
 

 

 

 

 

 

 اسالم يو اقتصاد ياعتقاد يهانمود آموزه ياقتصاد مقاومت

 يزيسرتشن ياسحاق طاهر

 دهيچک

باشد که  ياد به گونهيبا يمستندات مقال نشان داد که علم اقتصاد و به دنبال آن، نظام اقتصاد

. ت کنديم و تثبيانسان تحک يرا در زندگ يدر عالم هست يند سنن الهيبتواند مقدرات و برآ

و توجه خاص خداوند به انسان استوار است و دخالت  يبر مدار عدالت اله يچرخش نظم هست

در  يت و سنن الهيمش در تقابل باد يل جامعه و حکومت نبايتشک هها در عرصانسان هعلم و اراد

از  يش علم اقتصاد عاريدايپ يهانهيها گردد. اما زمانسان يع، تعامالت و زندگيتشر هحوز

آن  ين ثروت و سودآوريمأن علم جهت تيبه عالم و سنن حاکم بر آن بود و ا ينگاه اله هرگونه

جز استثمار  يثمر ياقتصاد هانگرانيدن يهاهيج و نظرين منظر، علم اقتصاد رايشکل گرفت. از ا

 يهابازگشت به آموزه يين فضايا ندارد. در چنيثروت اغن يت افراد و رشد نجوميو استعمار اکثر

که  يدارد؛ اقتصاد ياتيت حي، ضرورت و اهميرساخت اقتصاد مقاومتيقرآن به عنوان ز يداقتصا

زند. معلوم شد که يو عدالت رقم م ينگر، جامعي، مقام انسان در هستيجهت آن را سنن اله

در تحقق  يقو هو اراد يقرآن همانيحک يهابه آموزه يسپردگ، دلياله يهابه وعده يباورمند

 دارد.  ينقش اساس يمقاومتنظام اقتصاد 

   .ينگر، نظام اقتصاد، اقتصاد جامعي، عدالت اقتصادي، اقتصاد اسالمياقتصاد مقاومت :واژگانديکل

                                                             
 يد محالتيفلسفه و کالم اسالمي دانشکده عقيدتي سياسي شه استاد (mulibnkha@gmail.com) 

 ديشنامه واليتاني تخصص -دوفصلنامه علمي
 1395ستان بهار و تاب، 3، شماره دومسال 

 5-20صفحات 
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 ( يديتوح ينيب)جهان ياقتصاد مقاومت ياد معرفتيبن

رساخت نظام ياد علم اقتصاد و زيبن ،به لوازم آن يبنديو پا يديتوح ينيبد و جهانيباور به توح

ن يسازد. ايز ميمتما ياقتصاد يهاگر نظاميدهد و آن را از ديل مياسالم را تشک يتصاداق

 ه، مرحليرگذارين تاثيگذارد؛ اير ميثأت يبر نظام اقتصاد يو رفتار ياز جهات معرفت ينيبجهان

ن مقال يت مضاعف است. اين جهت حائز اهميرد و از ايگيم عمل هر دو را فرا هو مرحل يطراح

ن يآفرنقش يز به نحو اساسين يکه در نظام اقتصاد يديتوح ينيبسه جهت از جهات جهان به

نش، سنت ي، مقام انسان در آفريت مطلق الهيحاکم :از ن سه عبارت استيا کند.ياست توجه م

 و عدالت. ينگرر، جامعي، تدبي، سالمت و تعاليسع

 ت انسانيبا مالک يت مطلق الهيرت حاکميمغا

بر نظام  يت سنن الهين اعتقاد به حاکميداوند قادر مطلق و حضور مطلق او و همچنمان به خيا

نقش  يدر نوع و سبک زندگ ،قيت امور خالير و تمشيدر تقد ،ينش و توجه به عدالت الهيآفر

 هديکه دارد آفر يو تنوع يگستردگ ه، عالم خلقت با همياسالم ينيبجهان هيدارد. بر پا ياساس

ت يو هم غا ، هم مبدأيشود. حق تعاليت او اداره ميتحت حکمت و مش کتاست ويخداوند 

چ ياحسن و اتقن است و ه ي، نظامير کالمينش به تعبين رو، نظام آفرينش است و از ايآفر

کسره تحت ياست و عالم « نيرب العالم»خداوند . (284 :1407، ي)الحلّدر آن راه ندارد  ينقصان

است که آغاز و  يد ربوبين امر همان توحيشود. اياداره م ده شده ويآفر يت سنن الهيحاکم

 يباورمند ياتيت است نقش حين مقام حائز اهميخورد. آنچه در ايآن رقم م هيانجام امور بر پا

 انسان است.  يو اجتماع يات فرديد و لوازم آن در حيبه توح

 - ونان باستانيم يحک - د، به نقل از افالطونياعتقاد به توح ينيآفرت نقشيدر باب اهم

 اند:ن گفتهيچن

 ،که ممکن است يابا هر وسيله يحکيم باشد بايست ياين عقايد است که اگر قانونگذار شخص

را در درون شهروندان بگستراند. اين عقايد در عين حال کهه  آن ،و چه با خشونت يچه با نرم

يد سه اصل مههم س اين عقاها است. اساو سودمند به حال انسان يساده و آسان است، ضرور

به  يراه ،گونه تمايلعدالت او که هيچ  -3 ؛ينظارت او بر همه هست  -2 ؛اوجود خد  -1است: 

ايهن دنيها گهم  ينمهاتصهاد  يدر زنهدگ ،گانهاين اصول سهبدون اعتقاد به  ،انسان .آن ندارد
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 گهردديور مهغوطهشهوات و جهالتش  يهايشود و در تاريکيزيرا تسليم تمايالت م ؛شوديم

 .(194 :3، ج 1360، ي)جعفر

شهود کهه يمعلهوم مهگونه باورهها نين خاتم و نظر به ايد يام آسمانين پيبا دقت در مضام

تِسو م م»تصهر  اوسهت:  هطيز در حيتنها از آن خداست و همه چ يقيت حقيمالک لَهُ مُ که  مسلََّها

 َمُاملَک ه مللاهامن ِق و هِسم»د: يفرماين مي؛ همچن(2د: ي)حد «رٌيءٍمقَديک لِّمشميت م مَمه َِمعَکيتي َممييحيسلعَرض م

توانهد خهارج از يکس نمچين منظر، هياز ا .(10د: ي)حد «رسث مسلََّاتِسو م َمسألرض يل مسهلل م َمل کاُ مُيسَبميف

 هفيات شرين در آيدر موجودات داشته باشد. همچن ين دخل و تصرفيت او کمتريخواست و مش

َم»شده است:  يمعرف يقت هستياصل و حق ،قرآن، خداوند سأل َّل م َمسآلخ ر م َمسلظااه ر م َمسلباط ن م َمه َِمهِ 

ت مسلکاهَُميهئاًمإلاهامرَلَيت مشَي َمُامرَلَ»د: نيفرمايم يريدر تعب )ع(منانؤر ميام .(3د: يه)حد « ٌيءٍمعَکيب ک لِّمشَ

