77/ 28: قصصال( )الد 

 عن أَوالدكُم ال و أَموالُكُم تلْهِكُم ال آمنوا الَّذين أَيها يا( :و نيز آية. »مكن فراموش دنيا از را خود

 فرزندانتان و شما اموال] زنهار،[ ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« :)9/ 63: منافقونال( )اللَّه ذكْرِ

  . »نگرداند غافل خدا ياد از را شما

 و قُوتك و صحتك تنس لَا« :است آمده سوره قصص، چنين 77آية  تفسير در )ع( امام على از
اغَكفَر و كاببش أَنْ و اطَكشن طْلُبا تة بِهرت و تندرستى« :)229ص ،1400 صدوق،(» َالْآخو قو 
 را آخرت ،)بزرگ نعمت پنج( اين بوسيلة و مكن فراموش را نشاطت و جوانى و فراغت

ندهند و  دست از را ها سرمايه و ها فرصت كه ها همة انسان به است هشدارى آيه اين. »بطلب
  . هاي مادي، آنها را در راه معنويت و كسب سعادت اخروي بكار برند بري از نعمت ضمن بهره

الزم است در تركيب و  اين تعادل منطبق بر فطرتي است كه در نهاد هر انسان وجود دارد و
بدين معني كه حكومت نبايد همت . هاي حكومت اسالمي نيز اين جهات مراعات شودبرنامه

هاي روحاني و معنوي افراد، غافل هاي مادي اختصاص دهد و از جنبهخود را تنها به جنبه
توازن و شود؛ بلكه وظيفه دارد در زندگي امت اسالمي، ميان جهات مادي و معنوي افراد، 

هاي انساني هاي ظاهري و باطني و تمام خواستهتعادل ايجاد كند و با توجه به تمام واقعيت
هاي روحي و اخالقي افراد جامعه جدا از البتّه، توجه به جنبه. جهتي را فداي جهت ديگر نكند

هاي مادي هاي روحي و اخالقي، جنبه هاي مادي نيست؛ بلكه در ساية تقويت جنبهتقويت جنبه
  . )420ص، 1370سبحاني، (شود  نيز تقويت مي
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 تي برخوردار است كه تقويت ابعاد روحي و اخالقي مردم توسط دولت، از چنان اهمي
هدف از بعثت خود را برپايي فضايل اخالقي در ميان مردم بيان كردند و  )ص(پيامبر اكرم 

] ترويج[من براي «): 272، ص67، ج1403مجلسى، (» الْأَخلَاقِمكَارِم   لأُتمم  بعثْت« :فرمودند

كرد كه در  آن حضرت به عمال و كارگزاران خود توصيه مي. »فضايل اخالقي، برانگيخته شدم
براي نمونه، هنگامي كه . ادارة امور مردم، همت خود را به تربيت و اصالح آنان مبذول دارند

ي گسيل داشت، به او توصيه كردعاذ بن جبل را به سمت فرماندارم :» و اللَّه ابتك مهلِّماذُ ععا مي
ِسنأَح  مهبأَد  ةحاللَاقِ الصلَي الْأَخاى معاذ، كتاب خدا « :)25، ص1404ابن شعبه حرانى، ( »...ع

  . »را به ايشان بياموز و آنان را با اخالق نيكو تربيت كن

با اندكي تأمل در اين كه چرا پيامبر گرامي اسالم هدف از بعثت خود را گسترش فضايل 
فهميد كه در  توان يماخالقي دانستند و اين امر را به كارگزاران خود هم توصيه كردند، 

 حقيقت، اساس و بنيان يك اقتصاد سالم، رعايت فضايل روحي و اخالقي، آن هم در حد
تك افراد جامعه به اين امر مهم، مبادرت ورزند و هر يك خود ناظر كاعالي آن است و اگر ت

  . كننده اعمال خود باشند، بكلّي از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري به عمل خواهد آمدو اصالح

قرآن كريم در توصيف اينگونه افراد كه پرداختن به كارهاي دنيوي آنها را از تقويت بعد 
 و الصالة إِقامِ و اللَّه ذكْرِ عن بيع ال و تجارةٌ تلْهيهِم ال رِجالٌ(: يدفرما كند ميمعنوي غافل نمي

 تجارت نه كه مردانى« :) 37/ 24: نورال( )الْأَبصار و الْقُلُوب فيه تتقَلَّب يوماً يخافُونَ الزكاة إيتاِء

دارد  نمى مشغول خود به زكات، دادن و نماز داشتن برپا و خدا ياد از را آنان ستدى، و داد نه و
بنابراين، از آنجا كه نماز و . »هراسند مى شود مى رو و زير آن، در ها ديده و دلها كه روزى از و

) الْمنكَرِ و الْفَحشاِء عنِ  يتنه الصالةَ إِنَّ(؛ دارد ياد خدا انسان را از اعمال خالف باز مي

اي بتوانند در هر سه بعد توليد، توزيع و مصرف، به افراد جامعه ، اگر)45/ 29: كبوتالعن(
-ربا، قمار، كم: اي براي اعمال نامشروع اقتصادي چونتقويت اين فضايل بپردازند، ديگر، زمينه

فروشي، انحصارطلبي، اسراف و اعمال ظلم و اجحاف در حقّ ديگران، وجود  فروشي، گران
  . توانند در رفاه و آرامش، به گذران زندگي خود بپردازند يمه نخواهد داشت و همة افراد جامع

  بهبود وضع اقتصادي عموم مردم -2- 1-2- 1

دولت بايد با ابزارها و . افزايش سطح زندگي عموم مردم در حوزة وظايف دولت قرار دارد
در . افراد جامعه فراهم سازد ةي مختلف، شرايط يك زندگي مطلوب را براي هماشگرده
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و لَم يضر بِهِم  ...أُمتي يأُذَكِّر اللَّه الْوالي من بعدي علَ«: آمده است )ص(روايتي از پيامبر اكرم 
مهرفْقي لَم و ملَّهذفَي  هركْفخدا را به « :)9، ص1413، حميرى/ 406، ص1، ج1407كلينى، ( »مفَي

به آنان زيان نرساند تا  ...ميان امت، والي و حاكم گردد آورم كه پس از من درمي آن كسياد 
  . »خوار شوند و به فقر گرفتارشان نكند تا كافر گردند

ها را نسبت به دولت، بلكه  براساس اين حديث، وضع اقتصادي نامطلوب مردم نه تنها آن
اي سالم، جلوهكند؛ زيرا دولت با يدك كشيدن نام ا اعتماد مي حتّي نسبت به دين و خدا هم بي

دار كشد و با نااليقي خود، چهرة اسالم را خدشه مغاير با آنچه اسالم ارائه كرده را به تصوير مي
ط دولت نه تنها باعث اعتماد و دلبستگي از سوي ديگر، بهبود وضع اقتصادي مردم توس. كند مي

اقتصادي را در جامعه  هاي تواند فعاليت شود، بلكه به نوبة خود، ميمردم به دين و دولت مي
ها را گسترش شكوفا كند و آهنگ رشد و پيشرفت را شتاب ببخشد و دامنة ابتكارات و نوآوري

من « ):ع(براساس سخني از امام علي . دهد و از اين رهگذر، پاية نظام اجتماعي را استوار سازد
هترلَ قُدأَه اسِ فَقَدةَ الننؤلْ ممتحي ا  لَمهقَالتانمرداني كه  دولت، )433، ص1376ليثى واسطى، ( »ل

) و براي بهبود سطح زندگي مردم نكوشند، ناخودآگاه،(هاي مردم را بر خود نپذيرند هزينه

  . سازندقدرت را به ديگران فراهم مي انتقال زمينة

  ي دولتيها بخشتربيت افراد متخصص و متعهد و اصالح مديريت در  -3- 1-2- 1

اي براي رشد و پيشرفت مطلوب، به نظام آموزشي كارآمد و تربيت نيروي انساني هر جامعه
من عملَ علي غَيرِ علْمٍ كَانَ ما يفِْسد أَكْثَر مما «: فرمودند )ص(پيامبر اكرم . ماهر نيازمند است

لصهر كس بدون علم « :)195، ص1، ج1380حكيمى، / 44، ص1، ج1407كلينى، (» حي
)همچنين، . »كند ، كاري انجام دهد بيش از آن كه آباد سازد، خراب مي)صمهارت و تخص

- خداوند در قرآن كريم، از بيان حضرت يوسف، به تقدم مهارت و شناخت بر عمل تصريح مي

) يوسف(: )55/ 12: يوسف( )عليم حفيظٌ إِني الْأَرضِ خزائنِ  يعل  اجعلْين قالَ(: فرمايدكند و مي

اين آيه عالوه بر . »آگاهم و نگهدارنده كه ده قرار) مصر( سرزمين خزائن سرپرست مرا« :گفت
تخصص و مهارت، به تعهد در انجام وظايف محوله كه همان محافظت از اموال مردم است نيز 

  . اشاره دارد

ادارة جامعه و تدبير امور مالي و مديريت  بر اين اساس، افرادي كه از نظر فكر و فنّ 
ها به هاي الزم را ندارند، نبايد در اينگونه تصدياقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص
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به كارگيري مديران و كارگزاران متعهد و كاردان، بستر مناسب را براي رشد . كار گرفته شوند
هاي اجتماعي فراهم ديگر فعاليت هاي اقتصادي دولت واقتصادي و اجراي درست سياست

 ...فَولِّ من جنودك«: داري، فرمودبه مالك اشتر در زمينة حكومت در نامه) ع(امام علي . سازد مي

نمةً ماسيس لْماً وع مهعمأَج... أَفراء  يلَي الْأَقْوِيو عبني فَاِء وع53، نامة 1414شريف رضي، ( »بِالض /

مسئوليت را به كساني واگذار كن كه گذشته از مهارت « :)132، ص1404ابن شعبه حرانى، 
ضعيفان باشند و به زورمندان گرايش نيابند و راه  گذاري، طرفداري در سياستتوانمندعلمي و 

  . »را براي سلطه و استثمار آنان نگشايند

هاي مختلف دولتي بپردازد و اصالح ر بخشد مديريت بنابراين، دولت بايد به اصالح
وجدان، آينده نگر، امين و باتجربه بر مطلوبي دارد كه افراد خداترس، باها زماني روند مديريت

