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اقتصاد مقاومتي نمود آموزههاي اعتقادي و اقتصادي اسالم
اسحاق طاهري

سرتشنيزي

چکيده
مستندات مقال نشان داد که علم اقتصاد و به دنبال آن ،نظام اقتصادي بايد به گونهاي باشد که
بتواند مقدرات و برآيند سنن الهي در عالم هستي را در زندگي انسان تحکيم و تثبيت کند.
چرخش نظم هستي بر مدار عدالت الهي و توجه خاص خداوند به انسان استوار است و دخالت
علم و اراده انسانها در عرصه تشکيل جامعه و حکومت نبايد در تقابل با مشيت و سنن الهي در
حوزه تشريع ،تعامالت و زندگي انسانها گردد .اما زمينههاي پيدايش علم اقتصاد عاري از
هرگونه نگاه الهي به عالم و سنن حاکم بر آن بود و اين علم جهت تأمين ثروت و سودآوري آن
شکل گرفت .از اين منظر ،علم اقتصاد رايج و نظريههاي دنيانگرانه اقتصادي ثمري جز استثمار
و استعمار اکثريت افراد و رشد نجومي ثروت اغنيا ندارد .در چنين فضايي بازگشت به آموزههاي
اقتصادي قرآن به عنوان زيرساخت اقتصاد مقاومتي ،ضرورت و اهميت حياتي دارد؛ اقتصادي که
جهت آن را سنن الهي ،مقام انسان در هستي ،جامعنگري و عدالت رقم ميزند .معلوم شد که
باورمندي به وعدههاي الهي ،دلسپردگي به آموزههاي حکيمانه قرآني و اراده قوي در تحقق
نظام اقتصاد مقاومتي نقش اساسي دارد.
کليدواژگان :اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد اسالمي ،عدالت اقتصادي ،اقتصاد جامعنگر ،نظام اقتصادي.

 استاد فلسفه و کالم اسالمي دانشکده عقيدتي سياسي شهيد محالتي ()mulibnkha@gmail.com
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بنياد معرفتي اقتصاد مقاومتي (جهانبيني توحيدي)
باور به توحيد و جهانبيني توحيدي و پايبندي به لوازم آن ،بنياد علم اقتصاد و زيرساخت نظام
اقتصادي اسالم را تشکيل ميدهد و آن را از ديگر نظامهاي اقتصادي متمايز ميسازد .اين
جهانبيني از جهات معرفتي و رفتاري بر نظام اقتصادي تأثير ميگذارد؛ اين تاثيرگذاري ،مرحله
طراحي و مرحله عمل هر دو را فرا ميگيرد و از اين جهت حائز اهميت مضاعف است .اين مقال
به سه جهت از جهات جهانبيني توحيدي که در نظام اقتصادي نيز به نحو اساسي نقشآفرين
است توجه ميکند .اين سه عبارت است از :حاکميت مطلق الهي ،مقام انسان در آفرينش ،سنت
سعي ،سالمت و تعالي ،تدبير ،جامعنگري و عدالت.

مغايرت حاکميت مطلق الهي با مالکيت انسان
ايمان به خداوند قادر مطلق و حضور مطلق او و همچنين اعتقاد به حاکميت سنن الهي بر نظام
آفرينش و توجه به عدالت الهي ،در تقدير و تمشيت امور خاليق ،در نوع و سبک زندگي نقش
اساسي دارد .بر پايه جهانبيني اسالمي ،عالم خلقت با همه گستردگي و تنوعي که دارد آفريده
خداوند يکتاست و تحت حکمت و مشيت او اداره ميشود .حق تعالي ،هم مبدأ و هم غايت
آفرينش است و از اين رو ،نظام آفرينش به تعبير کالمي ،نظامي احسن و اتقن است و هيچ
نقصاني در آن راه ندارد (الحلّي .)284 :1407 ،خداوند «رب العالمين» است و عالم يکسره تحت
حاکميت سنن الهي آفريده شده و اداره ميشود .اين امر همان توحيد ربوبي است که آغاز و
انجام امور بر پايه آن رقم ميخورد .آنچه در اين مقام حائز اهميت است نقش حياتي باورمندي
به توحيد و لوازم آن در حيات فردي و اجتماعي انسان است.
در باب اهميت نقشآفريني اعتقاد به توحيد ،به نقل از افالطون  -حکيم يونان باستان -
چنين گفتهاند:
اين عقايد است که اگر قانونگذار شخصي حکيم باشد بايستي با هر وسيلهاي که ممکن است،
چه با نرمي و چه با خشونت ،آن را در درون شهروندان بگستراند .اين عقايد در عين حال کهه
ساده و آسان است ،ضروري و سودمند به حال انسانها است .اساس اين عقايد سه اصل مههم
است -1 :وجود خدا؛  -2نظارت او بر همه هستي؛  -3عدالت او که هيچگونه تمايل ،راهي به
آن ندارد .انسان ،بدون اعتقاد به اين اصول سهگانه ،در زنهدگي تصهاد نمهاي ايهن دنيها گهم
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ميشود؛ زيرا تسليم تمايالت ميشود و در تاريکيهاي شهوات و جهالتش غوطهور مهيگهردد
(جعفري ،1360 ،ج .)194 :3

با دقت در مضامين پيام آسماني دين خاتم و نظر به اينگونه باورهها معلهوم مهيشهود کهه
مالکيت حقيقي تنها از آن خداست و همه چيز در حيطه تصهر

مسلَّهتِسوم م
َا
اوسهت« :لَهُمُکه

سلعَرضميحييم َميتيتم مَمهَِمعَکيمکلِّمشيءٍمقَديرٌ» (حديد)2 :؛ همچنين ميفرمايدَ « :مُاملَکه مللاهامنِقوهِسم

فيمسَبيلمسهللم َملکاُمُيرسثمسلََّاتِسوم َمسألرض» (حديد .)10 :از اين منظر ،هيچکس نميتوانهد خهارج از
خواست و مشيت او کمترين دخل و تصرفي در موجودات داشته باشد .همچنين در آيات شريفه
قرآن ،خداوند ،اصل و حقيقت هستي معرفي شده است« :هَِمسأل َّلم َمسآلخرم َمسلظااهرم َمسلباطنم َمهَِم
بکلِّمشَيءٍمعَکي ٌ» (حديهد .)3 :امير مؤمنان(ع) در تعبيري ميفرمايندَ « :مُامرَلَيتمشَيئاًمإلاهامرَلَيهتمسلکاهَُم