«. دميهخهدا را د ،قبل از آن و همراه آن و بعهد از آن نکهيدم جز ايرا ند يزيچ ؛قَبکَُم َمَُعَُ م َمبَعدَه 

کشهد و يخط بطالن م ييايدن ينش و زندگيها از عالم آفرناصواب انسان ير بر تلقيگونه تعابنيا

 يگهريد يمعنها يدا کند و در اعماق جان انسان رسوخ کنهد، زنهدگيپ يچنانچه صورت باور قلب

 دهد.  ين ميراست يهارا به ارزش خود يجا يظاهر يکند و ارزش نماهايدا ميپ

ف خهود يو تکال يت ملکوتيبخش، انسان به هواتيو ح ياله يهان آموزهيافت ايق درياز طر

ل يبهديگر گوهر گرانبهها و بهيد يا و از سويدن يو گذرا يک سو، خصلت ذاتيشود و از يآگاه م

، به مقهام ين درک از هستيبا ااو  ابد.يياست م ياله يت آن را که لقايانسان و غا ينفس ملکوت

گسهلد. او بهه يرا م يتعلق و وابستگ يهاگردد و رشتهيل مينا يياياز تعلقات دن يت و آزاديحر

رسهد کهه تنهها مالهک يت مهين واقعيکند و به ايدا ميت معرفت پيمالک يو قرآن يمفهوم متعال

دههد و بها يمه يسخن الهه دل بهآنگاه او ز مملوک است. يکس و همه چ خداست و جز او، همه

 يرو بهر ؛ هرچهه َجُ مرَبِّ مذ مسلجَهلل م َمسککهرس ميبويهامفانٍم َميک لامَُنمعَکَ»شنود که: يگوش جان م

 و جهالل صهفات داراى او چهون مانهد،مى باقى پروردگارت وجه شود و تنهامى نابود است زمين

 .(27-26الرحمن: ) «است جمال

را  يگر عظمت مقام خود در سهاحت ربهوبيد يا و از سويبودن دن يک سو فانيانسان از  يوقت

 يههافرصهت يکوشد مطابق دستورات الهيشود و با تمام وجود ميا گرفتار نميباور کند، در دام دن

در طله  مهال و  يخهواهو فزون يطلبادهيقرار دهد. ز يو قرب اله يرشد معنو هليرا وس ييايدن
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کسهره مهردود و ناپسهند اسهت و آنهان از ي ين کسهانيد چنهگران نهزيبه حقوق د يثروت و تعد

اند متنفرند. البته نگاه موحدانهه بهه ياقتصاد يهاينابسامان هان و زراندوزان که عامل عمديمتعد

و لوازم آن منافهات نهدارد؛ اگهر بناسهت کهه  ييايات دنيانگاشتن حوجه با نعمت چي، به هيهست

 ت است.     ين مهم و حائز اهميظر  تحقق ا يويات دنيحنائل گردد،  يانسان به مقام قرب اله

 يتيمن ضبط کرده است؛ از آن جمله واقعؤموحد و م يهااز انسان يبارز يهاخ نمونهيتار

 :ندکه فرمود ييشد؛ جا يجار -)ع( منانؤرميام - نيامام المتقاست که بر زبان 

 ؛هَ لت عَ ماَف َهَ ير عِش َلبَ هاَج بَ سلَ ا ََةَ هملَ فيَن َاهللَ َيَ نَاعصَِليَاَ هاَعَ الکِفا َحت بماَتَ َالسبعهَ َقاليمَ الَ َتَ يِعطلوَاَ َاهللَِوَ 

ن يارم گذارند و در مقابل، اير آسمان آنهاست، در اختيم و آنچه را که زيبه خدا سوگند، اگر هفت اقل

به  ياهرا از دهان مورچ يت کنم که پوست جوين مقدار معصيرا به هم يتوقع را داشته باشند تا خدا

 .(224)نهج البالغه، خطبه  نخواهم داد ين کاريداد بستانم، هرگز تن به چنيجور و ب

أعِفمإنايملَ»: ندن باره نقل شده است که فرمودي)ع( در انيدالساجدين از حضرت سيهمچن

ار آن طل  دگيا را از آفرينکه دنيمن عار دارم از ا ؛ثکيُ مخکِق فکيفمُنمَُمنمخالوها؛سلدنيامُ مکب ط نمس ل

است  يهيبد .(256 :1371، يني)امام خم «چون خودم طل  کنم يکنم، پس چگونه آن را از مخلوق

عالم  هگانينسبت به خالق  يديمان و معرفت توحيمنبعث از اوج ا يت و عظمتين حريکه چن

و مقام منزلت انسان  يدر برابر خالق هست ييايدن يهاا و فرصتين دنيو شناخت راست يهست

او، مانع  هالعادفوق يهاتيتوجه به مقام و منزلت انسان در عالم و لحاظ ظرف يحت يعني است؛

انسان  يت و آزادگيدر تضاد با حر ياطلبين اساس، دنياست. بر ايرفتن در دن و فرو يياگرايدن از

 د: يفرمايث مذکور ميل حديذ )ره(ينياست. حضرت امام خم

ف که مثل خود توست طل  مکن. ياقل از مخلوق ضعال ا،يناز طل  د يز، تو اگر عار نداريعز يا

او را  هرم که با هزار منت و ذلت اراديتو. گ ياير دنيتعم يست براين يبفهم که مخلوق را قدرت

در مملکت مالک الملوک  يرا تصرف يو کس ستياو در ملک حق کارکن ن ه، اراديجل  کرد

ز تملق يچهمهيموقته از خلق ب ههوات محدودا و شيدن هن چند روزيا ين قدر برايست؛ پس اين

ت و اسارت از يد عبوديخود را حفظ کن و ق يت و آزاديخود غافل مشو و حر يو از خدا مگو

از حاالت  يازينيو ب قل  ي... و بدان که غنا به غنا ع احوال آزاد شويگردن خود بردار و در جم

 .(257-256 :)همانت سيبه انسان ن همربوطريغ هيبه امور خارج روح است؛

نکه ينهفته است؛ نخست ا )ره(ن سخن کوتاه و پر مغز امام راحليدر ا يار مهمينکات بس

ا را در حد يخود را بشناسد، هرگز دن يت امر بر انسان آشکار شود و او خود و خداياگر واقع
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 يروهم از ، اگرين معرفتيگر آنکه در صورت عدم چنيمطل  د .طل  و مطلوب نخواهد دانست

 يموجوداتکه  راخود  چون ين قدر بفهمد که کسانيد ايا نظرش را گرفت، بايدن يجهل و گمراه

قرار ندهد. محل  ييايدن يهاا و فرصتيوصول به دن هروند، واسطيز به شمار ميف و ناچيضع

به  يبه لحاظ وابستگ )ره(ر اماميتعب هيبر پا ييايدن يهانکه صاحبان قدرتيدقت و توجه ا