افرادي كه با آگاهي به مسائل مختلف و شناسايي مشكالت مردم،  ،رأس امور نهاده شوند
مومي را در مسيري به جريان بيندازند كه صالح ها را عملي سازند و اموال عها و برنامهطرح

فَإِنَّ من فَناِء الْإِسلَامِ  ...«: آمده است )ع(در روايتي از امام صادق . اسالم و مسلمين در آن باشد
كليني، ( »يصنع فيها الْمعروفو فَناِء الْمسلمني أَنْ تصري الْأَموالُ في أَيدي من لَا يعرِف فيها الْحق و لَا 

از عوامل فناى اسالم و مسلمانان آن است كه اموال به دست كسانى « :)25، ص4، ج1407
را ندانند و اموال را در راه خير به ) ي و توان اقتصادى داشتنمالدارو (بيفتد كه حقّ مال 

اي كه  را ادا كنند كه در زمينه توانند بدرستي، حقّ مال بديهي است كساني مي. »مصرف نرسانند
 . اموال به آنها سپرده شده، از تخصص و تعهد كافي برخوردار باشند

  ريزي براي اشتغال  برنامه -4- 1-2- 1

تواند در حمايت از كار، توليد و سرماية مسلمين انجام دهد  از جمله كارهايي كه دولت مي
و تأمين معيشت افراد  شغليهاي كردن فرصتاين كار با فراهم . سازي براي اشتغال استزمينه

  پذير استهاي صنعتي و كشاورزي انجاماندازي پروژهاز طريق تأسيس مؤسسات عمومي و راه

كند و افراد جامعه را در سود آنها شركت هايي كه به افزايش ثروت عمومي كمك ميـ پروژه
هاي گذاري، اعطاي كمكسرمايههاي دولت اسالمي موظّف است با آسان كردن راه. دهدمي

گران و بازرگانان را تشويق كند تا كشاورزان، صنعت«مالي و تخصيص تسهيالت اعتباري، 
  . )192، ص1390اسحاقي، (» اندازي شوند و بازارها رونق يابندها، كشت و صنايع راهزمين
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تشكيل پس از هجرت و  )ص( كرمدهد كه پيامبر ا مطالعة تاريخ صدر اسالم نشان مي
هاي متعدد با كفّار قريش و يهوديان محارب بود، از حكومت، در همان حال كه درگير جنگ

كرد؛ بلكه با انجام اقدامات گوناگون، زمينة هاي اقتصادي مردم نيز غفلت نمي گسترش فعاليت
بين  مزارعهو مساقات چون ي يگاهي، با انعقاد قراردادها«: آورداشتغال مسلمانان را فراهم مي

وري انصار و مهاجران كه شغل و زميني نداشتند، زمينة اشتغال مهاجران و افزايش بهره
و  كرد و گاهي، با واگذاري زمين جهت ساخت بازار و حمام هاي انصار را فراهم مي زمين
اين روش در . )66، ص1374صدر، (داد  هاي تجاري و خدماتي را گسترش مي ، فعاليتغيره
  . نيز در جامعة اسالمي، ادامه داشت )ص(ر رحلت پيامب هاي پس از سال

   )بخش خصوصي(واگذاري كارهاي توليدي به مردم  -5- 1-2- 1

هاي توليد از آنجا كه به طور معمول، واگذاري كارهاي توليدي به مردم باعث كاهش هزينه
سبب نياز شود، دولت موظّف است كه جز در مواردي كه به  وري ميو افزايش كارآيي و بهره

به سرماية فراوان، از توان بخش خصوصي خارج است، يا مالحظات امنيتي و رعايت منافع 
كند، در ساير موارد، نقش نظارتي داشته ملّي، ضرورت دخالت مستقيم دولت را ايجاب مي

تأمين نيازهاي جامعه و ايجاد اشتغال مولّد،  هاي بخش خصوصي را به سمتباشد و سرمايه
گذاري و توليد را تسهيل ، موانع را رفع و روند سرمايههاي عملي و قانونيا حمايتهدايت و ب

  . )117، ص1390خليليان، (كند 

شود كه آن  ، استفاده مي)ع(و ديگر حضرات معصومين  )ص(از سيرة عملي پيامبر اكرم 
ر و بزرگواران در جايگاه حاكم اسالمي، در مواردي كه اقدامات شخص يا اشخاصي باعث ضر

زيان بر مسلمانان، تعدي به حقوق ديگران، اشاعة فساد و تباهي، عرضة كاالهاي ممنوع و ايجاد 
- شد، بسرعت، دخالت و فساد را از ريشه قطع ميويژه كاالهاي اساسي مي كمبود كاالها به

بِالْمحتكرِين فَأَمر نه مر ا«: فرمود )ص(در توصيف سيرة پيامبر اكرم  )ع( امام علي. كردند
 :)115، ص3، ج1390طوسى، ( »و حيثُ تنظُر الْأَبصار إِلَيها  الْأَسواقِ  بطُون حكْرتهِم أَنْ تخرج إِيلبِ

بر محتكران گذشت و فرمان داد تا اجناس احتكارى ايشان را به ميان بازارها  )ص(ا پيامبر خد«
هاي اقتصادي را به خود اما در غير از اين موارد فعاليت. »برند و در برابر چشم مردم، قرار دهند

  . كردند هاي اقتصادي شركت نميكردند و به عنوان دولت، در فعاليت مردم واگذار مي
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اي است كه بستر مناسبي را براي حكام اقتصادي و حقوقي اسالم به گونهبسياري از ا 
سازد، براي نمونه، با اينكه اراضي موات و معادن  فعاليت و مشاركت بخش خصوصي فراهم مي

 شود و در اختيار حاكم و دولت اسالمي است، سياست اصولي پيامبر اكرم از انفال شمرده مي

وري از معادن به مردم واگذار  هاي موات و بهره بر اين بوده كه احياي زمين )ع( و امامان )ص(
شاهدي  )ع(روايتي از امام باقر . شود و دولت اسالمي بر بخش خصوصي نظارت داشته باشد

 »لَهم هي و هابِ أَحق فَهم عمروها و الْأَرضِ من شيئاً أَحيوا قَومٍ أَيما«: بر اين مطلب است كه فرمود

هر گروهي كه زميني را آباد سازند به آن، حقّ اولويت دارند و « :)152، ص7، ج1407طوسى، (
البتّه، دولت اسالمي بايد بر اينگونه امور نظارت داشته باشد و هر جا كه  .»زمين مال آنهاست

  . هايي را پديد آوردمصالح مسلمانان اقتضا كند محدوديت

  نظارت بر توليد -6- 1-2- 1

ي حكومت اسالمى آن است كه براى تجساصول و م بخشيدن به يكى از وظايف جد
را با ه در ميدان توليد به كار برخيزد و شالودة توليد جامعمعيارهاي توليد در جامعة اسالمي، 

  رو، بر حكومت،ايناز. بريزد و بر عملى شدن آن نظارت جدى كند يتكيه بر موازين اسالم

الزم است كه به توليدكنندگان اجازه ندهد تا چيزهايى را كه براى عموم جامعه نفعي ندارد و 
ندازد و موجبات اشاعة فساد اد را به خطر افراحتّي ممكن است قوام جامعه و منافع و مصالح 

هاي الكلي و آالت لهو و لعب ـ توليد خمر و نوشابه: را در جامعه اسالمي فراهم كند ـ نظير
  . ليد كنندتو

شده نه تنها اين توليدات، بلكه هر شكلى از اشكال اسرافي و  هاى ياداصول و مقياس
به  -كند؛ زيرا توليد اينگونه كاالها اشرافى را نيز به صورتى قاطع رد مى نهياگرا مصرفتجمالت 

 ةزندير يپعوامل  نيتر مهمدر تضاد است و اين توليدات از اسالمي با اصول  -دار صورتى ريشه
بندوبارى در  پديدآوردن بى سازِها و زمينه هاى ويرانگر، و براندازندة زندگى سالم تودهتفاوت

ي در مصرف، و متزلزل شدن اسباب گريقاروناخالق عمومى و اتالف اموال مردم، و ترويج 
  . قوام و رشد مبتنى بر خير و فضيلت در اجتماع هستند

كُلُّ ما يتعلَّم الْعباد أَو يعلِّمونَ غَيرهم من أَصناف الصناعات  ...«: فرمايندمي )ع(امام صادق  
و اغَةيالص و ةارجالت ابِ وسالْح و ةابتثْلِ الْكا  ...مهنم ادبا الْعهإِلَي اجتحي يالَّت الْآلَات وفناعِ صوأَن و

ه و فيه لنفِْسه أَو منافعهم و بِها قوامهم و فيها بلْغةُ جميعِ حوائجِهِم فَحلَالٌ فعلُه و تعليمه و الْعملُ بِ
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رِهيغگيرند يا ياد  هايى كه مردمان ياد مىهمة صنعت ...« :)859، ص17، ج1409حر عاملى، (» ل
انواع مختلف آالتى كه ) ساخت(، و  ...دهند، نظير تحرير و حساب و تجارت و زرگرى و مى

يافتن  اى براى دست قوام زندگى، و وسيله ةبرند و ماي سود مى اهآننياز دارند و از  آنهامردمان به 
چه براى  ـ آنهاينها و تعليم دادن اهاى ديگر است؛ پرداختن به كار با همگى نيازمندي ةبه هم

اسالمي  ةمعيارهاي توليد در جامعبنابر اين حديث، . »خود و چه براى ديگران ـ حالل است
اصل حفظ قوام زندگي اجتماعى و  ،اصل سودمندى عمومى ،اصل احتياج عمومى: عبارتند از

، بر دولت اسالمي الزم است كه از توليد در نتيجه. هاى عمومى اصل پاسخگويى به نيازمندي
تحميل  اسبابدهد و را در جامعه رواج مي  گرايى ي و مصرفگر ياشراف ةروحي كاالهايي كه

زيرا توليد چنين كاالهايي ؛ ، جلوگيري كندكند يمفقر و نيازمندي را بر عموم مردم فراهم 
توليد اجناس و  كاهشو ممكن است موجب  استمستلزم مصرف مقدار فراوانى از مواد اوليه 

  . شود د و به باال رفتن بهاى اين كاالها نيز منجر گردمورد نياز همگان  وكاالهاى ضرورى 