قَبکَُم َمَُعَُم َمبَعدَه؛ چيزي را نديدم جز اينکه قبل از آن و همراه آن و بعهد از آن ،خهدا را ديهدم».
اينگونه تعابير بر تلقي ناصواب انسانها از عالم آفرينش و زندگي دنيايي خط بطالن ميکشهد و
چنانچه صورت باور قلبي پيدا کند و در اعماق جان انسان رسوخ کنهد ،زنهدگي معنهاي ديگهري
پيدا ميکند و ارزش نماهاي ظاهري جاي خود را به ارزشهاي راستين ميدهد.
از طريق دريافت اين آموزههاي الهي و حياتبخش ،انسان به هويت ملکوتي و تکاليف خهود
آگاه ميشود و از يک سو ،خصلت ذاتي و گذراي دنيا و از سوي ديگر گوهر گرانبهها و بهيبهديل
نفس ملکوتي انسان و غايت آن را که لقاي الهي است مييابد .او با اين درک از هستي ،به مقهام
حريت و آزادي از تعلقات دنيايي نايل ميگردد و رشتههاي تعلق و وابستگي را ميگسهلد .او بهه
مفهوم متعالي و قرآني مالکيت معرفت پيدا ميکند و به اين واقعيت مهيرسهد کهه تنهها مالهک
خداست و جز او ،همه کس و همه چيز مملوک است .آنگاه او دل به سخن الههي مهيدههد و بها
گوش جان ميشنود که« :کلامَُنمعَکَيهامفانٍم َميبويم َجُمرَبِّ مذ مسلجَهللم َمسککهرس ؛ هرچهه بهر روي
زمين است نابود مىشود و تنها وجه پروردگارت باقى مىمانهد ،چهون او داراى صهفات جهالل و
جمال است» (الرحمن.)27-26 :
وقتي انسان از يک سو فاني بودن دنيا و از سوي ديگر عظمت مقام خود در سهاحت ربهوبي را
باور کند ،در دام دنيا گرفتار نميشود و با تمام وجود ميکوشد مطابق دستورات الهي فرصهتههاي
دنيايي را وسيله رشد معنوي و قرب الهي قرار دهد .زيادهطلبي و فزونخهواهي در طله مهال و
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ثروت و تعدي به حقوق ديگران نهزد چنهين کسهاني يکسهره مهردود و ناپسهند اسهت و آنهان از
متعديان و زراندوزان که عامل عمده نابسامانيهاي اقتصادياند متنفرند .البته نگاه موحدانهه بهه
هستي ،به هيچ وجه با نعمتانگاشتن حيات دنيايي و لوازم آن منافهات نهدارد؛ اگهر بناسهت کهه
انسان به مقام قرب الهي نائل گردد ،حيات دنيوي ظر تحقق اين مهم و حائز اهميت است.
تاريخ نمونههاي بارزي از انسانهاي موحد و مؤمن ضبط کرده است؛ از آن جمله واقعيتي
است که بر زبان امام المتقين  -اميرمؤمنان(ع)  -جاري شد؛ جايي که فرمودند:
صيََاهللََفيَنملَهةََاَسلَبَهاَجلبََشعِيرهََماَفعَلتهَ؛
وََاهللَِلوَاَعطيِتََالَقاليمََالسبعهََبماَتَحتَافالکِهاَعَليَاَنَاع َِ
به خدا سوگند ،اگر هفت اقليم و آنچه را که زير آسمان آنهاست ،در اختيارم گذارند و در مقابل ،اين
توقع را داشته باشند تا خداي را به همين مقدار معصيت کنم که پوست جوي را از دهان مورچهاي به
جور و بيداد بستانم ،هرگز تن به چنين کاري نخواهم داد (نهج البالغه ،خطبه .)224

همچنين از حضرت سيدالساجدين(ع) در اي ن باره نقل شده است که فرمودند« :إنايملَأعِفم

لنمسطکبمسلدنيامُنمخالوها؛ مفکيفمُنمَُخکِق مُثکي؛ من عار دارم از اينکه دنيا را از آفريدگار آن طل
کنم ،پس چگونه آن را از مخلوقي چون خودم طل کنم» (امام خميني .)256 :1371 ،بديهي است
که چنين حريت و عظمتي منبعث از اوج ايمان و معرفت توحيدي نسبت به خالق يگانه عالم
هستي و شناخت راستين دنيا و فرصتهاي دنيايي در برابر خالق هستي و مقام منزلت انسان
است؛ يعني حتي توجه به مقام و منزلت انسان در عالم و لحاظ ظرفيتهاي فوقالعاده او ،مانع
از دنياگرايي و فرو رفتن در دنياست .بر اين اساس ،دنياطلبي در تضاد با حريت و آزادگي انسان
است .حضرت امام خميني(ره) ذيل حديث مذکور ميفرمايد:
اي عزيز ،تو اگر عار نداري از طل

دنيا ،الاقل از مخلوق ضعيف که مثل خود توست طل مکن.

بفهم که مخلوق را قدرتي نيست براي تعمير دنياي تو .گيرم که با هزار منت و ذلت اراده او را
جل

کردي ،اراده او در ملک حق کارکن نيست و کسي را تصرفي در مملکت مالک الملوک

نيست؛ پس اين قدر براي اين چند روزه دنيا و شهوات محدوده موقته از خلق بيهمهچيز تملق
مگو و از خداي خود غافل مشو و حريت و آزادي خود را حفظ کن و قيد عبوديت و اسارت از
گردن خود بردار و در جميع احوال آزاد شو  ...و بدان که غنا به غناي قل

و بينيازي از حاالت

روح است؛ به امور خارجيه غيرمربوطه به انسان نيست (همان.)257-256 :

نکات بسيار مهمي در اين سخن کوتاه و پر مغز امام راحل(ره) نهفته است؛ نخست اينکه
اگر واقعيت امر بر انسان آشکار شود و او خود و خداي خود را بشناسد ،هرگز دنيا را در حد
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ديگر آنکه در صورت عدم چنين معرفتي ،اگرهم از روي

