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ABSTRACT 

One of the important goals of the resurrection of the prophets was to establish 

a righteous government, and that is the only way for Happiness of society. 

But the enemies of religion, relying on their power and wealth, have 

prevented this goal from being achieved. Given the role of the infidels' 

wealth in creating obstacles for the lofty goals of the prophets, This question 

arises that what is the economic strategy of religious thought to Confronting 

the economic arrogance of the taghuts and Increase its authority against 

enemies? The present study by Using analytical methods and reviewing 

religious sources and historical evidence examines the hypothesis that all 

individual and political dimensions of economic independence are 

emphasized by Islam, and believes that as economic weakness increases the 

domination of enemies and prevents the achievement of lofty goals, 

economic power increases the authority and political influence of Islam. 

This research finally concludes that religious thought considers the financial 

independence and economic capability of the Islamic society and 

government important to gain independence and face the pressures of the 

enemies and the Leader of the Islamic Revolutions emphasis on resistance 

economics and economic jihad is rooted in religion and historical 

experiences. 
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 :نویسنده مسئول

 سیدحسین علیانسب

 چکیده

یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران ایجاد حکومت صالحان بوده و سعادت جامعه نیز در همین راستا قابل 

اند. اهداف پیامبران شدهباشد. اما دشمنان دین با اتکا به قدرت و ثروت خود، پیوسته مانع تحقق تحقق می

با توجه به نقشی که ثروت کفار در ایجاد مانع برای اهداف متعالی پیامبران داشته است، این سوال مطرح 

ای طراحی کرده و راهبرد ها چه برنامهشود که اندیشه دینی برای مقابله با استکبار اقتصادی طاغوتمی

قابل دشمنان، کدام است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادی نظام دینی برای حفظ اقتدار خود در م

 استقالل اقتصادیکند که گیری از منابع دینی و شواهد تاریخی، این فرضیه را بررسی میتحلیلی و با بهره

در همه ابعاد فردی و سیاسی، مورد تأکید اسالم قرار گرفته و همانگونه که ضعف اقتصادی جوامع توحیدی، 

سلطه دشمنان و مانع دستیابی به برخی اهداف متعالی است، توانمندی اقتصادی موجب اقتدار و ساز زمینه

دینی برای کسب  که اندیشهرسد گردد. این پژوهش در نهایت بدین نتیجه میافزایش نفوذ سیاسی اسالم می

 از را اسالمی ومتحک و جامعه اقتصادی توانمندی و مالی دشمنان، استقالل فشارهای استقالل و مقابله با

 در ریشه اقتصادی، جهاد و مقاومتی اقتصاد رهبر انقالب بر کیداتأت و است داده قرار خود مهم هایاولویت

 .تاریخی دارد تجارب و دینی تعالیم

 

 ایمیل:

olyanasab@tabrizu.ac.ir 

 19/07/1401تاریخ دریافت: 

 16/09/1401تاریخ پذیرش: 

 07/10/1401 تاریخ انتشار:

         دسترسی آزاد

 ها:کلیدواژه

حکومت اسالمی، استقالل 

 اقتصادی، اقتدار سیاسی

http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy


 1401، زمستان 4، شماره 2دوره                                                           پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

62 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

4
ن 

ستا
 زم

،
14

01
 

 

بیان مسأله   

ها در حیطه حاکمیت »استقالل« گذاری همراه با اعمال این تصمیمات و سیاستگیری و سیاستقدرت تصمیم

های اقتصادی عبارت است از این که جامعه بتواند نیازمندی( و استقالل 277: 1375شود )آقابخشی، نامیده می

خود را در حد قابل قبولی از رفاه تولید کند و در اداره امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد. هر چند 

 تر یا اهداف دیگر، برخی نیازهای خود را از خارج کشور تأمین کند )هادویترجیح دهد به خاطر هزینه پایین

(. بر این اساس منظور از استقالل اقتصادی این است که جامعه به مرز قابل قبولی از خودکفایی 83: 1383تهرانی، 

اش در دست دست پیدا کند که در تامین منافع اقتصادی خود به جوامع دیگر متکی نبوده و زمام امور اقتصادی