 ،جه، فرد عاقليدر نت ترند وفيضع ندارد يتين موقعيکه چن يخود، از کس ييايت دنيموقع

 قسمتن يحاصل ادر واقع کند. يدراز نم يف و زبونين موجودات ضعياز و تملق به چنيدست ن

دهد؛ اگر انسان يوند با خدا قرار ميگردد که انسان را در پيباز م يبه بخش قبل )ره(سخن امام

 هف و ناتوان. نکتيضع ،همانند خود يد تنها از او بطلبد نه از موجوداتيطل  کند باز يا را نيدن

ن منظر، ياد خداست. از اي از غفلتر يو تحذ ييايات دنيتوجه دادن به موقت بودن ح ،سوم

مانه ين نکته در کالم حکيترو مهم تملق آنان، مالزم غفلت از خداست گران ويتوسل به د

ماده و جسم. بر  هطيد سراغ گرفت نه در حيو غنا را در روح و جان با يازينيب :نکهيا )ره(امام

ن يت روح مبادرت کرد و از ايبخش اسالم به تقو ييرها يهاد با عمل به نسخهين اساس، بايا

 دهد:يگونه ادامه منير سخن، ايان بخش اخيدر ب )ره(ه و اشباع نمود. اماميق جان را پرمايطر

ر با يچ فقيدم که اظهارات آنها را هيرا د يهل ثروت و مال و منال کسانان ايمن خود در م

قلبش را  هچهر ،چاره غبار ذلت و مسکنتيآور بود! آن بانات آنها شرميکرد و بينم ييآبرو

ن تمام يترخود متمول و با ثروتت يا به نسبت جمعيهود با آنکه در دنيگرفته بود. ملت فرو

آنها ظاهر و تمام مدت عمر  هلت و مسکنت و فقر و فاقه از چهرارض هستند، مع ذلک ذ هسکن

و ذلت  يست مگر همان فقر قلبين نيبرند. ايبه سر م يينوايو عجز و ب يبا زحمت و خوار

از ينيو ب يغن يدم که قلوب آنها به قدريرا د يکسان يمنش شين اهل زهد و دروي. در بيروح

 يو جز به ذات مقدس حق تعال کنندينظر م ييتنااع يب يا از رويملک دن هاست که به هم

      .(257 :)هماندانند يق عرض حاجت نميا الر ياحد

 يبشر يهاافتهي، توجه به تجارب و يديتوح ينيبگر مسائل مهم و ملهم از جهانياز د

 ينها در هر زمان و مکاانسان ه، هميقرآن يهاآموزه هيپاو بر ياسالم ينيباست؛ از منظر جهان

برابر  ، افراد را درين وحدت فطريکسانند و ايمشترک و  يکه باشند در اصل فطرت انسان

که مستند  ين اساس، تجارب بشريزاند. بر ايانگيمشابه برم يهاتيبه فعال ،مشابه يهاتيموقع

ن رو، يکند و مورد توجه خاص است. از ايدا ميت پيهاست، اهمبه عقل و فهم مشترک انسان
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آن، به  يتوجه يگونه باست و هر ينيمانه و ديک ضرورت و حکم حکيگران يده از تجارب داستفا

 شود.يتخلف و گناه انگاشته م يو در واقع نوع يانسان يبهاگران يهاهيل هدر دادن سرماياز قب

شود و البته يم ميگران سهياز تجارب د يريگدر بهره يني، حکومت دياسالم هشيسان در اندنيبد

  د.يافزاين تجارب به نحو فعال و سازنده ميز بر اين خود

 هعت، از عقل به عنوان قويو شر ي، انسان افزون بر موهبت وحياسالم ينيبدر جهان

 يو اخالق ينيد هبه خواست ين موهبت الهيمند است. انضمام از بهرهيامبر درون( نيص )پيتشخ

عالمانه و دور از جهالت و تعص  را ار ستوده شده است، عمل يخود بس يصداقت که در جا

م استوار يقو هين پايمختلف بر ا يهاسازد؛ اصل توجه به تخصص در عرصهيف انسان ميتکل

ن دست ياز ا ييهااست. البته منظور از تخصص، به ذهن سپردن مخطوطات کت  و نگاشته

در طول زمان  ت و زحمت فراوانياست که با فعال يزيآن چ ،تجربه طورنيست؛ تخصص و همين

و عمل  يدانيم هدر عرص ،تخصص نياگردد. بنابريجان و روح انسان م وگردد و جزيحاصل م

خود  ينه و شرط است اما به خوديک تنها زميالت آکادميند و تحصينشيدهد و به بار ميرخ م

گونه اظهار چيه ياسالم يشناسن اساس، انسانيست. بر اين ياچ تخصص و تجربهيمتضمن ه

در اظهار نظر به  يگونه که کوتاههمان شمارد؛يکند و روا نميز نميرا تجو ياعالمانهريظر غن

است که سالمت منابع  يان انگارهيانگارد. در چنيموقع اهل تخصص و فضل را مشروع نم

 ينيو د ياعتقاد يهنجارها هيز بر پايگردد و توده نين ميمأت يو تخصص نظام اقتصاد يمعرفت

نش و منش يارتقاء ب :ک اصل گفت کهيتوان به عنوان يبرند. سرانجام مينظام بهره ماز آن 

کارآمد است و صر  نظر از آن،  يدر تحقق نظام اقتصاد يعامل اساس ،در جامعه يديتوح

 ست.يممکن ن ين نظاميتحقق چن

 يياگرايرت مقام انسان با دنيمغا

نش دارد؛ در يدر نظام آفر يو منحصر به فردژه يگاه ويانسان جا ،ياسالم يهااز منظر آموزه

ز آموزگار فرشتگان انگاشته شده يو انسان ن ات قرآن، خدا آموزگار انسانياز آ ينش خاصيچ

بوده، و انسان واجد اسماء از خداوند را فاقد  يريت فراگين بابت که فرشته ظرفياست از ا

 افته است: ين گونه سامان يات مربوط اي. آفراگيري است
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َلِلْم ال ئِك و  َر بُّك  َق ال  َفِيَاأل رِْضَخ لِيف َةَِإِْذ َوَ َةإِنِّيَج اعٌِل َفِيه ا َم نَي فْسِد  َفِيه ا َأ ت جْع ل  ي ْسِفك ََق ال واْ

َق ال َإِنِّيَأ عْل م َم اَل َت عْل م ون َن حْن َن س بِّح َبِح مْدِك َو َالدِّم اءَو  م اءَک لَّه اَث مََّع لَّم َآد م َاأل سَْو *ن ق دِّس َل ك 

ق ال واَْس بْح ان ك َل َِعلْم َل ن اَِإلَََّ*ف ق ال َأ نبِئ وِنيَبِأ سْم اءَه ـؤ لءَِإنَک نت ْمَص ادِقِين َةع ر ض ه ْمَع ل ىَالْم ال ئِك 