  هانظارت بر بازار و كنترل قيمت -7- 1-2- 1

أَحلَّ اللَّه الْبيع و حرم (بنابر مفاد آية  مشروع را در معامله ب سود و منفعتاگرچه اسالم كس
ها، اجحاف به  ها آنها را به بازي با قيمت ولي طمع انسان؛ پذيرفته است )275/ 2: البقره( )الربا

بديهي است كه . كشاند آور ديگر ميكارهاي زيانو ديگران براي كسب سود بيشتر، احتكار 
در نامه ) ع(علي ، رو ازاين. پذير نخواهد بوداين امور بدون دخالت دولت، امكان جلوگيري از

و  ...«: فرمايندخود به مالك اشتر، پس از سفارش به او در مورد بازرگانان و صنعتگران، مي
ذَل عم لَماعض مهنريٍ مي كَثأَنَّ ف ككَيتاح اً قَبِيحاً وحش شاً وقاً فَاح و اتاعي الْبِيكُّماً فحت عِ وافنلْماراً ل

منع منه و لْيكُنِ  )ص(الْولَاة فَامنع من الاحتكَارِ فَإِنَّ رسولَ اللَّه  يذَلك باب مضرة للْعامة و عيب علَ
اعِ فَمتبالْم عِ وائالْب ننِ مبِالْفَرِيقَي فحجارٍ لَا تعأَس لٍ ودازِينِ عوحاً بِممعاً سيب عيالْب دعةً بكْرح فقَار ن

كِّلْ بِهفَن اهإِي يِكهو با اين وصف، بدان، كه در « :)438، ص53نامة ، 1414شريف رضي، ( »... ن
كنند،  اند و احتكار مىميان كاسبان و بازرگانان، بسيار كسان هستند كه معاملتى بد دارند؛ بخيل

. همه باعث زيان همگان است و عيب بر واليان نهاياو . دارند و در داد و ستد، اجحاف روا مى

مود و بايد كه خريد و فروش، از آن منع فر )ص(پس، از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا 
يي نه به زيان فروشنده و نه به ها نرخآساني، صورت پذيرد و با ميزان عدل، انجام گيرد و با ه ب

  . »دست به احتكار زند او را كيفر دهزيان خريدار و آن كس كه پس از منع تو، 



  

       

 
 

  47  عوامل مؤثر در حمايت از كار، توليد و سرمايه مسلمين از ديدگاه قرآن و حديث          

ميدان، دور كنند رقبا را از  با كاهش قيمت، كوشش در بازار اي عدهممكن است  گاهي
هرگاه، شخصي قيمت كاال  ،رواينسازند تا پس از چندي، بازار را در اختيار خويش بگيرند؛ از

تر از سطح قيمت بازار عرضه كند بايد بررسي شود كه علّت حركتش چيست؛  را پايين
اي كه كاالي خويش را به قيمتي پايين هنگام مشاهدة فروشنده )ص( طور كه پيامبر اكرم همان

كرد، از انگيزة اين كار، پرسش كرد و از حسن نيت وي، اطمينان حاصل نمود رضه ميع
زني در اين راستا، گشت. )291، ص1382شهري،  محمدي ري/ 331، ص1359نويس،  خوش(

موقع به محض ديدن هرگونه تخلّف از احكام و مقرّرات  هدر بازارها و انجام اقدامات الزم و ب
  . شود از وظايف دولت شمرده مي ،تجاوز به حقوق ديگرانيا هرگونه تعدي و 

البته، . گيرد ط دولت انجام ميگذاري كاالها توسدر فرآيند نظارت بر بازار، گاهي قيمت
ها به روال عادي و در حد عادالنه، تعيين شوند، دولت نبايد اصل اوليه اين است كه اگر قيمت

ها داشته باشد تا از حد مطلوب اشراف و نظارت بر قيمتگذاري دخالت كند؛ بلكه بايد در نرخ
در پاسخ به درخواست مردم مبني بر  )ص(در اين زمينه، سخني از رسول اكرم . خارج نشود

  يرفَعه إِذَا شاَء و يخفضه ياللَّه تعالَ يإِنما السعر إِلَ« ؛تعيين قيمت كاالهاي احتكار شده، آمده است
، 1398صدوق، / 115، ص3، ج1390، طوسى( »بعضٍ من بعضهم يأْكُلْ اللَّه عباد فَدعوا ...إِذَا شاَء

برد و هرگاه بخواهد آن  قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را باال مي« :)388ص
كه شرايط  ولي در صورتي ،»را رها كنيد تا از همديگر سود برندمردم  ...دهد را تنزّل مي

فروشي، اجحاف و  اقتصادي حاكم بر جامعه از حالت سالم و عادي خارج شده و احتكار، گران
تواند قيمت كاالها را تعيين  هاي نامطلوب بر جامعه حاكم گردد، دولت اسالمي مي ديگر پديده

  . بحث نظارت بر بازار نقل شد بر اين مطلب داللت دارد در) ع(كالمي كه از امام علي . كند

  كنترل و هدايت واردات كاال -8- 1-2- 1

هاي مناسب در زمينة واردات كاالها خاذ سياستتنظيم درست بازرگاني يك كشور و اتّ
ها شود و چه خوب است كه اين سياست باعث رونق اقتصاد و تأمين منافع ملّي آن كشور مي

حفظ قوام  ،سودمندى عمومى ،احتياج عمومى) (ع( مأخوذ از كالم امام صادقاصول براساس 
خاذ به آن اشاره شد، اتّ سابقكه در  )هاى عمومى پاسخگويى به نيازمندي ،زندگي اجتماعى

گردد؛ زيرا اين اصول، تنها به حوزة توليد منحصر نشده و عرصة واردات كاالها را هم در بر 
ن واردات بايد با نيازهاي ضروري و اساسي جامعه و توان مالي كشور رو، ميزاايناز. گيرد مي
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اي تنظيم شود كه فقط به اقالمي هاي اقتصادي دولت به گونهمتناسب باشد و سياستاسالمي 
كه مورد نياز واقعي كشور است و امكان توليد آن در داخل وجود ندارد اجازة واردات داده 

ركود اقتصاد داخلي و به دنبال آن، تعطيل شدن برخي  رويه باعثشود؛ زيرا واردات بي
د و در اين ميان، تنها كشورهاي وش مياي از شاغالن، واحدهاي توليدي و بيكاري عده

اي اندك از واردكنندگان با ناديده گرفتن منافع ملّي، سود سرشاري صادركننده كاال و عده
  . د شدهد خوابه بيگانه تشدي خواهند برد و روند وابستگي كشور

، واردات بي روية كاال باعث ورود فرهنگ بيگانه و انفعال و بر آنچه گفته شد  عالوه
پيش، مصرفي بار خواهد آورد؛ ازد و جامعة اسالمي را بيشوش ميشكست صنايع داخلي نيز 

زيرا با وجود واردات كاالهاي خارجي، جامعه نيازي براي توليد اينگونه كاالها احساس 
ذاكري ( نخواهد كرد و در نتيجه، هيچگونه تالشي هم در جهت توليد آنها نخواهد داشت

ها و تصميمات دولت در سطح كالن، براي كنترل و در اينجا سياست. )167، ص1381شانديز، 
هاي اقتصادي ها قادرند با اجراي سياستهدايت واردات، نقشي تعيين كننده دارد؛ زيرا دولت

هاي الزم از ورود كاالهاي لوكس و تجملي و نيز اقالمي كه واردات آنها نترلمناسب و اعمال ك
ها خاذ سياستدر اين شرايط است كه با اتّ. شود جلوگيري كنند باعث ركود توليدات داخلي مي

شود و از پيامدهاي و تدابير مناسب، ميزان واردات به طور طبيعي و منطقي كنترل و هدايت مي
  . آيداد داخلي جلو گيري به عمل ميمنفي آن بر اقتص

  رعايت عدالت مالياتي -9- 1-2- 1

درست انتخاب  ،هاي متغير و همچنينرعايت عدالت در تعيين ميزان و نوع ماليات
در انداز و آن را كه مردم مقدار بيشتري از درآمد خود را پس شود يممشموالن مالياتي سبب 

در نامه  )ع(امام علي . گذاري كنندزايي سرمايه و در نتيجه افزايش اشتغال جهت رشد توليد
ٌء خفَّفْت بِه الْمئُونةَ عنهم فَإِنه ذُخر يعودونَ  علَيك شي و لَا يثْقُلَن ...«: فرمايدمي خود به مالك اشتر

كتيِنيِ وِلَايزت و كبِلَاد ةارمي عف كلَيع آن « :)434، ص53نامة ، 1414شريف رضي، ( »...بِه
 اتيمال وكمتر، از آنان خراج [را سبك كني ] كشاورزان و ساير مردم[مقداري كه بار آنان 

گردانند؛ اي باشد كه به تو باز مي نباشد؛ چرا كه آن مقدار اندوخته و گرانبر تو سخت ] بگيري
بدين ترتيب، موال . »آورندكنند و آراستگي در قلمرو حكومتت پديد ميرا آباد مي تيشهرها
دعوت و بر نقش اين امر در  مردمرا به رعايت عدالت در گرفتن ماليات از  حاكمان) ع(علي 
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 شموالناي بايد از مبه اندازه) ع(با توجه به سخن امام . كندگذاري تأكيد ميافزايش سرمايه
  . گذاري باز نداردرا از توليد و سرمايه هانآماليات گرفته شود كه مازاد بر نيازشان باشد و 

   اه توليدكننده -2- 1

ها در يك جامعة اسالمي، دومين ضلع حمايت از كار و توليدات داخلي را توليدكننده
دهند و رشد توليدات جامعه چه از لحاظ كيفيت و چه كميت تا حد زيادي به  تشكيل مي

و توليد كاالهاي باكيفيت و ارزان و حفظ رضايت . بستگي خواهد داشت ها آننحوه عملكرد 
در ادامه، به . آيدگامي مؤثّر در راستاي اين اقدام بزرگ به شمار مي ،كنندگاناعتماد مصرف

در فرآيند حفظ كيفيت توليد آنها ها در جامعه و چگونگي عملكرد توضيح وظايف توليد كننده
فروشي و د شد كه شامل مباحثي همچون غش در معامله، تبليغ دروغين، كمهپرداخته خوا