جهل و گمراهي دنيا نظرش را گرفت ،بايد اين قدر بفهمد که کساني چون خود را که موجوداتي
ضعيف و ناچيز به شمار ميروند ،واسطه وصول به دنيا و فرصتهاي دنيايي قرار ندهد .محل
دقت و توجه اينکه صاحبان قدرتهاي دنيايي بر پايه تعبير امام(ره) به لحاظ وابستگي به
موقعيت دنيايي خود ،از کسي که چنين موقعيتي ندارد ضعيفترند و در نتيجه ،فرد عاقل،
دست نياز و تملق به چنين موجودات ضعيف و زبوني دراز نميکند .در واقع حاصل اين قسمت
سخن امام(ره) به بخش قبلي باز ميگردد که انسان را در پيوند با خدا قرار ميدهد؛ اگر انسان
دنيا را نيز طل

کند بايد تنها از او بطلبد نه از موجوداتي همانند خود ،ضعيف و ناتوان .نکته

سوم ،توجه دادن به موقت بودن حيات دنيايي و تحذير از غفلت ياد خداست .از اين منظر،
توسل به ديگران و تملق آنان ،مالزم غفلت از خداست و مهمترين نکته در کالم حکيمانه
امام(ره) اينکه :بينيازي و غنا را در روح و جان بايد سراغ گرفت نه در حيطه ماده و جسم .بر
اين اساس ،بايد با عمل به نسخههاي رهايي بخش اسالم به تقويت روح مبادرت کرد و از اين
طريق جان را پرمايه و اشباع نمود .امام(ره) در بيان بخش اخير سخن ،اينگونه ادامه ميدهد:
من خود در ميان اهل ثروت و مال و منال کساني را ديدم که اظهارات آنها را هيچ فقير با
آبرويي نميکرد و بيانات آنها شرمآور بود! آن بيچاره غبار ذلت و مسکنت ،چهره قلبش را
فروگرفته بود .ملت يهود با آنکه در دنيا به نسبت جمعيت خود متمول و با ثروتترين تمام
سکنه ارض هستند ،مع ذلک ذ لت و مسکنت و فقر و فاقه از چهره آنها ظاهر و تمام مدت عمر
با زحمت و خواري و عجز و بينوايي به سر ميبرند .اين نيست مگر همان فقر قلبي و ذلت
روحي .در بين اهل زهد و درويش منشي کساني را ديدم که قلوب آنها به قدري غني و بينياز
است که به همه ملک دنيا از روي بي اعتنايي نظر ميکنند و جز به ذات مقدس حق تعالي
احدي را اليق عرض حاجت نميدانند (همان.)257 :

از ديگر مسائل مهم و ملهم از جهانبيني توحيدي ،توجه به تجارب و يافتههاي بشري
است؛ از منظر جهانبيني اسالمي و برپايه آموزههاي قرآني ،همه انسانها در هر زمان و مکاني
که باشند در اصل فطرت انساني مشترک و يکسانند و اين وحدت فطري ،افراد را در برابر
موقعيتهاي مشابه ،به فعاليتهاي مشابه برميانگيزاند .بر اين اساس ،تجارب بشري که مستند
به عقل و فهم مشترک انسانهاست ،اهميت پيدا ميکند و مورد توجه خاص است .از اين رو،
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استفاده از تجارب ديگران يک ضرورت و حکم حکيمانه و ديني است و هرگونه بي توجهي به آن،
از قبيل هدر دادن سرمايههاي گرانبهاي انساني و در واقع نوعي تخلف و گناه انگاشته ميشود.
بدينسان در انديشه اسالمي ،حکومت ديني در بهرهگيري از تجارب ديگران سهيم ميشود و البته
خود نيز بر اين تجارب به نحو فعال و سازنده ميافزايد.
در جهانبيني اسالمي ،انسان افزون بر موهبت وحي و شريعت ،از عقل به عنوان قوه
تشخيص (پيامبر درون) نيز بهرهمند است .انضمام اين موهبت الهي به خواسته ديني و اخالقي
صداقت که در جاي خود بسيار ستوده شده است ،عمل عالمانه و دور از جهالت و تعص

را

تکليف انسان ميسازد؛ اصل توجه به تخصص در عرصههاي مختلف بر اين پايه قويم استوار
است .البته منظور از تخصص ،به ذهن سپردن مخطوطات کت

و نگاشتههايي از اين دست

نيست؛ تخصص و همينطور تجربه ،آن چيزي است که با فعاليت و زحمت فراوان در طول زمان
حاصل ميگردد و جزو جان و روح انسان ميگردد .بنابراين تخصص ،در عرصه ميداني و عمل
رخ ميدهد و به بار مينشيند و تحصيالت آکادميک تنها زمينه و شرط است اما به خودي خود
متضمن هيچ تخصص و تجربهاي نيست .بر اين اساس ،انسانشناسي اسالمي هيچگونه اظهار
نظر غيرعالمانهاي را تجويز نميکند و روا نميشمارد؛ همانگونه که کوتاهي در اظهار نظر به
موقع اهل تخصص و فضل را مشروع نميانگارد .در چنين انگارهاي است که سالمت منابع
معرفتي و تخصص نظام اقتصادي تأمين ميگردد و توده نيز بر پايه هنجارهاي اعتقادي و ديني
از آن نظام بهره ميبرند .سرانجام ميتوان به عنوان يک اصل گفت که :ارتقاء بينش و منش
توحيدي در جامعه ،عامل اساسي در تحقق نظام اقتصادي کارآمد است و صر

نظر از آن،

تحقق چنين نظامي ممکن نيست.