َالْح كِيم  َالْع لِيم  َأ نت  َأ نبِئْه مَبِأ سْم آئِهِمَْ*م اَع لَّمْت ن اَإِنَّك  َي اَآد م  َأ ل ْمَأ ق لََق ال  َق ال  َبِأ سْم آئِِهمْ ف ل مَّاَأ نب أ ه مْ

 پروردگارتآنگاه که  ؛م اَک نت مَْت ْكت م ون َأ عْل م َم اَت بْد ون َو َاأل رْضَِوَ َلَّك مَْإِنِّيَأ ْعل م َغ يْب َالسَّم او اتَِو 

را  يکس آن در ايآ: گفتند قرار دهم؛ آنها جانشيني زمين در خواهممي من: گفت به فرشتگان

 تقديس و يمستايمي به پاکي را تو ما اينکه با بريزد؟ خون و کند تباهي که يدهيقرار م

 به آدم را هانام همه خدا و دانيدنمي شما که دانممي ييچيزها من خدا فرمود: گوييم؟مي

 اينها نام از مرا گوييدمي راست اگر فرمود: و کرد عرضه به فرشتگان را هاآن نام آنگاه آموخت؛

 تنها که يبه راست نداريم؛ ايآموخته به ما تو آنچه جز دانشي ما ،يتو منزّه گفتند: دهيد، خبر

آدم آنان  چون و کن! آگاه آنان يهانام از را فرشتگان آدم، اي پروردگار گفت: ،يميدانا و حکتو 

 زمين و آسمان هاينهفته نم که نگفتم به شما مگر :پروردگار فرمود کرد آگاه نشايهارا از نام

 .(34-30)بقره:دانم مي ديکنيم پنهان را آنچه و ديکنيم آشکار شما که را آنچه ،دانممي را

ن يانسان در ا ير وجودي، آغاز و انجام سيريبه تعب اسالم و يشناختخطوط و اصول انسان

تواند در طرح يمبشر،  يت اقتصاد در زندگين اصول به لحاظ اهميا .ن شده استييات تعيآ

به  ياله هاراد ،اد شدهيات يآ هين باشد. بر پايآفرنقش ياديبه نحو بن ينظام اقتصاد مقاومت

 ،فرشتگان و واکنش فرشتگان و پاسخ خداوند به آنان يم براين تصمينش انسان و اظهار ايآفر

ن يت و اسيانسان ن ياز بعد ماد يت ناشين اهميت وجود انسان است. اياز اهم حکايت يجملگ

ت فرشتگان يظرف يورا يات و حتيماده و ماد يورا يافت اسماء که امريت دريمطل  از محور

که به او  ييهاتيز ظرفيآن و ن ييآن، موضوع خلقت انسان و چرا. افزون بر شوديان مياست نما

 به آن علم ي  انگاشته شده است که جز خدا کسياز غ يامرتبه ات فوقيدر آ ،شده است يارزان

 رينظيت بيز مقام و ظرفيمختص انسان دانسته شده است ن ،اتيکه در آ يندارد. مقام خالفت اله

 يق معرفت الهيده شده است تا از طرينکه انسان آفريدهد. جان کالم ايانسان را نشان م

نفس و  هي  و تزکي، تهذيم الهيق تعلين معرفت از طريد. ايخداگونه شود و به خدا تقرب جو

 دهد. يعت رخ ميو شر يديتوح ينيبجهان يمقتضاعمل به 
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است؛ از جمله در  تأکيدز مورد توجه و ين يگريات متعدد دين مطل  در آيافزون بر آن، ا

 د:يفرمايکه م ياهيآ
ف ضَّلْن اه مَْع ل ىَک ثِير َمِّمَّْنََو َر ز ْقن اه مَمِّن َالطَّيِّب اتَِالْب حْرَِو َح م ْلن اه مَْفِيَالْب رَِّوَ َل ق دَْک رَّمْن اَب ِنيَآد م َو َو 

( راهوار هايمرک  بر) دريا و خشکي در را آنها و داشتيم گرامي را آدم نفرزندا ما ؛خ ل قْن اَت فْضِيالً

 برتري خود خلق از بسياري بر وداديم  روزي آنها به پاکيزه هايروزي انواع از و کرديم حمل

  .(70 سراء:ا)بخشيديم 

قدرت  يعنيسه نعمت مهم  .است تأکيدجنس بشر و متضمن  يناظر به کرامت ذات آيه اين

ه مورد ين آيگر مخلوقات در اينسبت به د ي، رزق پاک و برتريا و خشکير در دريحرکت و س

گر مخلوقات قلمداد يات انسان بر دياز حيرساخت و وجه امتياست که ز ييهايژگيو از و توجه

 د:يفرمايه ميان مراد آيدر ب ه()رييشده است. عالمه طباطبا
 نعمت داشتن آن و نيست، ديگران در که دارد خصوصيتى عالم موجوداتر ساي ميان در انسان

 ساير از عقل غير در که است اين موجودات ساير بر انسان تفضيل معناي و است عقل

 وداتموج ساير در که کمالي هر و داشته برتري ديگران بر سان همان صفات و خصوصيات

 .(155 :13ج ،1417، يي)الطباطبا دارد وجود انسان در آن اعالي حد هست

که آن  ييبا صراحت ذکر شده است؛ جا )ص(امبر مکرم اسالميپ يدر کالم نوران ين برتريا

« اندن طال و نقرهچون معاد يها معادنانسان ؛ُضَسلقامهبم َسلذَمکتعادن مُعادن مماس سلِا»حضرت فرمود: 

 ييامبران را استخراج و شکوفايبعثت پ هفلسف (ع)يمنان علر مؤيو ام. (177 :8، ج1350 ،يني)الکل

 ن معادن دانسته و فرموده است: يهم

َف َإل يف ب ع ث  َوات ر  َو  َلِيه مَأنبيهمَر س ل ه  َيستاد وهمَميائ ه  َو  َفِطر تِهِ ََيذ کِِّر وه مَم نسَِّيثاق  َو  رواَيثيِنعم تِهِ

 يمان فطريفرستاد تا پ يگريپس از د يکيخت و يامبران را برانگيو خداوند پ ؛ول ل ه مَد فائن َالع ق 

 ها را شکوفا سازندتذکر و عقول پنهان در فطرت انسانرا م او هادآور و نعمت فراموش شدياو را 

م.(1)نهج البالغه، خطبه 

 يتين شأنيل نزد خداوند است و چنيبديب يممتاز به مقام و منزلت ،ن منظر، انسانياز ا

ت حقوق ين مقام اهتمام در رعايا هالزم اهلل است. ير اليو س او يو معنو يوجود کمال يمقتضا

را ي. زگران شودير دياست که موج  فقر و ذلت و تحق يگران و اجتناب از هر گونه رفتاريد