  . شودوشي ميگران فر

  در معامله) فريب(پرهيز از غش  - 2-1- 1

است پرهيز از هاي ديني بسيار به آن توجه شده  ها كه در آموزهترين وظايف توليدكننده از مهم
زدن، برخالف باطن  در لغت به معناي گول »غش«. در داد و ستد است )فريب و خيانت(غش 

. )641، ص1375، ستانىب(ت اس آمده دادن و خيانت  سخن گفتن و نامناسب را سودمند جلوه

كار، خارج از جرگة اهميت اين موضوع تا جايي است كه در فرهنگ اسالمي فرد خيانت
خطاب به فرد ) ص(مسلمانان به شمار رفته است؛ چنانكه در روايتي از پيامبر اكرم 

ما علمت أَنه لَيس من الْمسلمني من  اَ«: خرمافروشي كه در صدد فريب مسلمانان بود آمده است
هداني كه هر كس مسلمانان را بفريبد از آنان  آيا نمي« :)160، ص5، ج1407كليني، ( »مغَش

  . ا خواهيم پرداختآنه ع مختلفي دارد كه در ادامه بهانوا معاملهفريب در . »نيست

  

  كاالهاي تقلبي ةعرض -1- 2-1- 1

هاي دين اسالم، تحميل كاالهاي نامرغوب به جاي كاالهاي مرغوب يا مخلوط در آموزه
اي كه از هم شناخته نشوند،  دو و آميختن كاالي ارزان قيمت به كاالي قيمتي به گونهنمودن آن

 )ع( يكي از ياران امام كاظم. آن منع شده استاز مصاديق غش در معامله به شمار رفته و از 
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دينارٍ فَأَخذَه بِيده ثُم قَطَعه  بين يديه فَنظَر إِيل فَإِذَا دنانِري مصبوبةٌ) ع(كُنا عند أَبِي الْحسنِ «: گويدمي
نزد « :)160، صهمانكليني، ( »ٌء فيه غش لَا يباع شي يلْقه في الْبالُوعة حتاَ: بِنِصفَينِ ثُم قَالَ لي

گاه آن را امام به يكي از دينارها نگريست و آن. بوديم و دينارهايي نزد حضرت بود) ع(امام 
 فروختهآن را در چاه انداز تا چيزي كه تقلّبي است : برداشت و دو نيم كرد و به من فرمود

  . »نشود

طال و نقره بود و ارزش آن به وزنش جنس از  زمان اهل بيت، پولقابل ذكر است كه در 
-در حديث فوق. شد مثالً، دينار كه يك مثقال طال بود با ده درهم معاوضه مي ؛بستگي داشت

در ) ع(در روايتي ديگر از امام صادق . الذّكر هم سخن از فروش دينار تقلّبي به ميان آمده است
  آن، غش: فرمودندايشان در جواب . با نامرغوب سؤال شدمورد مخلوط كردن خوراك مرغوب 

  . )27، ص2، ج1385، تميمي مغربي(شود و ناپسند است  محسوب مى

كيفيت كاالها تأكيد شده و  باال بردنهاي ديني، بر  با توجه به روايات ياد شده، در آموزه
اي غيرواقعي از كاالها، نهي و نكوهش شده  هرگونه فريب و تقلّب در داد و ستد و ارائه چهره

البتّه، براي . روزگار كنوني در سطوح گوناگون به آن گرفتار استدر است ـ امري كه تجارت 
ضاي معنوي جامعه و از ميان بازار ما كه به منزلة بازار اسالمي است افزون بر پيامدهاي نفي ف

بردن اعتماد عمومي، آثار ناخوشايندي براي اعتبار ملّي در سطح جهاني و در نتيجه، خسارات 
  . سهمگين اقتصادي براي كشور را به دنبال دارد

  دروغينتبليغات  -2- 2-1- 1

منظور رساني كه به يك نوع پيام«رساني است و در اصطالح به تبليغ در لغت به معناي پيام 
تأثير اين . )176، ص1388حسيني، (تعبير شده است » شود يمگير انجام  اثرگذاري در نفس پيام

شده است و هزينة  شناخته كامالًكنندگان در اقتصاد امروز، دهي رفتار مصرفعامل در شكل
به خود  ...و ها رسانهي تبليغاتي در سطح ها اميپبندي گرفته تا بسيار سنگيني را از صنايع بسته

به خريداران،  آنهادر عين حال، تبليغات كاالهاي توليدي و شناسايي . اختصاص داده است
و  گانكنند ، توزيعگانقرار گيرد، منافع توليدكنند صحيحياست كه اگر در مسير امري ضروري 

جهاني، در بازاريابي توليدات داخلي و  ةاين امر در گستر. كند يمرا تأمين  گانكنند مصرف
   .)180، ص1387عيوضلو، (اي دارد  كننده رونق اقتصاد ملّي، نقش تعيين
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وجودي خود كه  از فلسفة متأسفانه، امروز شاهد آن هستيم كه تبليغات تجاري اغلب،
ها و تعريفات معرّفي درست كاالهاست فاصله گرفته و با شگردهاي ويژه، توأم با جلوه

گمان بي. انددروغين، به ابزاري براي جذب خريداران و فروش كاال به هر قيمت، مبدل شده
از . هاي اخالقي و اقتصادي اسالم سازگار نيست اين شيوة تبليغات به هيچ روي با آموزه

ديدگاه اسالم، هر گونه اقدام يا تبليغي كه ارزش و اهميت يك كاال را فراتر از آنچه هست 
به رعايت پنج ويژگي در  )ع(نكوهيده شده است؛ چنانكه در روايتي از امام صادق  نشان دهد،

1عدم ستايش از كاال در هنگام فروش است ها آنهنگام معامله تصريح شده كه يكي از 
 

  . )286، ص1، ج1362، صدوق(

گونه تالشي كه ارزش واقعي كاال را رهاي اقتصادي اسالم از ه از سوي ديگر، در آموزه
 مر النبِي ص علي«: ديفرما يم )ع( كمتر جلوه دهد نيز جلوگيري شده است؛ چنانكه امام صادق

بالثَّو لُ طَوِيلًا وجكَانَ الر و هبِيعي بثَو هعم لٍ وجر  كتِسلْعل فَقأَن هفَإِن سلاج رياً فَقَالَ لَهقَص «

مرد . فروخت يماي  به مردي رسيد كه جامه )ص(پيامبر خدا « :)312، ص5، ج1407كلينى، (
بنشين، چرا كه در اين صورت، كااليت : حضرت به او فرمود. كوتاه اش جامهبلند باال بود و 
اي كه در دست فروشنده بود، در سنجش با بلند بااليي او كوتاه  جامه. »رسد يمبهتر به فروش 

  . ديرس يم، از اين روي، اندازه و ارزش واقعي آن كمتر به نظر نمود يمجلوه 

از چنان اهميتي برخوردار ي واقعي كاال و عدم تبليغ دروغين از آن، ها يژگيونماياندن 
علَيه   يكُنت أَبِيع السابِرِي في الظِّلَالِ، فَمر بِي أَبو الْحسنِ موس«: گويد است كه هشام بن حكم

در « :)44، ص10، جهمان( »لُّيا هشام، إِنَّ الْبيع في الظِّلَالِ غش، و إِنَّ الْغش لَايح: السلَام، فَقَالَ لي
بر من گذشت و  )ع( بودم كه امام كاظم ]اي نازك هنوعي پارچ[ي ربساسايه مشغول فروختن 

كردن حالل   ششود و غ محسوب مى  شاى هشام، فروشندگى در سايه، از انواع غ: گفت
توان نتيجه گرفت كه اگر تيرگي اندك سايه روي پارچه، در بررسي سخن امام، مي. »نيست

هاي خاص و گاه با اي امروز كه با جلوهغش و فريب و نارواست، تبليغات گستردة رسانه
كنند و تأثير يي اساسي كاالي تبليغ شده غافل مها يژگيوآميز، مخاطب را از  مطالب گزافه

  . نبايد جايز باشد گذارند يمشگرفي بر روان وي 

                                                           

1 .»رتاش و اعب نيم سمخ نِبتجفَلْي ...:لْفالْح ا وبی  الررتإِذَا اش الذَّم و اعإِذَا ب حدالْم بِ ويانَ الْعمتك و« .  
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هايي هستند  هاي ديني، تبليغات درست بازرگاني داراي ويژگيبه هر حال، با توجه به آموزه
عاهاي گزاف، اد ازفي خصوصيات واقعي كاال و پرهيز معرّ: عبارتند از ها آن نيتر مهمكه 

هاي كاال، به حداقل احتمالي و عوارض جانبي و گاه عيبنماياندن و شناساندن ضررهاي 
هاي ظاهري آن هاي بدآموزي تبليغ، توجه به نكات اساسي و كاستن از جلوهرساندن جنبه

  . )181، ص1387عيوضلو، (

  فروشيكم -3- 2-1- 1

اهميتي  چناناين بحث از . فروشي استترين مصاديق غش در داد و ستد، كماز برجسته
فروشان را  اي را به اين عنوان اختصاص داده و كمبرخوردار است كه خداوند در قرآن سوره

 علَي اكْتالُواْ إِذَا الَّذين لِّلْمطَفِّفني ويلٌ( : پرداخته است آنهامذمت كرده و به يادآوري كار زشت 

 يوم  عظيمٍ ليومٍ مبعوثُونَ مأَنه أُولَئك يظُن لَا أَ ِسرونَيخ زنوهمو أَو لُوهمكَا إِذَا و يستوفُونَ الناسِ

قُومي اسالن برل نيالَمپيمانه مردم از چون كه فروشان كم بر واى« :)6-1/ 83: مطففينال( )الْع 

 گمان آنان مگر !دهند كم ايشان، به كنند، وزن يا پيمانه آنان براى چون و ستانند تمام ستانند،

 پروردگار برابر در مردم كه روزى بزرگ؟ روزى] در[ شد خواهند برانگيخته كه دارند نمى

 . »ايستند پاى به جهانيان،

 »طفيف« است و وزن و پيمانه كردن كم به معنى تطفيف. است» تطفيف«ماده  از »مطفّف«

قرآن . است قليل جنس، به اصل نسبت وزن و پيمانه در كم كردن قليل؛ چون چيز يعنى
 فروختن براى چون و رنديگ يم تمام كنند كيل خذا مردم از چون فروشان،كم بر واى :گويد مي