شود می معنا «شدن توانا داشتن، قدرت ن،یافت قدرت» به فارسی زبان در نیز 1دیگران نباشد. اقتدار

                 تعبیر شده است  «القوّهذی»و از »مقتدر« به  مشتق شده «قدر» ماده از عربی زبان در و( 76:1377دهخدا،)

 مورد که شودمی تعریف مقبول و قانونی مشروع، قدرتی اصطالحی، معنای در و( 13/399: 1369 منظور، ابن)

 اقتدار، اصطالحی و لغوی معنی اشتراک نقطه(. 70: 1364 رابرت،)گیرد می قرار فرمانبرداری و اطاعت

 قرار دیگران هایکنش تاثیر تحت و دیگران بر خود پیشنهادهای مورد پذیرش ساختن نفوذ، قدرت پذیری،اطاعت

حاضر، این معنی  نوشتار باشد. درتواند با اهداف استقالل اقتصادی همپوشانی نسبی داشته می که است نگرفتن

 گیرد.می قرار توجه مورد مشترک

پس از جنگ جهانی دوم که توانمندی اقتصادی نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اقتدار کشورها در عرصه 

قرار گرفته و  لملل ایفا کرده است، استقالل اقتصادی به عنوان یک آرمان اساسی در اولویت اغلب کشورهابین 

امروزه به عنوان یک هدف مهم مورد توجه رهبران کشورهای جهان است. دستیابی به استقالل اقتصادی از روزهای 

در این امام خمینی)ره( پیوسته مورد توجه و اهتمام نخبگان انقالب بوده است؛ آغازین انقالب اسالمی ایران نیز 

ها خودکفا باشیم، امکان ندارد که استقالل به دست بیاید قبل همه جناح»باید زحمت بکشیم تا در  فرمودند:زمینه 

شان در شهید بهشتی نیز در سخنرانی ،(10/433: 1381)امام خمینی،  که استقالل اقتصادی داشته باشیم« از این

رهنگی داشته »... اگر قرار است انقالب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و ف بیان کردند: 1359آذر  19 تاریخ

م جهانی را لمان به خارج به خصوص به سران استبداد و ظاهایباشیم در رابطه با اقتصاد باید تمام وابستگی

در همین زمینه، رهبر معظم انقالب اسالمی، اقتصاد را اولویت اول کشور (. 31تا: )بهشتی، بی بشکنیم و پاره کنیم«

 اقتصاد قوی و با تاکید بر نقش محوری و اثرگذاری اقتصاد بر سیاست، (1/1/1395ای،اهلل خامنهاعالم کرده )آیت

ی ضعف و نقطهرا  اقتصاد ضعیفو در مقابل ناپذیری و نفوذناپذیری کشور ی قوّت و عامل مهمّ سلطهنقطه را

سوء  (، ایشان هم چنان به22/11/1397ای، اهلل خامنه)آیتدانستند سلطه و دخالت دشمنان ، ساز نفوذزمینه

 
1. Authority 
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که دشمنان ما به نیازها، کمبودها و  های اقتصادی اشاره نموده و تصریح کردنداستفاده سیاسی دشمنان از ضعف

خواهند اقتصاد کشور را خراب کنند تا مردم را اند و میهای اقتصادی ما در داخل کشور چشم دوختهاختالل

 (.30/6/1395، ایاهلل خامنهآیت) کنندناراضی کرده و آنها را از اسالم و از نظام اسالمی منصرف 

حالی است  شود و این دراکنون با توجه به این که از یک سو استقالل اقتصادی اولویت نظام اسالمی معرفی می

گرایی بوده و بر افزایش ثروت و نفی مبانی الهی متکی است و برخی مبنای اقتصاد حاکم بر جهان انسان که

کنند که هدف قرآن و ادیان منحصر در آخرت است و در قرآن و لسان انبیا هیچ تصریح مینواندیشان دینی نیز 

کنند ها را به خاطر پرداختن به دنیا مالمت میبرای دنیا داده نشده است و ادیان انسان مستقیمی سفارش و دستور