ن يست و جنس بشر از اين يخاص هگر مخلوقات، مختص عديبالقوه انسان نسبت به د يبرتر
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ن حقوق و يمأد در جهت تيکه هستند با يتيبرخوردار است. پس همگان در هر موقع مقام

کسان بدانند. اما در طر  يگران ين جهت خود را با ديگران تالش کنند و از ايخود و د يازهاين

 ينفسان و يد ماديالت شديک سو و تماياز  ين منزلت الهيشتن و از اياز خو يمقابل، غفلت آدم

ست. يکس از آن در امان نچيو ه شوديم ياست که موج  گمراه يميطر عظگر خيد ياز سو

 گردد. يامعه مجحکومت و  يدم و نابودعاست که موج   ين خطر تا حديا

 ان کرده است:يگونه بنيرا ا ياطلبيو دن ييگرارانگر تجملير ويثأابن خلدون ت

ها و يگيها و فرومايانواع بد يآور است؛ چون در نهاد آدميمردم تباه يبرا ييگراتجمل

است از  يرا که عالمت و نشانگر کشوردار يکي... و خصال ن آورديد ميعادات زشت پد

نشانه  ييگران، تجمليابنابرگرداند؛ يمتصف م يکيبرد و انسان را به خصال ضد نيان ميم

ساخته  يه نابوديش مايدگان خوياست که خداوند آن را در آفر يو انقراض يبختنگون

 يريپ يهايماريد و گرفتار بيآيد ميدر دولت پد يرانيو و ين رو، مقدمات نابودياست. از ا

 .(117 :1988، )ابن خلدون گردديشود تا سرانجام واژگون ميم يو فرسودگ

است که  ياتيآ ،از آن جمله .ن خطر هشدار داده استيبارها نسبت به ا ن اساس، قرآنيبر ا

م َز ي ا» د:يفرمايم مسلِ اََّاء  مُ نَ مسلشَّهََِسو  مح بُّ مل کَِّاس  م َمنَ مسلْت وَِْطَرَمسلْبَِ ينَ م َمهسلْوََِاط ير  مسلذَّهَب  سلْخَيْل مم َمُسلْق ضَّمُ نَ

َ م َم َمُسلْت َََُِّّ مسلْحَيَامسألنْعَا   مَُتَاع  مذَل  َ  و فرزندان و زنان يعنى شهوات به عالقه ؛سلدُّنْيَامهسلْحَرْث 

 زندگى وسيله اينها همه ،هامزرعه و چارپايان و دارنشان اسبان و نقره و طال از پر هاىگنجينه

سملَنَّتَامسلْحَيَا» ،(14 :)آل عمران «است دنيا موقت مبَيَِْک  ْم َمم َممُز يَِملَهٌِْم َممسلدُّنْيَاملَع بٌم َمةسعْکَتِ  نَکَاث رٌمف يممنَقَاخ رٌ

 و اموال در تکاثر و بين شما تفاخر و زينت و لهو و بازيچه دنيا زندگى که بدانيد ،سأل ْالد مسألَُِْسل م َ

مسلْحَيَا» .(20 :)حديد« است اوالد س مسسْتَحَبُِّ مب أَنَّه    معَکَىمسآلخ رَمهذَل  َ مف يمسآلخ رَمهسلدُّنْيَا ملَنَّه  ْ مالمجَرَ َ ه   ممه...

 دوست بيشتر ديگر دنياى از را نياد اين زندگى آنها که است سب  بدان اين وم؛سلْخَاس ر  ن

خطر  يثيدر حد .(109و  107 :)نحل «کارندزيان خودشان آخرت در آنها گفتگو بى و اند ...داشته

« منشأ هر گناه است يدوست ايدن ؛ُئيامرلس مک لِّمخَطيح بُّمسلدُّن»ن گونه ذکر شده است: يا يياگرايدن

 :ديفرمايا نسبت به آخرت ميدن يمعرف در (ع)ين امام عليهمچن .(315 :2، جيني)الکل
َالدُّنْي اَوَ  َالدُّنْي اَوَ َو َع د وَّاِنَم ت ف اوِت انَِهالِْخر َإِنَّ َأ ح بَّ َم ْخت ِلف اِن،َف م نْ َالْخِر َس بِيال نِ َوَ َةت و لَّه اَأ ْبغ ض 

ه م اَب عْد ََوَ َالْخ رََِک لَّم اَق ر ب َمِْنَو احِدَب ع د َِمن َه م ام اشَب يْن َالْم غْرِِبَو َالْم شْرِقَِوَ َةه م اَبِم نْزِل َو َع اد اه ا
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 دوست را دنيا که آن. هم مخالف راهند دو و فراهمنا ندادشمن دو آخرت و دنيا همانا ؛ض رَّت انِ

 و خاور چون آخرت و دنيا و انگاشت دشمن و پسنديدن را آخرت کاشت، دل در را آن مهر و تداش

زن  دو چون و شود دور ديگرى از گردد نزديک يکى به چون رود دو آن ميان که آن و است باختر

 .(98 )نهج البالغه، کلمات قصار يشو يک نکاح در هستند

و  يدر امور اقتصاد ينيد يشواي، اسالم اقتدا به پيياگرايخطر دن هز نظر به عمق و گستريو ن

 د:  يفرماين باره ميدر ا (ع)طال يبن اب يمام علمنان ار مؤيام .کرده است تأکيده و يرا توص ييايدن

 که را آن است يخصلت او رفتار در که کن، اقتدا خود( ص)پاک و پاکيزه پيامبر به پس

 ترينداشتهدوست و طلبد شکيبايي که کسي براي است شکيبايي مايه و خواهد اندوه زدودن

 دنيا از. رود او دنبال به و کند دخو سرمشق را پيامبر رفتار که است يکس خدا نزد بندگان

. افکند بدان چشم گوشه که چندان ننگريست بدان و کند پر را دهان که نخورد چندان

 دادند، نشان بدو را دنيا. ترخالي همه از او شکم و بود الغرتر دنيا مردم همه از او اهگتهي

 بندگان چون و خوردمي زمين روي باد، وي بر خدا درود که او .... نپذيرفت را آن

 وصله خود را خود جامه و بستمي پينه را خويش افزارپاي خود دست به و نشستمى

 به پس ... فرمودمي سوار خود ترک بر را ديگري و شدمى سوار پاالنبي خر بر و نمودمي

 زينت که داشت دوست و ميراند خود خاطر در را آن ياد و گرداند روي دنيا از خود دل

 ماندن اميد آن در و دانستينم پايدار را دنيا. برندارد آن از زيوري تا ماند نهان وا از دنيا

 آن ... پس. پوشاند آن از ديده و برداشت آن از دل و کرد برون خود از را آن پس. نداشت

 وگرنه نهد او يپا جاى بر يپا و رود، او يپ بر و کند پيروي را خدا پيامبر بايد خواهد، که