كنندة كم  هرچند آيه، بيان. )225، ص4، ج1412قرشى، (كنند  كم ،نمايند وزن و پيمانهآنها به 
تري داشته باشد و هرگونه مفهوم گسترده تواند يمگذاشتن در پيمانه و ترازوست؛ اما 

خدمات و در ساعات كار و نيز كاستن از مواد يا ارائة فروشي در داد و ستد، كم كاري در  كم
  . كيفيت الزم در كاالهاي توليدي را در بر بگيرد

ها گناه بزرگي است كه عالوه بر مكافات اخروي، كيفر دنيوي را هم در فروشياينگونه كم 
بِالسنِني و  يأَخذَهم اللَّه تعالَ  إِذَا طَفَّفُوا الْمكْيالَ« :نديفرما يم) ص( پيامبر اكرمپي دارد؛ چنانكه 

را به  ها آنهر گاه مردمان در پيمانه كم گذارند، خداوند « :)66، ص1394 ،كراجكى( »النقْصِ
  . »سازد يمي و كمبود گرفتار تنگسال
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دهد و ضمن اينكه افراد را به اداي حقوق دستوري فراتر ميدر جاي ديگر از قرآن، خداوند 
از اجناس مردم نيز برحذر  كردن كمي و گذار بيعرا از  آنها، كند يممردم به طور كامل دعوت 

 الْأَرضِ في تعثَوا ال و أَشياَءهم الناس تبخسوا ال و بِالْقسط الْميزانَ و الْمكْيالَ أَوفُوا ...(: دارد يم

فِْسديناجناس و( اشياء بر و دهيد تمام عدالت، با را وزن و پيمانه ...« :)85/ 11: هود) (م (

» خسب«در اين آيه، . »مكوشيد فساد به زمين، در و مكاهيد آنان حق از و مگذاريد عيب مردم،

مردم و كار كسي است كه از حقّ » باخس«و . است  به معناي كم شدن چيزى به طريق ظلم
-، با توجه به اين آيه، هر دو حالت كمنيبنابرا. )110، ص1412راغب، (گذارد  مردم كم مى

از حقوق مردم يا به عبارتي، از ارزش اجناس مردم كاستن، از مصاديق فساد  كردن كمفروشي و 
كه از زبان امام صادق همچنين، در حديثي . در زمين شمرده شده و مورد نهي قرار گرفته است

يكي از پنج ويژگي كه افراد بايد حين اقدام به خريد و فروش، رعايت كنند عدم گذشت، ) ع(
  . )286، ص1، ج1362 ،صدوق(به هنگام خريد آن است  ي مردمنكوهش كاال

از سوي ديگر، در روايات اسالمي، بر بيشتر گذاشتن به هنگام فروش و كمتر گرفتن در 
در . سفارش شده است كه در حقيقت نقطه مقابل دو حالت مذموم ياد شده استهنگام خريد، 

جارِية قَد اشترت  علي) ع(مر أَمري الْمؤمنِني «: آمده است كه فرمود )ع(روايتي از امام صادق 
 نِنيمؤالْم ريأَم نِي فَقَالَ لَهقُولُ زِدت يه ابٍ وقَص نماً ملَحظَمأَع ها فَإِنهزِد هلَيع اللَّه اتلَوكَة  صرلْبل« 

كنيزي را ديد كه در حال خريد گوشت از  )ع(امير مؤمنان « :)152، ص5، ج1407كلينى، (
براي او بيفزا كه : امام به قصاب فرمود. كرد يمقصاب بود و گوشت بيشتر را درخواست 

طرز رفتار و برخورد در بازارهاي اسالمي و رعايت صداقت  اين. »خداوند بركت را افزون كند
-كاري در معامالت، جوي از اعتماد و اطمينان را بين خريدار و فروشنده به وجود ميو درست

ن بر دگردد و با افزوآورد و موجب افزايش امنيت معامالت و اعتبار بازارهاي اسالمي مي
  . شودو خارجي، تقاضاي بيشتري را سبب ميفروش كاالهاي مختلف در بازارهاي داخلي 

  فروشيپرهيز از گران - 2-2- 1

ها هزينه ة، درآمدزايي و كسب سود است و نرخ سود را بايد بر پايدادوستداز اهداف مهم 
به هيچ كس،  كه يا گونهكننده تعيين كرد به كننده و مصرفو تأمين منافع توليدكننده، توزيع

عدلٍ و أَسعارٍ   و لْيكُنِ الْبيع بيعاً سمحاً بِموازِينِ«: نديفرما يمدر اين زمينه  )ع( امام علي. ستم نشود
و بايد خريد « :)53، نامه 438، ص1414شريف رضي، ( »علَا تجحف بِالْفَرِيقَينِ من الْبائعِ و الْمبتا
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يي كه نه به زيان فروشنده ها نرخو فروش، آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد، با 
بنابراين، مالك ستم نكردن است و هر گاه مقدار سود، ستم به فروشنده يا  .»و نه خريدار باشد

»اكل مال به باطل« اي ازخريدار باشد، گونه
 )بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ال(در آيه شريفة  1

فروشي و نرخ سود باال دو صورت گران. آيد و ممنوع خواهد بودبه شمار مي )29/ 4: النساء(
  :دارد

صورت نخست آن است كه فروشنده يا فروشندگان با انحصار و به دست گرفتن  )الف
از اندازة معمول ، به فروش كاالي مورد نياز با نرخي فراتر اد بازار سياهبازار، تباني و ايج

آمده  ينانكه در روايتچ؛ تگمان، چنين سودي حرام اسهاي ديني، بي براساس آموزه. بپردازند
تخرج  يلَه يقَالُ لَه مصادف فَأَعطَاه أَلْف دينارٍ و قَالَ لَه تجهز حت يمولً )ع(دعا أَبو عبد اللَّه « :است

مصر فَلَما دنوا من مصر  يمصر فَإِنَّ عيالي قَد كَثُروا قَالَ فَتجهز بِمتاعٍ و خرج مع التجارِ إِلَ يإِلَ
دي الْمف الُها حم مهعي ماعِ الَّذتنِ الْمع مأَلُوهفَس رصم نةٌ مارِجلَةٌ خقَاف مهلَتقْبتاس اعتكَانَ م و ةين

يش هنم رصبِم سلَي هأَن موهربفَأَخ ةاملَ الْعوا عاقَدعت الَفُوا وححِ  يٌء فَترِب نم مهاعتوا مقُصنأَنْ لَا ي
 و معه )ع(أَبِي عبد اللَّه  فَدخلَ مصادف علَي الْمدينة موالَهم و انصرفُوا إِلَيالدينارِ ديناراً فَلَما قَبضوا أَ

نَّ هذَا كيسان في كُلِّ واحد أَلْف دينارٍ فَقَالَ جعلْت فداك هذَا رأْس الْمالِ و هذَا الْآخر رِبح فَقَالَ إِ
حانَ اللَّه تحلفُونَ حدثَه كَيف صنعوا و كَيف تحالَفُوا فَقَالَ سبالربح كَثري و لَكن ما صنعته في الْمتاعِ فَ

س مالي و لَا قَومٍ مسلمني أَلَّا تبِيعوهم إِلَّا رِبح الدينارِ ديناراً ثُم أَخذَ أَحد الْكيسينِ فَقَالَ هذَا رأْ علَي
، 1407كلينى، ( »لا الربحِ ثُم قَالَ يا مصادف مجادلَةُ السيوف أَهونُ من طَلَبِ الْحلَالَنا في هذَ حاجةَ

خدمتكارش، مصادف را فرا خواند و به او هزار دينار داد و  )ع( امام صادق« :)161، ص5ج
آماده كرد و همراه مصادف كااليي . اند شدهآماده سفر به مصر شو كه خانوار من زياد : فرمود

آمدند، شنيد كه كاالي در نزديكي مصر، از كاروانياني كه از آنجا مي. تاجران به مصر رفت
پيمان شدند كه كااليشان را با سود  وي و ديگر تاجران، هم. تجاري آنان در مصر ناياب است

                                                           

 بوده عقالنى و منطقى زمجو يك بدون و حق بدون كهان ديگر مال در فتصرّ هرگونه، اسالمدر . 1

 اين تحت امور ذيل در، بنابراين. گيرد مي قرار »باطل« عنوان تحت همه و شده شناخته ممنوع باشد

، كامالًُ آن حدود و حد كه معامالتى، ربوى معامالت، غش، تقلّب، تجاوز :دارند قرار كلى قانون

 فروش و خريد، نباشد آن در عقاليى و منطقى ةفايد كه اجناسى فروش و خريد، باشد صنامشخّ

 . )355، ص3، ج1374، مكارم شيرازي( گناه و فساد وسائل
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چون به مدينه . نيز رفتار كردند نسانيبد. نفروشند )دد در صد سوص(كمتر از دينار به دينار 
اين : بازگشتند مصادف، دو كيسه پول نزد امام گذاشت كه در هر كدام هزار دينار بود و گفت

اين سود زيادى است، بگو ببينم با : امام فرمود. يكي اصل سرمايه است و آن ديگري سود آن
امام . كاال چه كار كردى؟ مصادف جريان را شرح داد كه چه كردند و چه قرارى گذاشتند

سبحان اهللا، آيا بر ضد گروهي از مسلمانان هم سوگند و هم پيمان شديد كه جز با سود : فرمود
اين، : گاه امام يكي از آن دو كيسه را برداشت و فرموددينار به دينار چيزي به آنان نفروشيد؟ آن

اي مصادف، شمشير زدن بسي : سپس فرمود. سرماية من است، ما نياز به چنين سودي نداريم
  . »تر از جستجوي در آمد حالل استسانآ

صورت دوم آن است كه در شرايط عادي و با وجود عرضة فراوان كاال از سوي   )ب
اي آن را با قيمتي باالتر فروشندگان متعدد و نيز آگاهي خريدار از قيمت واقعي آن، فروشنده

. ك. ر( ديآ يماي از روايات بر از پاره ، چنانكهحرام نيستهرچند چنين كاري . بفروشد

تواند با اصل انصاف و برادري ؛ ولي روشن است كه اين كار نمي)266، ص3، ج1413، صدوق
  . ايماني سازگار باشد

در  1هاو تراست ها تلركانتيجه گرفت كه امروزه، تشكيل  توان يمبر پاية آنچه گفته شد،  
ها منجر شود، به هيچ روي قيمت متعارفريغصورتي كه به ايجاد انحصار در بازار و افزايش 

قرآن كريم بر . رديگ يماست كه با نام تجارت انجام » اكل مال به باطل«اي مجاز نيست و گونه
 ال آمنوا الَّذين أَيها يا(: فرمايد لزوم رضايت فروشنده و خريدار در معامله تصريح دارد و مي

 كسانى ىا« :)29/ 4: نساءال( )منكُم تراضٍ عن تجارةً تكُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا

 يكديگر، تراضى با ستدى و داد آنكه مخوريد مگر بناروا، را همديگر اموال ايد، آورده ايمان كه

رضايت  بديهي است كه در اين گونه معامالت كه اشاره شد، تنها. »باشد] هگرفت انجام[ شما از
  . يك طرف وجود دارد

  مردم -3- 1

                                                           
1

ائتالف چند توليدكننده براي تعيين قيمت و مقدار كاالي توليد شده است كه براي مقابله با ، كارتل. 