مغايرت مقام انسان با دنياگرايي
از منظر آموزههاي اسالمي ،انسان جايگاه ويژه و منحصر به فردي در نظام آفرينش دارد؛ در
چينش خاصي از آيات قرآن ،خدا آموزگار انسان و انسان نيز آموزگار فرشتگان انگاشته شده
است از اين بابت که فرشته ظرفيت فراگيري اسماء از خداوند را فاقد بوده ،و انسان واجد
فراگيري است .آيات مربوط اين گونه سامان يافته است:
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سفِكَ
ض َخلِيفة َقالواْ َأتجْعل َفِيهاَمنَيفْسِد َفِيهاَوَ َي ْ
ل َفِيَاألرْ ِ
وإِ ْذ َقال َربُّك َلِلْمالئِك َِة َإِنِّيَجاعِ ٌ
الدِّماءَوَنحْنَنسبِّحَبِحمْدِكَوَنقدِّسَلكَقالَإِنِّيَأعْلمَماَلَتعْلمون*وَعلَّمَآدمَاألسْماءَکلَّهاَثمََّ
عرضهمَْعلىَالْمالئِكةَفقالَأنبِئونِيَبِأسْماءَهـؤلءَإِنَکنتمَْصادِقِين*َقالواَْسبْحانكَلَ ِعلْمَلناَ ِإلََّ
ماَعلَّمْتناَإِنَّكَأنت َالْعلِيم َالْحكِيم* َقال َياَآدم َأنبِئْهمَبِأسْمآئِهِمْ َفلمَّاَأنبأهمَْبِأسْمآئِ ِهمَْقالَألمَْأقلَ
لَّكمَْإِنِّيَأعْلمَغيْبَالسَّماواتَِوَاألرْضَِوََأعْلمَماَتبْدونَوَماَکنتمَْتكْتمون؛ آنگاه که پروردگارت
به فرشتگان گفت :من ميخواهم در زمين جانشيني قرار دهم؛ آنها گفتند :آيا در آن کسي را
قرار ميدهي که تباهي کند و خون بريزد؟ با اينکه ما تو را به پاکي ميستاييم و تقديس
ميگوييم؟ خدا فرمود :من چيزهايي ميدانم که شما نميدانيد و خدا همه نامها را به آدم
آموخت؛ آنگاه آن نامها را به فرشتگان عرضه کرد و فرمود :اگر راست ميگوييد مرا از نام اينها
خبر دهيد ،گفتند :تو منزّهي ،ما دانشي جز آنچه تو به ما آموختهاي نداريم؛ به راستي که تنها
تو دانا و حکيمي ،پروردگار گفت :اي آدم ،فرشتگان را از نامهاي آنان آگاه کن! و چون آدم آنان
را از نامهايشان آگاه کرد پروردگار فرمود :مگر به شما نگفتم که من نهفتههاي آسمان و زمين
را ميدانم ،آنچه را که شما آشکار ميکنيد و آنچه را پنهان ميکنيد ميدانم (بقره.)34-30:

خطوط و اصول انسانشناختي اسالم و به تعبيري ،آغاز و انجام سير وجودي انسان در اين
آيات تعيين شده است .اين اصول به لحاظ اهميت اقتصاد در زندگي بشر ،ميتواند در طرح
نظام اقتصاد مقاومتي به نحو بنيادي نقشآفرين باشد .بر پايه آيات ياد شده ،اراده الهي به
آفرينش انسان و اظهار اين تصميم براي فرشتگان و واکنش فرشتگان و پاسخ خداوند به آنان،
جملگي حکايت از اهميت وجود انسان است .اين اهميت ناشي از بعد مادي انسان نيست و اين
مطل

از محوريت دريافت اسماء که امري وراي ماده و ماديات و حتي وراي ظرفيت فرشتگان

است نمايان ميشود .افزون بر آن ،موضوع خلقت انسان و چرايي آن و نيز ظرفيتهايي که به او
ارزاني شده است ،در آيات فوق مرتبهاي از غي

انگاشته شده است که جز خدا کسي به آن علم

ندارد .مقام خالفت الهي که در آيات ،مختص انسان دانسته شده است نيز مقام و ظرفيت بينظير
انسان را نشان ميدهد .جان کالم اينکه انسان آفريده شده است تا از طريق معرفت الهي
خداگونه شود و به خدا تقرب جويد .اين معرفت از طريق تعليم الهي ،تهذي
عمل به مقتضاي جهانبيني توحيدي و شريعت رخ ميدهد.

و تزکيه نفس و
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افزون بر آن ،اين مطل

در آيات متعدد ديگري نيز مورد توجه و تأکيد است؛ از جمله در

آيهاي که ميفرمايد:
ضلْناهمَْعلىَکثِيرَمِّ َّمنَْ
وَلقدَْکرَّمْناَبنِيَآدمَوَحملْناهمَْفِيَالْبرَِّوََالْبحْرَِوَرزقْناهمَمِّنَالطَّيِّباتَِوَف َّ
خلقْناَتفْضِيالً؛ ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنها را در خشکي و دريا (بر مرک هاي راهوار)
حمل کرديم و از انواع روزيهاي پاکيزه به آنها روزي داديم و بر بسياري از خلق خود برتري
بخشيديم (اسراء.)70 :

اين آيه ناظر به کرامت ذاتي جنس بشر و متضمن تأکيد است .سه نعمت مهم يعني قدرت
حرکت و سير در دريا و خشکي ،رزق پاک و برتري نسبت به ديگر مخلوقات در اين آيه مورد
توجه و از ويژگيهايي است که زيرساخت و وجه امتياز حيات انسان بر ديگر مخلوقات قلمداد
شده است .عالمه طباطبايي(ره) در بيان مراد آيه ميفرمايد:
انسان در ميان ساير موجودات عالم خصوصيتى دارد که در ديگران نيست ،و آن داشتن نعمت
عقل است و معناي تفضيل انسان بر ساير موجودات اين است که در غير عقل از ساير
خصوصيات و صفات همان سان بر ديگران برتري داشته و هر کمالي که در ساير موجودات

هست حد اعالي آن در انسان وجود دارد (الطباطبايي ،1417 ،ج.)155 :13
اين برتري در کالم نوراني پيامبر مکرم اسالم(ص) با صراحت ذکر شده است؛ جايي که آن
ُعادن مکتعادن مسلذَهبم َ مسلقاضَُ؛ انسانها معادني چون معادن طال و نقرهاند»
حضرت فرمود« :سلِااس م م
(الکليني ،1350 ،ج .)177 :8و امير مؤمنان علي(ع) فلسفه بعثت پيامبران را استخراج و شکوفايي
همين معادن دانسته و فرموده است:
سَي َنِعمتِهَِو َيثيرواَ
فبعث َفيهمَرسله َو َواتر َإليهمَأنبيائه َلِيستادوهمَميثاق َفِطرتِهَِو َيذکِِّروهمَمن ِّ
لهمَدفائنَالعقول؛ و خداوند پيامبران را برانگيخت و يکي پس از ديگري فرستاد تا پيمان فطري
او را يادآور و نعمت فراموش شده او را متذکر و عقول پنهان در فطرت انسانها را شکوفا سازند

(نهج البالغه ،خطبه  .)1م

از اين منظر ،انسان ،ممتاز به مقام و منزلتي بيبديل نزد خداوند است و چنين شأنيتي
مقتضاي کمال وجودي و معنوي او و سير الي اهلل است .الزمه اين مقام اهتمام در رعايت حقوق
ديگران و اجتناب از هر گونه رفتاري است که موج

فقر و ذلت و تحقير ديگران شود .زيرا

برتري بالقوه انسان نسبت به ديگر مخلوقات ،مختص عده خاصي نيست و جنس بشر از اين
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مقام برخوردار است .پس همگان در هر موقعيتي که هستند بايد در جهت تأمين حقوق و
نيازهاي خود و ديگران تالش کنند و از اين جهت خود را با ديگران يکسان بدانند .اما در طر
مقابل ،غفلت آدمي از خويشتن و از اين منزلت الهي از يک سو و تمايالت شديد مادي و نفساني
از سوي ديگر خطر عظيمي است که موج

گمراهي ميشود و هيچکس از آن در امان نيست.