 مژده و قيامت يبرا ساخت اينشانه را( ص)دمحم ،خدا همانا که نبود، يمنا يتباه از

 به نخورد، سير آن نعمت از و رفت برون دنيا از. عقوبت از ترساننده و بهشت به دهنده

 دعوت و گفت ترک را جهان تا ننهاد يسنگ بر يسنگ نبرد، خود با يگناه و شد در آخرت

 .(160غه، خطبه )نهج البالپذيرفت  را پروردگارش

 ي، سالمت و تعاليسنتِ سع

و کوشش استوار است و حاصل  يات انسان بر سعيت و حي، موجوديديتوح ينيباز منظر جهان

مسَعَىم َ»ست: ين يگريز ديچ يو کوشش و يجز همان سع يو يزندگ مإ لَّامَُا مل کْإ نََّان   و ؛لَنملَّيْسَ

و  يسع :نکهيفه ايشر هين آيمستفاد از ا .(39)نجم:  «اي نداردبهره تالشش و کار جز انسان اينکه
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ن رو، در يدهد؛ از ايت او را شکل ميجان و وجود او اثرگذار است و هو يعمل انسان در ژرفا

 اند:ه گفتهين آير اِيتفس

 و گوش و چشم به نسبت انسان ملکيت مانند است، يحقيق ملک الم «لالنسان» کلمه در الم

 يمعنا به و ياعتبار است يملکيت که فرش و خانه به نسبت ملکيتش ندمان نه اعضايش، ساير

 و مال پندارد،يم خود ملک انسان که آنچه اما و است يحقيق ملک يمعنا اين ... تصر  جواز

 و دانديم خود آن از اجتماع ظر  در که يجاه و دنيا يزندگ يهازينت و زخار  و فرزندان

 يملک بلکه نيست، يآدم يحقيق ملک اينها از يک هيچ بيند،ينم خود غير و آنها ميان يارابطه

 و الخلود دار به خواست که همين هست، يآدم با مرگ دم تا ملک اين و ياعتبار و يوهم است

 .(46 :19)الطباطبايي، همان، جسپارد يم يديگر دست به شود منتقل آخرت عالم

اراده  ياست که انسان از رو يک و بديناعمال  ينيمورد بحث در اصل ناظر به آثار تکو هيآ

ز يرا ن يگريمهم د هگردد. اما نکتيک به او باز ميهر  يامدهايدهد و آثار و پيار انجام ميو اخت

ست؛ البته تالش و ين يزيجز تالش چ ،اتيو ح ينکه زندگيافت و آن نکته اياز آن در توانيم

و  يباشد. پس رکود و فقدان سع يا عملي يلمتواند عيدارد و م يانواع و مرات  گوناگون ،کوشش

رو و توان ين رفتن نيج سب  از بيو رخوت به تدر يکاريست و تداوم بيات سازگار نيبا ح ،کار

شود ياستخراج م يه اصلين پايدهد. بر ايگردد و او را در معرض مرگ زودهنگام قرار ميم يآدم

د در ينه از آنها بايبه يريگخود و بهره يت قوايتقو يبرا ياا هر موجود زندهينکه انسان يبر ا يمبن

ک يت از ين کار و فعالي، بياسالم يهان اساس، از منظر آموزهيحد توان آنها را به کار بندد. بر ا

ن يوجود دارد. ا ينيتکو يونديگر، پيد ياو از سو يو فکر يعضالن يرويو ن يو سالمت آدم سو

ت يت با تقوينکه کار و فعاليرگذار است؛ نخست ايثأصاد تاز دو جهت مهم در اقت ياديوند بنيپ

ق، مانع ين طريسازد و از ايها مقاوم ميمارياز ب ياريرا در برابر بس ي، آدميو بدن يروح يقوا

ابت در يها مانند ديماريب يبرخ هندي. امروزه شاهد رشد فزاشوديم يدرمان يهانهيل هزيتحم

ل کرده است. يتحم يرا بر جامعه و نظام درمان ينيسنگ يهانهيم که فرجام آن هزيجامعه هست

مانه که يحک يداتيمربوط با تمه ياست و اگر مباد يتحرکها اغل  کميمارين نوع بيمنشأ ا

 يهارا در بخش يسنت يکيزيو ف يکار عضالن ينباشد، فضا يافتادگموج  خسارت و عق 

ت کشور ياز جمع يانبوه يو روح يجسمق سالمت ين طرياز جامعه فراهم کنند، از ا يعيوس

 . شودين در بخش بهداشت و درمان ميسنگ يهانهيگردد و مانع هزين ميمأت
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افراد و استعمال آن در  يهايقوا و توانمند يت و ساماندهيرينکه با مديگر ايمطل  د

در  يتيرين مدي. اعمال چنشوديمتحول م يها برطر ، و زندگيد و سازنده، کاستيمف يهاحوزه

انجامد و روح حاکم بر نظام اقتصاد يم يبه استحکام قدرت نظام حکومت يمنابع انسان هحوز

درون را  يهارويزد تا نيانگياو را برم يعت آدمينکه طبياما نظر به ا کند؛يجاد ميرا ا يمقاومت

ور و اعمال قوا و تبل هنيران از قبل زميان و مديباشد که متصد يار امور به گونهيه کند، اگر سيتخل

آوردن به مواد مخدر ياز افراد با رو يمناس  و الزم را فراهم نکرده باشند، بخش يروها در جاين

همانند  يز ممکن است روزيگر نيد يبرخ يروهايدهند و تراکم نيسوق م ينابو هخود را به ورط

بر جا گذارد.  يريپذناجبران يها ي، آسينيبشير قابل پيغ يرانگر در قال  رفتارهايو يليس

من و ؤاستوار، مقاوم، م يهاهيمرهون روح ياقتصاد مقاومت :نکهين مقام ايسخن در ا هخالص

 گردد.يو سالمت جسم و روان حاصل م يز با سخت کوشين ييهاهين روحيمجرب است و چن

 و عدالت ينگرجامع

ک ي يمرتبط است؛ گاهها و سطوح جامعه هزحو هده و با هميچير، پيفراگ يموضوعاقتصاد، 

گر را دستخوش يد يهاا حوزهيت اما حوزه يرا تقو ياا حوزهيجنبه  ياقتصاد يا اقداميم يتصم

ک سو، ياز اصول مهم است. از  ينگرجامع ين اساس، در اقتصاد مقاومتيبر ا .سازديضعف م

 هگر سو، حوزيد هر دو منظور داشت و ازد و مصر ، يها را در تولتيد توازن و تفاضل اولويبا

و لزوم  يهم دادگر ييش برد و از سويپ ياقتصاد يفرهنگ و باورها را همراه با اعمال نخبگ

 ياد شده مانع تحقق نظام اقتصادي يهاک از حوزهيرا در نظر داشت. انصرا  از هر  ياقتدار مل