از بنگاه انحصاري است ديگري  ةگون، تراست نيز. كند رقابت و به صورت انحصار چندگانه عمل مي

  . )224، ص1387، عيوضلو( داراي مديريت واحدي است، كه برخالف كارتل
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ث پيشنهادي ه سومين ضلع مثلّك سومين عامل مؤثّر در حمايت از كار و توليدات مسلمين
توانند با اقدامات مي هانآ. جامعة اسالمي هستنددر دهد مردم در اين گفتار را تشكيل مي

جهت حمايت از توليدات  اي كه در ادامه اشاره خواهد شد، پشتوانة محكمي درهوشيارانه
  . داخلي و رسيدن به اقتدار و عزّت اسالمي باشند

  رعايت قوانين حكومتي اسالم - 3-1- 1

هاي اقتصادي كه از ادلّة شرعيه اموال و فعاليت ةاند عالوه بر قوانين الهي دربارمردم موظّف
، كند يم، قوانيني را كه حكومت اسالمي براساس مصالح اسالم و مسلمين وضع شود يماستفاده 

 و اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا(: اي از قرآن كريم استشاهد اين مدعا آيه. رعايت نمايند
 را خدا ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« :)59/ 4: النساء( )منكُم الْأَمرِ أُولي و الرسولَ أَطيعوا

اين آيه وجوب اطاعت از خدا و . »كنيد اطاعت] نيز[ را خود امر اولياى و پيامبر و كنيد اطاعت
و هستند  )ع(صاحبان امر در زمان حضور، ائمه معصومين . كندرا اثبات مي اولواألمرپيامبر و 

از امام معصوم در رأس به نيابت  طيالشرا جامعزمان غيبت، براساس روايات، فقيهان  در
  . )257، ص1389ميرمعزي، ( رنديگ يمحكومت اسالمي قرار 

انجام دادن يا ندادن فعاليتي را در  ،بنابراين، اگر حكومت براساس مصالح اسالم و مسلمين 
به عنوان . زمينه توليد، توزيع و مصرف از مردم مطالبه كرد، مردم موظّف به اطاعت هستند

اقتصاد و موقعيت سياسي جامعه اقتضا كند و براي جلوگيري از تسلّط دشمنان مثال، چنانچه 
كاالهاي ساخت كشورهاي خارجي مصرف ن الزم باشد، مردم بايد از خريد و ياسالم بر مسلم

، شود يماندازد و يا موجب تضعيف آن اسالمي را به خطر مي ةكه موجوديت و استقالل جامع
1367بنّاء رضوي، (ت سياسي، اقتصادي خود دفاع كنند خودداري ورزند و از موجودي ،

  . )149ص

ر اها يا تجگر در روابط بازرگاني دولتا«: دنيفرما يمدر اين مورد، ) ره(امام خميني 
بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان خوفي  ،ار بيگانهها يا تج با برخي از دولت) مسلمان(

تجارت مزبور حرام است و بر بزرگان مذهب است كه با و باشد، ترك اين روابط واجب 
وجود چنين ترسي، بر حسب اقتضاي شرايط كاال و تجارت، آنان را تحريم كنند و بر امت 

بر همه مسلمين واجب است تا در قطع  كه همچنان ،اسالمي الزم است از آنان پيروي نمايند
نتيجه گرفت كه  توان يماساس،   براين .)487، ص1، جتاخمينى، بي امام( »اين روابط بكوشند
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گاهي در شرايط حساس اقتصادي و سياسي كه ترس از حاكميت كفر بر جامعة اسالمي وجود 
حمايت از استقالل سياسي مسلمين به پيروي از بزرگان مذهب راستاي در  بايددارد، مردم 

شود  مي آنهامنفعت رساندن به  باعثخود، از مصرف كاالهاي خارجي و يا هر آنچه كه 
را نيز  آنهاخودداري كنند؛ زيرا به خطر افتادن استقالل اقتصادي مسلمين، استقالل سياسي 

اين تبعيت و . اسالمي مسلّط خواهد كرد ةقرار خواهد داد و كفر را بر جامع الشعاع تحت
زمان كه مرحوم  آن ؛مشاهده كرد توان يم» تحريم تنباكو«حمايت را در ماجراي تاريخي 

احساس كرد دولت انگلستان با در اختيار گرفتن امتياز  ، مرجع تقليد آن عصر،ميرزاي شيرازي
قصد دارد اقتصاد ايران را به تسخير خود درآورد، ايشان در  ،خريد و فروش توتون و تنباكو

و مردم نيز راستاي جلوگيري از اين هدف، فرمان تحريم استعمال توتون و تنباكو را صادر كرد 
به حمايت از ايشان پرداخته و شاه ايران را مجبور به لغو اين امتياز كردند و دست بيگانگان را 

  . )447، ص3 ج ،1375مطهرى، (ند نموداز استيالي بر اقتصاد و در نهايت سياست ايران كوتاه 

  داخل بر كاالهاي خارجيتوليد ترجيح مصرف كاالهاي  - 3-2- 1

ي خارجي، نقش بر كاالهابا ترجيح مصرف كاالهاي داخلي  توانند يمافراد جامعة اسالمي 
كشورهايي كه . هاي اشتغال در داخل كشور ايفا كنند مهمي را در رشد توليد و ايجاد زمينه

توليد انبوه و نرخ رشد بااليي دارند، همواره به دنبال بازارهاي مصرف جديد براي فروش 
كوشند مي آنها. و ارائه خدمات براي كسب سود و درآمد بيشتر هستندخود كاالهاي توليد شده 

با تبليغات  آوري پيشرفته، بر تنوع و جذّابيت توليداتشان بيفزايند تا همراهبا استفاده از فن
هاي با شيوه ،رو ازاين. دكنندگان بيشتري را به طرف خود جذب كنن گسترده و فريبنده، مصرف

 پردازند يمگوناگون به ايجاد نيازهاي كاذب و تحريك افراد براي خريد و مصرف بيشتر 

  . )317، ص1390خليليان، (

كنندگان ديگر كشورهاست كه منافع در اين شرايط، سطح فرهنگ، آگاهي و بيداري مصرف
ه كنندكشور مصرفمردم چه سطح آگاهي و فرهنگ تودة ره. زند يمملّي كشورشان را رقم 

تي در نتيجه، ملّ. باالتر باشد، كسب منفعت به سود كشور مقابل كمتر خواهد بود و برعكس
تأمين و حفظ آن، دهد و دربارة  ميمنافع ملّي خود را به درستي تشخيص  بافرهنگ و آگاه كه

كه مصرف كاالي ـ كوشد كه جز در موارد ضروري  اهتمام و حساسيت الزم را داشته باشد مي
از مصرف كاالهاي  ـ شود ينمحياتي و اضطراري دارد و در داخل هم توليد  ةخاصي جنب
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و با مصرف كاالهاي ساخت داخل، زمينة رونق اقتصاد و افزايش سطح  ندخارجي خودداري ك
  . اشتغال در كشور خود را فراهم سازد

بر بازار مسلمين است كه قرآن  و دشمنان اسالم ارط كفّورود كاالهاي خارجي نوعي تسلّ 
و « :)141/ 4: النساء( )سبيالً الْمؤمنني يعلَ للْكافرين اللَّه يجعلَ لَن(: كريم آن را رد كرده است

شايان ذكر است . »است نداده قرار] تسلّطي[ راه كافران براى مؤمنان،] نزيا[ بر هرگز خداوند
كننده نيست؛ بلكه اهتمام توليدكنندگان به افزايش  كنندگان تعيينكه اينجا فقط انتخاب مصرف

ساز  توليدات داخلي نيز زمينهوطنان خود به كيفيت كاالهاي ساخت داخل و جلب اعتماد هم
  . كنندگان به خريد كاالهاي ساخت داخل خواهد بودگرايش بيشتر مصرف

  ق به مالپرداخت حقوق متعلّ - 3-3- 1

حقوق اجتماعي در « ةترين و ارزشمندترين نكات در تفكّر ديني، مسأليكي از برجسته
ها مالك اموال شخصي خود هستند، اما به  در انديشة ديني، اگرچه انسان. است» اموال شخصي

براساس آيات  . ادا كندا ر آنهاداراي حقوقي است كه بايد فرد،  آنهاداليلي، اجتماع نيز در اموال 
ط شخصي كاري ؛ اما وقتي توس1ها تعلّق داردقرآن، آنچه در زمين وجود دارد، به همة انسان

اين كار سبب اولويت و  ـ زميني آباد و يا معدني استخراج شود ،مثالً ـ روي آن صورت بگيرد
  . در مقايسه با ديگران خواهد شد چيزحقّ ويژة آن شخص بر آن 

 أَحق فَهم عمروها و الْأَرضِ من شيئاً أَحيوا قَومٍ أَيما«: فرماينددر اين زمينه، مي )ع(ر امام باق

هر مردمى كه زمينى را احيا كنند يا آباد « :)412، ص25، ج1409حر عاملى، ( »لَه هي و بِها
ديگران حق  ،بنابراين. »سازند، به آن سزاوارترند، و آن زمين به ايشان تعلّق خواهد داشت

ندارند كه بدون اجازه وي در اموال او تصرف كنند، اما بايد توجه داشت كه اين برتري نفي 
  . )35، ص1375 يوسفي،(در اموال شخصي وي نيست كننده حقوق اجتماعي 