دینی راهبرد اقتصادی نظام  که از نظر منابع شودبرای طرح این سوال ایجاد می(، زمینه 55: 1374)بازرگان، 

ها و جریانات های الهی در مقابله با قدرتاسالمی برای افزایش اقتدار امت اسالمی و استقرار و تثبیت حاکمیت

تحت  ،خواهانهانقالبی و آزادی هایحرکت اغلب که امروزهبدین خاطر است این سوال باطل، چیست؟ اهمیت 

گیری از توان و انحصار امکانات گیرند و آنها با بهرهی مستکبران قرار میها و فشارهای اقتصادشدیدترین تحریم

 پردازند. می های دینیو نهضت اقتصادی به سرکوب مخالفان

که منابع کند این فرضیه را تقویت می ،پژوهش حاضر با مراجعه به آیاتی از قرآن کریم و برخی شواهد تاریخی

تفاوت نبوده است و و وابستگی اقتصادی در دستیابی به اهداف متعالی بیدینی نسبت به تأثیرگذاری منفی ضعف 

ای تدوین کرده کند، برنامه اقتصادی خود را به گونهگرایی ترغیب میدین اسالم علیرغم اینکه به زهد و آخرت

استقالل است که بر اقتدار سیاسی حکومت اسالمی افزوده شود. بنابراین دستورات اسالم درباره توانمندی و 

گیرد، دارای مبنای سیاسی بوده و در اقتصادی مسلمانان، عالوه بر این که از اهمیت دادن به معاش سرچشمه می

مکرر مقام معظم رهبری با تعابیر »جهاد اقتصادی«،  توجّهات گیرد وراستای تقویت قدرت نظام اسالمی قرار می

دیریت جهادی« و... ریشه در چنین برداشتی از متون دینی »حماسه اقتصادی«، »اقتصاد مقاومتی«، » اقتصاد با م

 دارد.

 پیشینه
ها، های مرتبط با موضوع نوشتار حاضر با محوریت اقتصاد مقاومتی، چیستی، چرایی، مبانی، مولفهاغلب پژوهش

تولیدی و... شکل گرفته موانع و همچنین ارتباط آن با متغیرهای متعدد از قبیل عوامل صنفی، تربیتی، دانشگاهی، 

هایی مربوط به اقتصاد مقاومتی در سیره هر کدام از ائمه معصومین)ع( نوشته نگارهو برخی مقاالت در قالب تک

شده است که عمدتا در دهه اخیر و متاثر از تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بوده است. یکی از 

زاده ای با عنوان »استقالل اقتصادی و استقالل سیاسی« نوشته محمد تقیهای مشابه این نوشتار، مقالهپژوهش

های جمعیتی، جغرافیایی و فرهنگی موثر در استقالل اقتصادی را ( است که راهکارها و ظرفیت1379انصاری )



 1401، زمستان 4، شماره 2دوره                                                           پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

64 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

4
ن 

ستا
 زم

،
14

01
 

 

در جوامع  مطالعه نموده و بدون این که ارتباطی با منابع دینی داشته باشد، رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی

های آن« توسط مصطفی های دینی و مولفهکند. مقاله دیگری نیز با عنوان »استقالل اقتصادی در آموزهرا بررسی می

( نوشته شده است که به راهکارهای درونی تحقق استقالل اقتصادی پرداخته است. کتاب » اقتصادنا« 1395کوهی )

های تحقق ا قدیمی است که به مصادیق اقتصاد اسالمی و زمینهنوشته شهید سیدمحمدباقر صدر هم از منابع نسبت

آبادی اهلل محمدعلی شاهآن پرداخته، اما به طور مستقیم به استقالل اقتصادی و تبعات سیاسی آن نپرداخته است. آیت

ی را هم در فرازی از کتاب »شذرات المعارف« ارتباط اقتصاد با اقتدار سیاسی  و عزت ملی در کشورهای اسالم

های توجهی به تامین نیازهای اقتصادی در جوامع اسالمی، زمینهمورد توجه قرار داده و تصریح کرده است که بی