ته باشند داش يت مطلوبيو موقع يها قوگر حوزهيچه دهر ين حالتيدر چن .گردديقدرتمند م

 رد. يگيمطلوب پا نم يباز هم نظام اقتصاد

گردد يم يت نگاه اقتصاديق و جامعيت سب  توسعه و تعمياست که معرفت و خبرو يهيبد

ن عالم و يکه ب يقرآن ين اصل اساسي. اشوديان ميز نماين موضع نيعدالت در ا ينيآفرو نقش

 .گرددياقتصاد منظور م ها و از جمله در حوزهحوزه هدر هم ،دهديم قرار ميعظ يعالم تفاوتريغ

دانند با آنان يا آنان که ميآ ؛نکتِعَيَالممنَيسلذام َمتِنَعکَيمنَيسلذاميَِّتَيَلمهَ»د: يفرمايم ميخداوند حک

ست؛ يمحض ن يذهن يهامحفوظات و اندوخته ييمنظور از علم و دانا« اند؟کسانيدانند يکه نم
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ق تفکر، تدبر و عمل حاصل ياست که از طر يعمل يو تجارب ينفسان بلکه مراد ملکات و کماالت

خطاب به  (ع)ير مؤمنان امام عليت آن است که امين اصل و نظر به اهميهم هيپا آمده است. بر

 د: يفرمايمالک اشتر م

َم ح  َت و لِّهِمْ َو ل  َاْختِب اراً، َف اسْت عْمِْله م  َع مَّالِك ، َأ م ورِ َفِي َانْظ ْر َش ع ِبَث مَّ َِمْن َِجم اعٌ َف إِنَّه م ا َوأ ث ر ةً، اب اةً

 پس از و بينديش، خود عامالن کار در سپس؛الْح ي اءَِتو خََّمِنْه ْمَأ ْهل َالتَّْجرِب ِةَو َالْخِي ان ةِ.َو َالْج وْرَِوَ 

 که مدار، شانمخصوص کارى به ديگران مشورتبى و خود ميل به و بگمار کارشان به آزمودن

 را چنين اين عامالنى و خيانت، و بود ستمگرى ننگريستن، ديگران ىأره ب و رفتن خود هواى به

 پيشتر يقدم يمسلمان در که پارسا هايخاندان از حيا، و دارند تجربت که جو کسانى ميان در

 .(53 )نهج البالغه، نامه دارند

 کند: يگونه ذکر منيقانون را ا به عدالت و التزام به يتوجهيامد بيپ يجعفر يد محمدتقيعالمه فق

انحرا  از واقعيت  يمساو يانحرا  از قانون است و انحرا  از هر قانون ياز عدالت مساو انحرا 

پذير ها مانند روابطش با عالم طبيعت، خالءو چون انسان در روابط خود با ساير انسان است

برقرار خواهد کرد. اين ضد  ،د واقعيتبا ض يارابطه ،طور قطع با اعراض از واقعيتهنيست، پس ب

 يدر نتيجه مجبور خواهد شد برا ؛موقعيت او را مختل خواهد ساخت يواقعيت مجموع واحدها

 (217 :1360، ي)جعفر را قربانى نمايد يها و منافعها و وقتيهر واحد مختل انرژ

د به گونهيبا ين اقتصاديشود؛ قوانيآن مطرح م ين و اجرايوضع قوان هطيعدالت در دو ح

ناصواب  يريگن کند. هرگونه جهتيمأعادالنه تاي شيوهباشد که حقوق صاحبان حق را به  يا

ز عدالت يدر تضاد است. در مقام اجرا ن يها با روح اقتصاد اسالميريگمين و تصميدر وضع قوان

د و مصر  يو تول يو تجار ياقتصاد و امور مال هکه در حوز ين منظر کسانيد اعمال گردد. از ايبا

آن  ياجرا يو نظارت بر چگونگ ينظام اقتصاد ياقتصادند و طراح هاند، عالمان عرصکارآزموده

ن عرصه به فاقدان يگونه تسامح و اهمال در واگذار کردن امور ااست و هر ين کسانيمختص چن

ن يدر ا يگرنجامع يتوانند مدعيم يت و تجربه در تضاد با عدالت است. نخبگان اقتصاديصالح

الت يتحص هجيصرفا نت ين نخبگيعت کار اقتضا دارد، اينه باشند؛ البته همان گونه که طبيزم

و باور الزم  يو آگاه يدانيست و افزون بر آن، مستلزم تجارب مياقتصاد ن هدر حوز يتخصص

است. افزون بر آن، شناخت  ينيمعتبر د يشناختو انسان يشناختجهان يهانسبت به آموزه

بر مشکالت فائق  ياقتصاد ياست. نخبگ يط نخبگيات عصر و جامعه از شرايها و مقتضتيوقعم

، منافع طبقات و اقشار در تضاد با يمات اقتصادياز تصم يفراواننکه در موارد يد؛ از جمله ايآيم
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 و عدالت به عنوان دو اصل مهم و ينگررا به دنبال دارد. جامع يرد و تبعاتيگيگر قرار ميکدي

گردد تا با ين و موثر باشد. اصل نخست سب  ميآفرنقش ين موارديتواند در چنيمتالزم م

تعارض منافع به حداقل برسد و منظور کردن اصل دوم موج  استحکام الزم،  يهاينيبشيپ

 گردد. ين حقوق همگان ميمأت و تيحاکم

بر  يريرومند و نفوذناپذين ينان به عادالنه بودن اجرا، الزم است دستگاه نظارتيجهت اطم

ن ين تکويب يوساطت عامل انسان يمنف يامدهايتوان پيق مين طريند اجرا نظارت کند. از ايفرآ

مانهير حکيدر تعاب يات قرآنيآ افت.ين دو ساحت ره يکاست و به توازن و تعادل اع را فرويو تشر

فرموده  ييدر جا ده است وان کريسالم را ب يالزم در تحقق نظام اقتصاد يهااصول و روش يا

در  .(39)نجم: « اي نداردبهره تالشش و کار جز انسان اينکه و ؛لَنملَّيْسَمل کْإ نََّان مإ لَّامَُامسَعَىم َ»است: 

فه آن است يشر هياد است؛ مفاد آيقابل اصط يدر باب تحقق نظام اقتصاد مقاومت يه نکاتين آيا

است  يو کوشش يزان سعيو م يا متناس  با چگونگهين کماالت و برخورداريکه در عالم تکو

ن يتکو هجامعه و در عرص هبارهم در ،فرد صادق است ههم دربار ،ن اصلي. اشوديکه اعمال م

پرکار و پرتالش،  هد به آن ملتزم بود. فرد و جامعيز بايحکومت و قانون ن هنافذ است و در عرص

کنند. قوت و يدا ميند و قوت و قدرت پرسيو کوشش خود م يج سعيهر دو، به ثمرات و نتا

ن يهم شده است؛است که متحمل  ييهاها و مقاومتيهر موجود زنده متناس  با سخت يروين

و  يو زحمات آنان در راه خودساز ياز مساع يتابع ،يصاحبان نفوس قدس يطور کماالت معنو

 هع و اداريدر عالم تشرن نافذ است يکه در عالم تکو ين اصل و سنت الهيتقرب به حق است. ا