به دليل وجود حقوق اجتماعي در اموال شخصي است كه خداوند بينوايان را در اموال  
 :)19/ 51: الذاريات( )الْمحرومِ و للسائلِ حق أَموالهِم  يف و(: استشريك قرار داده  ثروتمندان

 فقرانيز در زمينه حقّ  )ع( قامام صاد. »بود] نمعي[ حقّى محروم و سائل براى اموالشان در و«
أَشرك بين الْأَغْنِياِء و الْفُقَراِء في الْأَموالِ  يِنَّ اللَّه تبارك و تعالَإ« :نديفرما يم ثروتمنداندر اموال 

                                                           
1

 .)والَّذي ه لَقخ ي ما لَكُمضِ فميعاً الْأَر29/ 2: بقرهال( )ج( ،)و ضها الْأَرعضلْأَنامِ و10/ 55: الرحمن( )ل .(  
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، 4، ج1414حر عاملى، / 545، ص3، ج1407كلينى، ( »مغَيرِ شركَائهِ يس لَهم أَنْ يصرِفُوا إِيلفَلَ
خداوند متعال فقيران را در اموال توانگران شريك كرده است؛ پس آنان حق ندارند « :)74ص

آن حضرت در مورد ميزان اين  .»آن اموال را جز در مورد شريكان خويش به مصرف برسانند
للْفُقَراِء في أَموالِ الْأَغْنِياِء ما يكْفيهِم   و عز جعلَإِنَّ اللَّه جلَّ «: حق نيز چنين اظهار نظر كرده است

مهادلَز كلَا ذَل لَو فقراحقّ  ثروتمندانخداوند عزّ و جلّ در اموال « :)497، صهمانكلينى، ( »و 
  . »دادرا به ميزان رفع نيازمندي آنان قرار داده است و اگر چنين نبود، بيشتر قرار مي

 در اموالتا بدانند كه محرومان  سازد يمرا آماده  ثروتمنداناي، از ابتدا ذهن چنين انديشه

بپردازند؛ اعم از آن كه  رديگ يمان موظّفند حقوق واجبي را كه به مالشان تعلّق آنشريكند و  آنها
 دولت اسالميحقوق الهي باشد ـ همچون خمس و زكات ـ و يا حقّي باشد كه به وسيلة حكم 

كه انسان و ماليات تعلّق گرفته است ـ مانند ماليات ـ و يا حقّي باشد غير از زكات  آنهابه مال 
ط پرداخت اين حقوق توس. كند و در راه خدا انفاق مي شمارد از روي اختيار بر خود الزم مي

، رشد برد و اين امرجامعه، قدرت خريد نيازمندان را در تأمين نيازهايشان باال مي ثروتمندان
، اما شود يمبنابراين، هرچند اين بحث به بحث توزيع مربوط . توليد را در پي خواهد داشت

بردن ميزان توليد در جامعه و افزايش اشتغال ب درآمدها، خود راهي در جهت باالتوزيع مناس
  . شود يممحسوب 

  المنفعههاي عاممشاركت در فعاليت - 3-4- 1

انجام دهند  توانند يماز ديگر كارهايي كه مردم در حمايت از كار و توليدات مسلمين 
ساختن اماكن عمومي . شود يمهايي است كه منفعت آن شامل عموم مردم مشاركت در فعاليت

مانند مسجد، مدرسه، پل، جاده و احداث منابع درآمدزا مانند باغها، قنوات، مراكز تجاري و 
تبليغ اسالم و  گذاري در امور فرهنگي مانند براي نيازمندان و سرمايه آنهادرآمد  توليدي و وقف

، 1388حسيني، ( نديآ يمارتقاي سطح آموزش عمومي از مصاديق اين نوع مشاركت به شمار 
  . )162ص

بارزترين نمونة اين عمل . كردند يمها اقدام  همواره، به اينگونه فعاليت )ع(ائمه معصومين  
اي گوشه )ع(در حديثي از امام صادق . توان مشاهده كردمي )ع(پر افتخار علي  ةدر كارنامرا 

أَعتق أَلْف نسمة من كَد ) ع(نه ا«: هاي آن حضرت در اين زمينه چنين بيان شده استاز فعاليت
هدلٍ ...يخن ائَةُ أَلْفي  ...مادبِو و ربيالًا بِخم قَفو و هقَافأَو نم وةٌ فَهداحاةٌ وون هنم رادغي فَلَم هسرفَغ
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الَ أَبِي  يالْقُرم قَفو رٍوزين  ةبِغيغالْب اُو أرباجاً و وريةًن  احاً وبر ا ونيزر داً وعلَريع نِنيمؤالْم...  و
لَهعج و عبننٍ بِييائَةَ عم جراقٍ إِيلأَخب وه جِيجِ ولْحا ل  الْكُوفَة كَّةَ وي طَرِيقِ ماراً فآب فَرح ذَا وا هنموي

و جِدسين محِ بي  الْفَتف   يقَاتي الْمف ةَ وزمرِ حقَابِلِ قَبم دنع و ةيندالْم و ةرصعِ الْبامج و ي الْكُوفَةف و
-32، صص41، ج1403مجلسى،  /123، ص2 ، ج1379شهرآشوب،  ابن( » في عبادانَ و غَيرِ ذَلك

وقف صد هزار درخت خرما، وقف كشت و آزاد كردن هزار برده با دست رنج خود، «): 33
 و رباح رزين ،دعبغيبغه، ارباح، ارينه، ر نيرز، هاي ابي ي و مزرعهالقر  يوادامالكي در خيبر، 

براي حجاج بيت اهللا الحرام،  آنهاينبع و وقف  منطقةبراي مؤمنان، احداث صد حلقه چاه در 
ساخت مسجد فتح در مدينه و مساجدي در كنار  ،كوفه و حفر چندين حلقه چاه در راه مكّه

 )ع(ز جمله اقدامات امام علي ا ...قبر حضرت حمزه و كوفه و مسجد جامع بصره و عبادان و
ها بنوعي، زمينة اشتغال را براي افراد جامعه فراهم و به بهبود وضع اقتصادي اين فعاليت. »بود

رشد توليد را براي جامعه به ارمغان  ،به صورت مستقيم يا غير مستقيمو  كنند يممردم كمك 
  . آورد يم

  پذير اقتصاديهاي توجيهصبر در مقابل مشكالت و كاستي - 3-5- 1

در فرهنگ دين، تحمل  يابي به انواع امكانات، سعادتمندي و رسيدن به كمال مطلوبدست
 :)6/ 94: شرحلا( )يسراً الْعسرِ مع إِنَّ( :فرمايد خداوند مي. طلبد ها و مشكالتي را ميسختي

ما «: نيز در اين زمينه آمده است )ع(در روايتي از امام علي . »است آسانى دشوارى، با آرى؛«
نةَ ماحالر ببِ  أَقْرعچقدر « :)74، ص1398، صدوق /99، ص1404انى، ابن شعبه حرّ( »الت

پس، براي پيروزي بر مشكالت، صبر الزم است ـ » !آسايش به رنج و سختي نزديك است
 )ع( امام علي. تحمل شودها هدفمندانه صبري كه نمود استقامت و پايداري باشد و كاستي

بايسته « :)404، ص1414 شريف رضي،( »الصبرِ  اطْرح عنك وارِدات الْهمومِ بِعزائمِ«: فرمايد مي
  . »غلبه يابد ها يگرفتارمشكالت و ر است كه انسان با صبر، ب

از هدر  آنهاپذير توليدات داخلي و مصرف  هاي توجيهها و كاستيصبر در مقابل نارسايي
يابي به رونق كند و راهي براي دستملّي جلوگيري مي با ارزشها و منابع  رفتن سرمايه

براساس روايتي از . رود يمماندگي و رهايي از وابستگي به شمار اقتصادي، جبران فقر و عقب
، 1376ليثى واسطى، ( »سالْإِفْلَا يصبر علَ  كَده  يمن لَم يصبِر علَ«: نديفرما يمكه  )ع( امام علي
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اي كه نتواند از حاصل تالش و فعاليت خود، تأمين شود سرانجام،  رد و جامعهف :)427ص
  . مجبور به پذيرفتن فقر و فالكت اقتصادي خواهد شد

گيرد، فرياد صبر بدان معناست كه انسان از ناماليماتي كه گاه، ناگزير، جامعه را فرا مي
اين معنايي است كه جبرئيل در پاسخ به پيامبر . ندهد و شكايت به اين و آن نبردنارضايتي سر 

اقَة تصبِر في الضراِء كَما تصبِر في السراِء و في الْفَ«: در زمينة تفسير صبر، عرضه داشت )ص(م اكر
» بِما يصيب من الْبلَاء  عند الْخلْقِ  عافية فَلَا يشكُو حالَهو في الْبلَاِء كَما تصبِر في الْ كَما تصبِر في الْغين

صبر آن است كه انسان به ميزان استواري و احساس عزّت « :)20، ص74، ج1403مجلسى، (
و از  ...ناپذير و مقاوم باشدها هم خدشهدر حالت رفاه و آسايش، هنگام مشكالت و گرفتاري

يعني انسان در  اقتصادي صبر. »وي را گرفته است، پيش اين و آن شكوه نكندناماليماتي كه 
، خود را نبازد و اسالم اب دشمنانبرابر كاالهاي لوكس و تجملي و محصوالت توليدي جذّ

: ، واالترين صبرها شمرده شده است)ع( عليامام اين نوع صبر در روايتي از . شيفته نشود

باالترين صبرها، صبري « :)195، ص1410تميمى آمدى، ( »بِالْمحبو  الصبر عنِأَفْضلُ الصبرِ «
  . »برد يماست كه انسان در برابر آنچه جذاب و مورد عالقه است به كار 

انسان فرهيخته آن است كه هنگام روي آوردن مشكالت،  ،)ع(امام صادق  سخنبراساس  
إِذَا  ييا موس«: ي كند و به عنوان شعار سازندگي و اصالح از آن بهره جويدآن را غنيمت تلقّ

نيحالارِ الصعباً بِشحرقْبِلًا فَقُلْ مم الْفَقْر تأَيهرگاه ! اى موسى« :)263، ص2، ج1407كلينى، ( »ر
چنين بينشي در فرهنگ دين بسي  !»صالحان خوش آمد نشانة: ديدى فقر به تو روى آورد، بگو