اين خطر تا حدي است که موج عدم و نابودي حکومت و جامعه ميگردد.
ابن خلدون تأثير ويرانگر تجملگرايي و دنياطلبي را اينگونه بيان کرده است:
تجملگرايي براي مردم تباهيآور است؛ چون در نهاد آدمي انواع بديها و فرومايگيها و
عادات زشت پديد ميآورد  ...و خصال نيکي را که عالمت و نشانگر کشورداري است از
ميان ميبرد و انسان را به خصال ضد نيکي متصف ميگرداند؛ بنابراين ،تجملگرايي نشانه
نگونبختي و انقراضي است که خداوند آن را در آفريدگان خويش مايه نابودي ساخته
است .از اين رو ،مقدمات نابودي و ويراني در دولت پديد ميآيد و گرفتار بيماريهاي پيري
و فرسودگي ميشود تا سرانجام واژگون ميگردد (ابن خلدون.)117 :1988 ،

بر اين اساس ،قرآن بارها نسبت به اين خطر هشدار داده است .از آن جمله ،آياتي است که
ميفرمايد« :زيانَملکَِّاس محبُّمسلشَّهََِسو مُنَمسلِاََّاء م َ مسلْبَِينَم َ مسلْوََِاطير مسلْتوَِْطَرَه مُنَمسلذَّهَب م َ مسلْقضَُّ م َ مسلْخَيْلم

سلْتََََُُِّّ م َ مسألنْعَا م َ مسلْحَرْث مذَل َ مَُتَاع مسلْحَيَاه مسلدُّنْيَا؛ عالقه به شهوات يعنى زنان و فرزندان و
گنجينههاى پر از طال و نقره و اسبان نشاندار و چارپايان و مزرعهها ،همه اينها وسيله زندگى
موقت دنيا است» (آل عمران« ،)14 :سعْکَتِسملَنَّتَامسلْحَيَاة مسلدُّنْيَاملَعبٌم َملَهٌِْم مَمزيَُِ م مَمنَقَاخرٌمبَيَِْک ْم مَمنَکَاثرٌمفيم

سألَُِْسلم َمسأل ْالد ،بدانيد که زندگى دنيا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر بين شما و تکاثر در اموال و
اوالد است» (حديد« .)20 :ذَل َمبأَنَّه مسسْتَحَبُِّسمسلْحَيَاه مسلدُّنْيَامعَکَىمسآلخرَه م...مالمجَرَ َملَنَّه ْمفيمسآلخرَه مه م

سلْخَاسر ن؛ مو اين بدان سب

است که آنها زندگى اين دنيا را از دنياى ديگر بيشتر دوست

داشتهاند  ...و بى گفتگو آنها در آخرت خودشان زيانکارند» (نحل 107 :و  .)109در حديثي خطر
دنياگرايي اين گونه ذکر شده است« :حبُّمسلدُّنيامرلسمکلِّمخَطيئُ؛ دنيا دوستي منشأ هر گناه است»
(الکليني ،ج .)315 :2همچنين امام علي(ع) در معرفي دنيا نسبت به آخرت ميفرمايد:
إِنََّالدُّنْياَوَ َالْخِره َعدوَّانَِمتفاوِتانِ َو َسبِيالنَِمخْتلِفانَِ،فمنَْأحبََّالدُّنْياَوَ َتولَّهاَأبْغض َالْخِرة َوََ
عاداهاَوَهماَبِمنْزِلةَالْمشْرِقَِوََالْمغْرِبَِوَماشَبيْنهماَکلَّماَقربَمِنَْواحِدَبعدَمِنَالْخ ِرََوََهماَبعْدَ
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ضرَّتا ِن؛ همانا دنيا و آخرت دو دشمناند نافراهم و دو راهند مخالف هم .آن که دنيا را دوست
داشت و مهر آن را در دل کاشت ،آخرت را نپسنديد و دشمن انگاشت و دنيا و آخرت چون خاور و
باختر است و آن که ميان آن دو رود چون به يکى نزديک گردد از ديگرى دور شود و چون دو زن
هستند در نکاح يک شوي (نهج البالغه ،کلمات قصار .)98

و نيز نظر به عمق و گستره خطر دنياگرايي ،اسالم اقتدا به پيشواي ديني در امور اقتصادي و
دنيايي را توصيه و تأکيد کرده است .امير مؤمنان امام علي بن ابيطال (ع) در اين باره ميفرمايد:
پس به پيامبر پاکيزه و پاک(ص) خود اقتدا کن ،که در رفتار او خصلتي است آن را که
زدودن اندوه خواهد و مايه شکيبايي است براي کسي که شکيبايي طلبد و دوستداشتهترين
بندگان نزد خدا کسي است که رفتار پيامبر را سرمشق خود کند و به دنبال او رود .از دنيا
چندان نخورد که دهان را پر کند و بدان ننگريست چندان که گوشه چشم بدان افکند.
تهيگاه او از همه مردم دنيا الغرتر بود و شکم او از همه خاليتر .دنيا را بدو نشان دادند،
آن را نپذيرفت ... .او که درود خدا بر وي باد ،روي زمين ميخورد و چون بندگان
مىنشست و به دست خود پايافزار خويش را پينه ميبست و جامه خود را خود وصله
مينمود و بر خر بيپاالن سوار مىشد و ديگري را بر ترک خود سوار ميفرمود  ...پس به
دل خود از دنيا روي گرداند و ياد آن را در خاطر خود ميراند و دوست داشت که زينت
دنيا از او نهان ماند تا زيوري از آن برندارد .دنيا را پايدار نميدانست و در آن اميد ماندن
نداشت .پس آن را از خود برون کرد و دل از آن برداشت و ديده از آن پوشاند ... .پس آن
که خواهد ،بايد پيامبر خدا را پيروي کند و بر پي او رود ،و پاي بر جاى پاي او نهد وگرنه
از تباهي ايمن نبود ،که همانا خدا ،محمد(ص) را نشانهاي ساخت براي قيامت و مژده
دهنده به بهشت و ترساننده از عقوبت .از دنيا برون رفت و از نعمت آن سير نخورد ،به
آخرت در شد و گناهي با خود نبرد ،سنگي بر سنگي ننهاد تا جهان را ترک گفت و دعوت
پروردگارش را پذيرفت (نهج البالغه ،خطبه .)160