بر دوش حاکم نهاده شده  يمهم و کارساز هفين اساس، وظيثر است. بر اؤز منتج و ميجامعه ن

آنان را بسنجد  يمساع يونگزان و چگيو تالش و م يق صاحبان سعياست تا بتواند با نظارت دق

و  يکمّ يد از نظرت افرايد. اگر کار و فعاليمنظور و اعطا نما ،و متناس  با آن اجر و پاداش

عمل و  هجيو به تناس  آن پاداش داده شود، هر کس نت شده يريگاندازه يبه درست يفيک

 يکند که تعامالت اقتصادير اقتضا ميد و تقديگر، نظام توحيان ديابد. به بييتالش خود را م

، ن رويق باشد. از ايمستند به سنجش درست و نظارت دق يها در جوامع بشران انسانيم

ن يد و صر  نظر از انگردين ميآفرنقش ينظام اقتصاد مقاومت ييدر برپا ،عدالت، قانون و نظارت

ن عادالنه و عزم اعمال عدالت يگر تنها وجود قوانيان ديرد. به بيگيشکل نم ياصل، نظام اقتصاد
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 يت اساسين جهت اهميست و مبحث نظارت از اين يثر کافؤم يوکار نظارتک سازيبدون وجود 

 دارد.

 د: يفرمايناظر به لزوم ناظر و مراق  م ،مالک اشتر هدر عهدنام (ع)يامام عل

َو  َت ف قَّْدَأ عْم ال ه ْم، َو َث مَّ َمِْنَأ هِْلَالصِّدْقِ َألَابْع ِثَالْع ي ون  َفِيَالسِّرِّ َت ع اه د ك  م ورِهِْمَالو ف اِءَع ل يْهِمْ،َف ِإنَّ

َع ل ىَاسْتِعْم  َل ه مْ َالْم ان ةِ،َوَ ح دْو ةٌ َو َاِل َبِالرَّعِيَّةِ. َي د هَ َالرِّفْقِ َب س ط  َِمنْه مْ َأ ح ٌد َف إِْن َالْْعو انِ، ت ح فَّْظَِمن 

َالْ َع ل يْهِ َش اهِداً،َف ب س طْت  َبِذلِك  َع ي وِنك ،َاکْت ف يْت  َأ خْب ار  َِفيَإِل ىَخِي ان ةَاجْت م ع ْتَبِه اَع ل يِْهَِعنْد ك  ع ق وب ة 

َبِالْخِيان ةِ،َو ب د  َالْم ذ لَّةِ،َو َو س مْت ه  َبِم ق امِ َن ص بْت ه  َع م لِِه،َث مَّ َمِنْ َبِم اَأ ص اب  َالتُّه م ةَنِهِ،َو أ خ ذْت ه   ؛ق لَّْدت ه َع ار 

 ينهان مراقبت که بگمار برايشان وفاپيشه و راستگو يجاسوس و دار، مراقبت آنان يکارها بر پس

از کارکنانت مراقبت  و رعيت بر مهربانِ و امانت، رعايت به آنهاست کننده داروا کارهاشان، در تو

 همداستان خيانت آن بر تو جاسوسان گزارش و گشود، يخيانت به دست آنان از يکي اگر کن.

. بستان آورده دستهب آنچه و برسان بدو يبدن تنبيه با را او کيفر و کن، بسنده گواه بدين بود،

 .)همان(درآر  گردنش در را يبدنام طوق و شمار خيانتکار و بدار، خوار را او سپس

 جهينت

ن جهت ياز ا يگونه کاستچين است و هيمأت ،در قرآن و سنت ياقتصاد مقاومت ياد معرفتيبن

و  يزندگ يگانگيو ب قرآن و سنت يهانه غربت آموزهين زميدر ا يوجود ندارد؛ مشکل اساس

 يباورها ياياح يجهت چگونگ يقاتين اساس، تحقيبر ا از آن است. يميجامعه با بخش عظ

و  يغي، تبليتيترب ياست. نهادهاناپذير اجتناب ،يزندگت آن بر يدر جان افراد و حاکم ينيد

 يپرورشهيو اند يگياند. خردمان منظر نداشتهياز ا يق چندانيدر رسالت خود توف يفرهنگ

و  يق در باب چگونگيرو، تحقنيست. از اافته ايد بر تفکر رجحان يست و تقلينظر نمطمح

 ،و ارتباطات يامروزه گسترش فناور .شه ضرورت مضاعف دارديپرورش عقل و اند يراهکارها

ه رفته است. يبه حاش يجه، تعقل و خردورزيخته است و در نتيرا به شدت برانگ ياحساس يقوا

د يچگونه با دشو ييجود چارهياست و با يوان در شر  نابوديز انسان و حيماتن وضع، وجه يبا ا

د به سراغ تفکر و خرد رفت يبا اتو ارتباط يامان فناوريز و بياحساس برانگ يهادر برابر هجمه

 است. يشناختانسان ههر پژوهشگر در حوز ين پرسش امروزه فرارويو آن را شکوفا ساخت؟ ا



 1395بهار و تابستان ، 3شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

20 

 منابعفهرست 

 کريم. قرآن -

 .نهج البالغه -

 .ينيم و نشر آثار امام خمي، تهران: موسسه تنظثيهل حدشرح چ (،1371) ينيامام خم -

 .سلهللمبةدسرم مُکتروت: ي، بمقدمه، (1988) خلدونابن  -

 .يتهران: دفتر نشر و فرهنگ اسالم ،ترجمه و تفسير نهج البالغه، (1360) ي، محمدتقيجعفر -

 صحّحه  ،شرح تجريد االعتقاد يکشف المراد ف، (1407) جمال الدين حسن بن يوسف ،يالحل -

 .يالنشر االسالم ه، قم: مؤسسيو قدّم له و علّق عليه: االستاذ حسن حسن زاده اآلمل

اسالمي  انتشارات دفتر: ، قمر القرآنيتفس يزان فيالم، (1417) ني، محمدحسييالطباطبا -

  قم. علميه حوزه مدرسين جامعه

تور عبدالحميد ، ترتي  و تحقيق الدککتاب العين، (1419) الفراهيدي، خليل بن احمد -

 .ههنداوي، بيروت: دار الکت  العلمي

ح، ي، تصحشروح همن عد همأخوذ هقات نافعيمع تعل يالکاف ،(1350) عقوبيمحمد بن  ،ينيالکل -

 .8جه، ي، تهران: دارالکت  االسالمياکبر الغفاريعل :قيمقابله و تعل

 .2ج، هيار الکت  االسالم، تهران: دياالصول من الکاف، ق(1388ههههههههههههههههههههههههه ) -

- Parenti, Michael, Democracy for the Few, Ninth Edition, Wadsworth, Cengage 

Learning, 2011. 

- Soukhanov, Anne H., American Heritage Dictionary of the English Language, Third 

Edition. 

 