مناسب را براي ابتكارات و اختراعات،  ةسازد، زمينارزشمند است؛ زيرا استعدادها را شكوفا مي
  . دهد يمكند و جامعه را به سوي استفادة بهتر از امكانات و منابع سوق فراهم مي

  گيري نتيجه

  :از مقاله حاضر نتايج ذيل به دست آمد

اقتصادي  هاي زمينه ،ها، و ازجملهرشد و برتري مسلمين در تمامي زمينهاسالم خواهان . 1
  . طلبد ها و مردم را در جهت رسيدن به اين هدف به ياري مياست و دولت، توليدكننده

توليدات داخلي اين است كه  ةاز ديدگاه قرآن شرط رسيدن به رشد و خودكفايي در زمين. 2
همة طبقات جامعه؛ اعم از دولت، توليدكننده و مردم دست به دست هم داده و با انجام وظايف 

  . خود همراه با رعايت موازين اخالقي و ديني، راه رسيدن به هدف مورد نظر را هموار كنند
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يد مسلمين، خالصه توان در دو حوزة حمايت از سرمايه و كار و تول وظايف دولت را مي. 3
سازي براساس فرهنگ: در حوزة حمايت از سرمايه، دولت بايد به انجام وظايفي چون. كرد

هاي رساني، استفاده بهينه از منابع و سرمايهالعگذار، اطّهاي ديني و حمايت از سرمايهارزش
يد به اقداماتي طبيعي كشور و برقراري امنيت اقتصادي پرداخته و در حوزة حمايت از كار و تول

چون بهبود وضع معنوي و اخالقي عموم مردم، تربيت افراد متخصص و متعهد و اصالح 
ريزي براي اشتغال، بهبود وضع اقتصادي عموم هاي مختلف دولتي، برنامهمديريت در بخش

، نظارت بر توليد، نظارت بر بازار و )مردم( مردم، واگذاري كارهاي توليدي به بخش خصوصي
  . همت گمارد ها، كنترل و هدايت واردات كاال و رعايت عدالت مالياتيكنترل قيمت

فروشي به توليد و  ها نيز بايد با پرهيز از غش در توليد و معامالت و گرانتوليدكننده. 4
حكومتي اسالم، ترجيح مصرف كاالهاي شرعي و رعايت قوانين  توزيع بپردازند و مردم با

گيرد، مشاركت در  ارجي، پرداخت حقوقي كه به مالشان تعلّق ميداخلي بر كاالهاي خ
پذير اقتصادي نقش خود  هاي توجيهالمنفعه و صبر در مقابل مشكالت و كاستيهاي عام فعاليت

  . را در حمايت از كار و توليدات مسلمين ايفا نمايند
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  منابع و مĤخذ

  . قرآن كرمي

 . ق ۱۳۷۹انتشارات عالمه، قم،  ،املناقب ي،عل بن حممد ،مازندراىن يسرو شهرآشوب ابن .۱

 . ق ۱۴۰۴دفتر انتشارات اسالمي حوزه علميه، : قم ،۲چ؛ حتف العقولي؛ ابن شعبه حراىن، حسن بن عل .۲

 . ق ۱۴۰۷ ،دار الكتب اإلسالمي انتشارات: جا؛ بیعدة الداعي و جناح الساعي؛ امحد بن حممد ي،ابن فهد حل .۳

 . ش ۱۳۹۰مرکز نشر هاجر،: قم؛ ر هربدهای جهاد اقتصادیمبانی و اسحاقی، حسني؛  .۴

 . تا مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی: قم ؛حترير الوسيلةموسوی؛  مخيىن، روح اهللامام  .۵

 . ش ۱۳۷۶، دفتر نشر اهلادي: ؛ قمصحيفة سجادية؛ )ع(امام علي بن احلسني .۶

 . ش ۱۳۷۵ ،، انتشارات اسالمي۲چ: ران ؛فرهنگ اجبدي ؛بستاىن، فؤاد افرام .۷

 . ش ۱۳۶۷ی آستان قدس، ها پژوهشبنياد : ؛ مشهدطرح حتليلی اقتصاد اسالمیبناء رضوی، مهدی؛  .۸

 .ق ۱۴۱۰ ،دار الكتاب اإلسالمي: قم ؛و درر الكلم احلکم غرر؛ بن حممد عبدالواحدمتيمي آمدي،  .۹

  . ق ۱۳۸۵ ،:مؤسسة آل البيت: قم ؛دعائم االسالم ؛بن حممد نعمان قاضيابو حنيفه ، متيمي مغريب .۱۰

 . ق ۱۴۰۹ ،)ع( مؤسسة آل البيت: ؛ قموسائل الشيعة ؛حر عاملي، حممد بن حسن .۱۱

  . ق ۱۴۱۴،آستانة الرضوية، جممع البحوث اإلسالمية: مشهد ؛)ع(هداية االمة إىل أحكام االئمة ـــــ؛  .۱۲

پژوهشگاه فرهنگ و : ، ران۲؛ چمصرف کننده مسلمانالگوی ختصيص درآمد و نظريه رفتار ، رضا؛ حسينی .۱۳

  . ش ۱۳۸۸ ،انديشه اسالمی

  . ش ۱۳۸۰ ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ران، امحد آرام: ؛ ترمجهاحلياة ؛حممدرضا و حممد و علي حکيمی .۱۴

 . ق ۱۴۱۳ ،)ع( مؤسسة آل البيت: ؛ قمقرب االسناد؛ محريي، عبد اهللا بن جعفر .۱۵

 . ش ۱۳۹۰مؤسسه امام مخينی، : ؛ قمهای توسعه اقتصادی از ديدگاه اسالم شاخصخليليان، حممدمجال؛  .۱۶

انتشارات کتاخبانه : مهدی انصاری، اصفهان: ؛ ترمجهخطوط کلی اقتصاد در قرآن و رواياتنويس، جعفر؛  خوش .۱۷

 . ش ۱۳۵۹، )ع(امام علی 

  . ش ۱۳۸۱رات غدير، انتشا: ؛ رانعلل ناتوانی ما در اقتصاد و صنعتذاکری شانديز، جمتبی؛  .۱۸

 . ق ۱۴۱۲ الشامية، الدار ـ دارالعلم: و بريوت دمشق ؛مفردات ألفاظ القرآن؛ راغب اصفهاىن، حسني بن حممد .۱۹

، )ع( الشهدا ديسمؤسسه علمی و فرهنگی : داوود اهلامی، قم: ؛ ترمجهمبانی حکومت اسالمیسبحانی، جعفر؛  .۲۰

 . ق ۱۳۷۰

 . ش ١٣٧٤انتشارات دانشگاه شهيد شتی، : ران ؛اقتصاد صدر اسالم ؛صدر، کاظم .٢١

 . ق ١٤٠٠ اعلمي، انتشارات :، بريوت٥چ ؛الصدوق أمايل؛ بن بابويه حممد بن علي صدوق، .٢٢

 . ق ۱۳۹۸جامعه مدرسني،  اسالمي انتشارات دفتر :؛ قمالتوحيد ؛ـــــ .۲۳

 . ق ۱۴۱۳ ،جامعه مدرسنيدفتر انتشارات اسالمي : قم ؛من ال حيضره الفقيهـــــ؛  .۲۴
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 . ش ۱۳۶۲ ،جامعه مدرسنيدفتر انتشارات اسالمی : ؛ قماخلصال ـــــ؛ .۲۵

 . ق ۱۳۹۰، دار الكتب اإلسالمية: ؛ رانخباراالستبصار فيما اختلف من اال؛ حممد بن احلسن ،يطوس .۲۶

 . ق ۱۴۱۴انتشارات دار الثقافه، : ؛ قممايلالا ـــــ؛ .۲۷

  . ق ۱۴۰۷ ،اإلسالميهدار الكتب : ؛ رانذيب االحكام؛ ـــــ .۲۸

ی قرآنی حوزه و دانشگاه، ها پژوهشو بنياد  )ع( قدانشگاه امام صاد: ؛ رانقرآن و اقتصادعيوضلو، حسني؛  .۲۹

 . ش ۱۳۸۷

مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، : ران؛ نگاهی به فقر و فقرزدايی از ديدگاه اسالمفراهانی فرد، سعيد؛  .۳۰

 . ش ۱۳۷۸

 . ق ۱۴۱۲، دار الكتب االسالمية: ران ؛قاموس قرآن؛ بناىي، علي اكرب يقرش .۳۱

 . ق ۱۳۹۴، املكتبة املرتضوية: ، ران۲چ؛ رمعدن اجلواهر و رياضة اخلواطد؛ حمم ي،كراجك .۳۲

 . ق ۱۴۰۷ انتشارات اسالميه،: ران ،۴چ؛ لكايفا؛ حممد بن يعقوب، كليىن .۳۳

  . ش ۱۳۷۶ ؛دار احلديث: قم ؛املواعظعيون احلكم و ؛ واسطي، علي بن حممد يليث .۳۴

  . ق ۱۴۰۳ ،دار إحياء التراث العريب: ؛ بريوتحبار االنوار ؛جملسي، حممدباقر بن حممدتقي .۳۵

مرکز  :قم ،سيد ابوالقاسم حسينی: ترمجه؛ توسعه اقتصادی بر پايه قرآن و حديثشهری، حممد؛  حممدی ری .۳۶

 . ش ۱۳۸۲حتقيقات دار احلديث، 

 . ش ۱۳۷۵انتشارات صدرا، : ، ران۵چ ؛يجمموعه آثار استاد شهيد مطهر ؛مرتضي، يمطهر .۳۷

 . ش ۱۳۷۴اإلسالمية،  الكتب دار :؛ رانتفسري منونهشريازي، ناصر؛  مكارم .۳۸

 . تا انتشارات سابا، بی :؛ قمپيشرفت اقتصادی و عوامل آنمهرآيني، حممدحسني؛  .۳۹

 . ش ۱۳۸۹سازمان انتشارات فرهنگ و انديشه اسالمی، : ران ؛نظام اقتصادی اسالممريمعزی، حسني؛  .۴۰

 . ق ۱۴۰۸ ،مؤسسة آل البيت: قم ؛مستدرك الوسائل و مستنبط املسائلي؛ حسني بن حممدتقي، نور .۴۱

 . ش ۱۳۷۵نشر خرم، : ؛ قمکليات اقتصاد اسالمیيوسفی، حممدرضا؛  .۴۲
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