سنتِ سعي ،سالمت و تعالي
از منظر جهانبيني توحيدي ،موجوديت و حيات انسان بر سعي و کوشش استوار است و حاصل
زندگي وي جز همان سعي و کوشش وي چيز ديگري نيست َ « :ملَنملَّيْسَملکْإنََّان مإلَّامَُامسَعَى؛ و
اينکه انسان جز کار و تالشش بهرهاي ندارد» (نجم .)39 :مستفاد از اين آيه شريفه اينکه :سعي و
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عمل انسان در ژرفاي جان و وجود او اثرگذار است و هويت او را شکل ميدهد؛ از اين رو ،در
تفسير اِين آيه گفتهاند:
الم در کلمه «لالنسان» الم ملک حقيقي است ،مانند ملکيت انسان نسبت به چشم و گوش و
ساير اعضايش ،نه مانند ملکيتش نسبت به خانه و فرش که ملکيتي است اعتباري و به معناي
جواز تصر  ...اين معناي ملک حقيقي است و اما آنچه که انسان ملک خود ميپندارد ،مال و
فرزندان و زخار و زينتهاي زندگي دنيا و جاهي که در ظر اجتماع از آن خود ميداند و
رابطهاي ميان آنها و غير خود نميبيند ،هيچ يک از اينها ملک حقيقي آدمي نيست ،بلکه ملکي
است وهمي و اعتباري و اين ملک تا دم مرگ با آدمي هست ،همين که خواست به دار الخلود و
عالم آخرت منتقل شود به دست ديگري ميسپارد (الطباطبايي ،همان ،ج.)46 :19

آيه مورد بحث در اصل ناظر به آثار تکويني اعمال نيک و بدي است که انسان از روي اراده
و اختيار انجام ميدهد و آثار و پيامدهاي هر يک به او باز ميگردد .اما نکته مهم ديگري را نيز
ميتوان از آن دريافت و آن نکته اينکه زندگي و حيات ،جز تالش چيزي نيست؛ البته تالش و
کوشش ،انواع و مرات

گوناگوني دارد و ميتواند علمي يا عملي باشد .پس رکود و فقدان سعي و

کار ،با حيات سازگار نيست و تداوم بيکاري و رخوت به تدريج سب

از بين رفتن نيرو و توان

آدمي ميگردد و او را در معرض مرگ زودهنگام قرار ميدهد .بر اين پايه اصلي استخراج ميشود
مبني بر اينکه انسان يا هر موجود زندهاي براي تقويت قواي خود و بهرهگيري بهينه از آنها بايد در
حد توان آنها را به کار بندد .بر اين اساس ،از منظر آموزههاي اسالمي ،بين کار و فعاليت از يک
سو و سالمت آدمي و نيروي عضالني و فکري او از سوي ديگر ،پيوندي تکويني وجود دارد .اين
پيوند بنيادي از دو جهت مهم در اقتصاد تأثيرگذار است؛ نخست اينکه کار و فعاليت با تقويت
قواي روحي و بدني ،آدمي را در برابر بسياري از بيماريها مقاوم ميسازد و از اين طريق ،مانع
تحميل هزينههاي درماني ميشود .امروزه شاهد رشد فزاينده برخي بيماريها مانند ديابت در
جامعه هستيم که فرجام آن هزينههاي سنگيني را بر جامعه و نظام درماني تحميل کرده است.
منشأ اين نوع بيماريها اغل
موج

کمتحرکي است و اگر مبادي مربوط با تمهيداتي حکيمانه که

خسارت و عق افتادگي نباشد ،فضاي کار عضالني و فيزيکي سنتي را در بخشهاي

وسيعي از جامعه فراهم کنند ،از اين طريق سالمت جسمي و روحي انبوهي از جمعيت کشور
تأمين ميگردد و مانع هزينههاي سنگين در بخش بهداشت و درمان ميشود.
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مطل

ديگر اينکه با مديريت و ساماندهي قوا و توانمنديهاي افراد و استعمال آن در

حوزههاي مفيد و سازنده ،کاستيها برطر  ،و زندگي متحول ميشود .اعمال چنين مديريتي در
حوزه منابع انساني به استحکام قدرت نظام حکومتي ميانجامد و روح حاکم بر نظام اقتصاد
مقاومتي را ايجاد ميکند؛ اما نظر به اينکه طبيعت آدمي او را برميانگيزد تا نيروهاي درون را
تخليه کند ،اگر سير امور به گونهاي باشد که متصديان و مديران از قبل زمينه تبلور و اعمال قوا و
نيروها در جاي مناس

و الزم را فراهم نکرده باشند ،بخشي از افراد با رويآوردن به مواد مخدر

خود را به ورطه نابوي سوق ميدهند و تراکم نيروهاي برخي ديگر نيز ممکن است روزي همانند
سيلي ويرانگر در قال

رفتارهاي غير قابل پيشبيني ،آسي هاي جبرانناپذيري بر جا گذارد.

خالصه سخن در اين مقام اينکه :اقتصاد مقاومتي مرهون روحيههاي استوار ،مقاوم ،مؤمن و
مجرب است و چنين روحيههايي نيز با سخت کوشي و سالمت جسم و روان حاصل ميگردد.

جامعنگري و عدالت
اقتصاد ،موضوعي فراگير ،پيچيده و با همه حوزهها و سطوح جامعه مرتبط است؛ گاهي يک
تصميم يا اقدامي اقتصادي جنبه يا حوزهاي را تقويت اما حوزه يا حوزههاي ديگر را دستخوش
ضعف ميسازد .بر اين اساس ،در اقتصاد مقاومتي جامعنگري از اصول مهم است .از يک سو،
بايد توازن و تفاضل اولويتها را در توليد و مصر  ،هر دو منظور داشت و از ديگر سو ،حوزه
فرهنگ و باورها را همراه با اعمال نخبگي اقتصادي پيش برد و از سويي هم دادگري و لزوم
اقتدار ملي را در نظر داشت .انصرا از هر يک از حوزههاي ياد شده مانع تحقق نظام اقتصادي
قدرتمند ميگردد .در چنين حالتي هرچه ديگر حوزهها قوي و موقعيت مطلوبي داشته باشند
باز هم نظام اقتصادي مطلوب پا نميگيرد.
بديهي است که معرفت و خبرويت سب توسعه و تعميق و جامعيت نگاه اقتصادي ميگردد
و نقشآفريني عدالت در اين موضع نيز نمايان ميشود .اين اصل اساسي قرآني که بين عالم و
غيرعالم تفاوتي عظيم قرار ميدهد ،در همه حوزهها و از جمله در حوزه اقتصاد منظور ميگردد.
خداوند حکيم ميفرمايد« :هَلميََّتَِي مسلذاينَ ميعکَتِنَ م َ مسلذاينَ مالميَعَکتِن؛ آيا آنان که ميدانند با آنان
که نميدانند يکساناند؟» منظور از علم و دانايي محفوظات و اندوختههاي ذهني محض نيست؛
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بلکه مراد ملکات و کماالت نفساني و تجاربي عملي است که از طريق تفکر ،تدبر و عمل حاصل
آمده است .بر پايه همين اصل و نظر به اهميت آن است که امير مؤمنان امام علي(ع) خطاب به
مالک اشتر ميفرمايد:
ن َشعبَِ
ثمَّ َانْظ ْر َفِي َأمورِ َعمَّالِكَ ،فاسْتعْمِلْهم َا ْختِباراًَ ،ول َتولِّهِمْ َمحاباةً َوأثرةًَ ،فإِنَّهما َجِماعٌ َ ِم ْ
الْجوْرَِوََالْخِيانةَِ.وَتوخََّمِنْهمَْأهْلَالتَّ ْجرِبةَِوَالْحياءِ؛ سپس در کار عامالن خود بينديش ،و پس از
آزمودن به کارشان بگمار و به ميل خود و بىمشورت ديگران به کارى مخصوصشان مدار ،که
به هواى خود رفتن و به رأى ديگران ننگريستن ،ستمگرى بود و خيانت ،و عامالنى اين چنين را
در ميان کسانى جو که تجربت دارند و حيا ،از خاندانهاي پارسا که در مسلماني قدمي پيشتر
دارند (نهج البالغه ،نامه .)53

عالمه فقيد محمدتقي جعفري پيامد بيتوجهي به عدالت و التزام به قانون را اينگونه ذکر ميکند:
انحرا از عدالت مساوي انحرا از قانون است و انحرا از هر قانوني مساوي انحرا از واقعيت
است و چون انسان در روابط خود با ساير انسانها مانند روابطش با عالم طبيعت ،خالءپذير
نيست ،پس به طور قطع با اعراض از واقعيت ،رابطهاي با ضد واقعيت ،برقرار خواهد کرد .اين ضد
واقعيت مجموع واحدهاي موقعيت او را مختل خواهد ساخت؛ در نتيجه مجبور خواهد شد براي
هر واحد مختل انرژيها و وقتها و منافعي را قربانى نمايد (جعفري)217 :1360 ،

عدالت در دو حيطه وضع قوانين و اجراي آن مطرح ميشود؛ قوانين اقتصادي بايد به گونه
اي باشد که حقوق صاحبان حق را به شيوهاي عادالنه تأمين کند .هرگونه جهتگيري ناصواب
در وضع قوانين و تصميمگيريها با روح اقتصاد اسالمي در تضاد است .در مقام اجرا نيز عدالت
بايد اعمال گردد .از اين منظر کساني که در حوزه اقتصاد و امور مالي و تجاري و توليد و مصر
کارآزمودهاند ،عالمان عرصه اقتصادند و طراحي نظام اقتصادي و نظارت بر چگونگي اجراي آن
مختص چنين کساني است و هرگونه تسامح و اهمال در واگذار کردن امور اين عرصه به فاقدان
صالحيت و تجربه در تضاد با عدالت است .نخبگان اقتصادي ميتوانند مدعي جامعنگري در اين
زمينه باشند؛ البته همان گونه که طبيعت کار اقتضا دارد ،اين نخبگي صرفا نتيجه تحصيالت
تخصصي در حوزه اقتصاد نيست و افزون بر آن ،مستلزم تجارب ميداني و آگاهي و باور الزم
نسبت به آموزههاي جهانشناختي و انسانشناختي معتبر ديني است .افزون بر آن ،شناخت
موقعيتها و مقتضيات عصر و جامعه از شرايط نخبگي است .نخبگي اقتصادي بر مشکالت فائق
ميآيد؛ از جمله اينکه در موارد فراواني از تصميمات اقتصادي ،منافع طبقات و اقشار در تضاد با
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يکديگر قرار ميگيرد و تبعاتي را به دنبال دارد .جامعنگري و عدالت به عنوان دو اصل مهم و
متالزم ميتواند در چنين مواردي نقشآفرين و موثر باشد .اصل نخست سب

ميگردد تا با

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

استحکام

حاکميت و تأمين حقوق همگان ميگردد.
جهت اطمينان به عادالنه بودن اجرا ،الزم است دستگاه نظارتي نيرومند و نفوذناپذيري بر
فرآيند اجرا نظارت کند .از اين طريق ميتوان پيامدهاي منفي وساطت عامل انساني بين تکوين
و تشريع را فروکاست و به توازن و تعادل اين دو ساحت ره يافت .آيات قرآني در تعابير حکيمانه
اي اصول و روشهاي الزم در تحقق نظام اقتصادي سالم را بيان کرده است و در جايي فرموده
استَ « :ملَنملَّيْسَملکْإنََّانمإلَّامَُامسَعَى؛ و اينکه انسان جز کار و تالشش بهرهاي ندارد» (نجم .)39 :در
اين آيه نکاتي در باب تحقق نظام اقتصاد مقاومتي قابل اصطياد است؛ مفاد آيه شريفه آن است
که در عالم تکوين کماالت و برخورداريها متناس

با چگونگي و ميزان سعي و کوششي است

که اعمال ميشود .اين اصل ،هم درباره فرد صادق است ،هم درباره جامعه و در عرصه تکوين
نافذ است و در عرصه حکومت و قانون نيز بايد به آن ملتزم بود .فرد و جامعه پرکار و پرتالش،
هر دو ،به ثمرات و نتايج سعي و کوشش خود ميرسند و قوت و قدرت پيدا ميکنند .قوت و
نيروي هر موجود زنده متناس

با سختيها و مقاومتهايي است که متحمل شده است؛ همين

طور کماالت معنوي صاحبان نفوس قدسي ،تابعي از مساعي و زحمات آنان در راه خودسازي و
تقرب به حق است .اين اصل و سنت الهي که در عالم تکوين نافذ است در عالم تشريع و اداره
جامعه نيز منتج و مؤثر است .بر اين اساس ،وظيفه مهم و کارسازي بر دوش حاکم نهاده شده
است تا بتواند با نظارت دقيق صاحبان سعي و تالش و ميزان و چگونگي مساعي آنان را بسنجد
و متناس

با آن اجر و پاداش ،منظور و اعطا نمايد .اگر کار و فعاليت افراد از نظري کمّي و

کيفي به درستي اندازهگيري شده و به تناس

آن پاداش داده شود ،هر کس نتيجه عمل و

تالش خود را مييابد .به بيان ديگر ،نظام توحيد و تقدير اقتضا ميکند که تعامالت اقتصادي
ميان انسانها در جوامع بشري مستند به سنجش درست و نظارت دقيق باشد .از اين رو،
عدالت ،قانون و نظارت ،در برپايي نظام اقتصاد مقاومتي نقشآفرين ميگردند و صر نظر از اين
اصل ،نظام اقتصادي شکل نميگيرد .به بيان ديگر تنها وجود قوانين عادالنه و عزم اعمال عدالت
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بدون وجود يک سازوکار نظارتي مؤثر کافي نيست و مبحث نظارت از اين جهت اهميت اساسي
دارد.
امام علي(ع) در عهدنامه مالک اشتر ،ناظر به لزوم ناظر و مراق ميفرمايد:
ثمََّتفقَّدَْأعْمالهمَْ،و َابْعثَِالْعيون َمِنَْأهْلَِالصِّدْقَِو َالوفاءَِعليْهِمَْ،ف ِإنََّتعاهدك َفِيَالسِّرَِّألمورِهِمَْ
حدْوةٌَلهمَْعلىَاسْتِعْمالَِالْمانةَِ،وَ َالرِّفْقَِبِالرَّعِيَّةَِ.و َ تحفَّظَْمِن َالْعْوانَِ،فإِنَْأحدٌَ ِمنْهمَْبسط َيدهَ
إِلىَخِيانةَاجْتمعتَْبِهاَعليْهَِ ِعنْدك َأخْبار َعيونِكَ،اکْتفيْت َبِذلِك َشاهِداًَ،فبسطْت َعليْهَِالْعقوبة َفِيَ
بد نِهَِ،وأخذْته َبِماَأصابَمِنَْعملِهَِ،ثمََّنصبْته َبِمقامَِالْمذلَّةَِ،و َوسمْته َبِالْخِيانةَِ،و َقلَّدْته َعار َالتُّهمة؛
پس بر کارهاي آنان مراقبت دار ،و جاسوسي راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار که مراقبت نهاني
تو در کارهاشان ،وادار کننده آنهاست به رعايت امانت ،و مهربانِ بر رعيت و از کارکنانت مراقبت
کن .اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود ،و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت همداستان
بود ،بدين گواه بسنده کن ،و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بهدست آورده بستان.
سپس او را خوار بدار ،و خيانتکار شمار و طوق بدنامي را در گردنش درآر (همان).

نتيجه
بنياد معرفتي اقتصاد مقاومتي در قرآن و سنت ،تأمين است و هيچگونه کاستي از اين جهت
وجود ندارد؛ مشکل اساسي در اين زمينه غربت آموزههاي قرآن و سنت و بيگانگي زندگي و
جامعه با بخش عظيمي از آن است .بر اين اساس ،تحقيقاتي جهت چگونگي احياي باورهاي
ديني در جان افراد و حاکميت آن بر زندگي ،اجتنابناپذير است .نهادهاي تربيتي ،تبليغي و
فرهنگي در رسالت خود توفيق چنداني از اين منظر نداشتهاند .خردمايگي و انديشهپروري
مطمحنظر نيست و تقليد بر تفکر رجحان يافته است .از اينرو ،تحقيق در باب چگونگي و
راهکارهاي پرورش عقل و انديشه ضرورت مضاعف دارد .امروزه گسترش فناوري و ارتباطات،
قواي احساسي را به شدت برانگيخته است و در نتيجه ،تعقل و خردورزي به حاشيه رفته است.
با اين وضع ،وجه تمايز انسان و حيوان در شر نابودي است و بايد چارهجويي شود چگونه بايد
در برابر هجمههاي احساس برانگيز و بيامان فناوري و ارتباطات بايد به سراغ تفکر و خرد رفت
و آن را شکوفا ساخت؟ اين پرسش امروزه فراروي هر پژوهشگر در حوزه انسانشناختي است.
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فهرست منابع
-

قرآن کريم.

-

نهج البالغه.

-

امام خميني ( ،)1371شرح چهل حديث ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

-

ابن خلدون ( ،)1988مقدمه ،بيروت :دسرم مُکتبةمسلهلل.

-

جعفري ،محمدتقي ( ،)1360ترجمه و تفسير نهج البالغه ،تهران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمي.

-

الحلي ،جمال الدين حسن بن يوسف ( ،)1407کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ،صحّحه

و قدّم له و علّق عليه :االستاذ حسن حسن زاده اآلملي ،قم :مؤسسه النشر االسالمي.
-

الطباطبايي ،محمدحسين ( ،)1417الميزان في تفسير القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمي

جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
-

الفراهيدي ،خليل بن احمد ( ،)1419کتاب العين ،ترتي

و تحقيق الدکتور عبدالحميد

هنداوي ،بيروت :دار الکت العلميه.
-

الکليني ،محمد بن يعقوب ( ،)1350الکافي مع تعليقات نافعه مأخوذه من عده شروح ،تصحيح،

مقابله و تعليق :علياکبر الغفاري ،تهران :دارالکت االسالميه ،ج.8
-

ههههههههههههههههههههههههه (1388ق) ،االصول من الکافي ،تهران :دار الکت االسالميه ،ج.2
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