آورد و وابستگی معیشت جامعه اسالمی به اراده های حکومت اسالمی را به وجود میوابستگی و ضعف پایه

(، سید جمال واعظ هم در اواخر 20: 1380دی، آباداند )شاهسازی فروپاشی و نابودی آن میدشمنان را زمینه

» لباس التقوی« در زمینه استقالل اقتصادی و مذمت وابستگی به بیگانگان  دوره قاجاریه رساله مختصری با عنوان

رسد ماهیت تبلیغی دارد. استقالل اقتصادی همچنین در برخی ( که به نظر می18: 1363دارد )واعظ اصفهانی، 

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ » یات شریفهکتب تفسیری ذیل آ

بحث شده است. بر این  (141،ساءن) لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً« ..و».( و 60«)انفال، وَعَدُوَّکُمْ

اساس تاکنون پژوهش بنیادی مبتنی بر منابع دینی به منظور بررسی جایگاه استقالل اقتصادی در اسالم با رویکرد 

 تار حاضر جنبه نوآورانه دارد. حفظ اقتدار حاکمیت دینی انجام نگرفته است و از این جهت نوش

 اهمیّت استقالل اقتصادی در اندیشه دینی . 1

خالف تفکر زهدگرایی افراطی، نه تنها به ترک دنیا توصیه ندارد، بلکه با در نظر گرفتن تمام ابعاد دنیوی اسالم به

غِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَابْتَ» و اخروی مربوط به حیات انسان، دنیا و آخرت را توامان دانسته و با فرمایش

 «و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن؛ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا

داده، ( نشان داده است همان گونه که نیازهای معنوی و روحانی انسان را در کانون توجه خود قرار 77)قصص، 

ای از نیازهای مادی او نیز چشم پوشی نکرده است. در تفکر دینی، اهمیت تامین نیازهای مادی و معیشتی به اندازه

و قطعا شما را در زمین  ؛وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَاست که خداوند در عبارت قرآنی »

( تامین معیشت و رفاه مادی انسان را 10)قصص،  «ى شما در آن وسایل معیشت نهادیمقدرت عمل دادیم و برا

 با صراحت به خود نسبت داده است.

های اسالمی را به طور مستقیم موظف کرده است تا از ریزی و دولتدر همین راستا، دین مبین اسالم برنامه

ای که افراد جامعه م افراد جامعه فراهم کند، به گونهمعیشت مردم محافظت کرده و سطح زندگی مناسبی را برای تما

 (. 662: 1417 ،ها متناسب با شرایط و مقتضیات روز، بدون سختی و ناراحتی زندگی کنند )صدرو خانواده
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عالوه بر این که  ،نیازمندی و ضعف اقتصادی دارد ناگوار درک باالیی که از تبعات به دلیلفرهنگ اسالمی 

 ی در امور مالی را نکوهش کرده، دستورات فراوانی در تشویق به کسب معاش صادر کردهکاهش ثروت و سست

نیازی را موجب عزت و آورده و استغنا و بییکی از مصادیق جهاد به حساب را تا جایی که کار و تالش  است

وابستگی و ( 259: 1378در مقابل فقر و نیازمندی را زمینه ساز تحقیر و اسارت افراد دانسته )تمیمی آمدی، 

 هذه » التزاله است: امام علی)ع( درهمین زمینه فرمود .ده استکرذلت آن معرفی  را نیز عامل جامعه اسالمی

 امت این که ضربهم اهلل بالذل؛ مادامی فاذا فعلوا ذلک العجم و یطعموا طعمة العجم یلبسوا لباس بخیر مالم االمة

کند خداوند  چنین که در خیر خواهد بود و هنگامی نکند، همواره استفاده آنان ینپوشد و از غذاها بیگانه لباس

 .(2/410: 1371 ،برقی) خواهد کرد« را ذلیل آنان

طوالنی مبارزات حق و باطل، موضوع استقالل اقتصادی پیوسته مورد توجه طرفین بر این اساس، در تاریخ 

این جبهه قرار گرفته و ثروت و توانمندی اقتصادی جریان باطل یا ضعف اقتصادی جریان حق، تأثیر مستقیم در 

دْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ »وَلَقَچنان که قرآن کریم در آیه شریفه دستیابی جریان دینی به اهداف متعالی خود داشته است، 

شکیل جامعه خداپرست ت را پیامبران بعثتمهم ( یکی از اهداف 36)نحل،  رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ«

و ای که مبعوث شدند با انکار شدید طبقه مرفه در هر جامعه آن حضرات اما کندمعرفی می هااغوتو مقابله با ط

 »وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ« شدند؛میمواجه  خویش ثروتمند جامعه

نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا ...»: گفتندمیگرفته و ( که انذار پیامبران را با اتکا به فراوانی اموال و قدرت خود نادیده 34)سبا، 

بر (. 35)سبا،  «شد نخواهیم عذاب ما و است بیشتر همه از فرزندانمان و دارایى ؛ مامَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ وَأَوْلَادًا وَ

نسبت به توانمندسازی اقتصادی جامعه  شه دینی، استقالل مالی پیروان خود را مورد توجه داده وهمین اساس اندی

 دال بر اقتصاد، معیشت، تولید و مقررات مالی و بیانات که یابیمبا اندک تاملی در میاسالمی تأکید داشته است. 

 .است اص دادهرا به خود اختص و منابع روایی حجم قابل توجهی از کتاب الهی ،اقتصادی

 اسالمی ثبات و پایداری جامعه ی دراقتصاد استقالل نقش . 2

ادامه حیات کریمه و تحقق اهداف  به منظورآن تقویت  زندگى اجتماعى و ایجادهای جهان براى اموال و ثروت

خداوند آنها را وسیله معاش و مایه قوام و بقاى ( و 5/36: 1434صدر، ) الهى از خالفت انسان بر روى زمین است

افراد در تواند با قوانین دینی دایره تصرفات بجامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معین وقف نکرده است تا 

ها که در واقع به مجموع بشر ارزانى شده است اما به خاطر مصالحى مقرر کرده تا این نعمتا محدود کند، اموال ر

(،  4/273: 1374)طباطبایی،  طبق مناسباتى چون وراثت، حیازت، تجارت و... به اشخاص اختصاص پیدا کند

 ،به خاطر مصالح خاص، مال همگان است و تنها در واقعموجود های و ثروتاموال  ، همهاز منظر الهیبنابراین 

در جایى که مالکیت فردى و خصوصى افراد، به همین دلیل یابد و بخشی از آن به افرادی از جامعه اختصاص مى
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 شود.میمقدم بر رعایت مصلحت فرد  ه،معارعایت مصلحت ج ،مزاحم حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد

که خداوند در  استثبات و مصالح جامعه  ،ها و اموال اشخاصبر این اساس از منظر اسالم کارکرد نهایی سرمایه

 قوام وسیله را آن خداوند که را خود اموال ؛ ووَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً» آیه شریفه

در موضوع آیه شریفه اگر چه  .است( بدان تصریح کرده 5)نساء،  «مدهید سفیهان به داده قرار شما[ زندگى]

کند که جامعه شخصیتى اما بر این حکم عمومی مرتبط با جامعه اسالمى داللت می ،باشدخصوص اموال ایتام می

وسیله همان اموال تامین کرده ه واحد دارد که مالک تمامى اموال است و خداوند زندگى این شخصیت واحد را ب

ع آن یبر این شخصیت الزم است که آن اموال را اداره نموده و از فساد و تضیو آن را رزق وى ساخته است، پس 

های متعددی مورد های مادی از جنبهارزشمندی اموال و ثروت (.271و 4/270: 1374)طباطبایی،  جلوگیری کند

این موضوع  و استسبب ایستادگی و استقالل جامعه توجه مفسران قرار گرفته است. برخی از مفسران معتقدند مال 

  َ المُؤمِنِین َمِن  اشتَری َ اللّه َّ»إِن: با جان برابر دانسته استقران آیات  برخی از به قدری مهم است که خداوند آن را در

نان باشد خدا از مؤمنان جان و مالشان را به ]بهاى[ اینکه بهشت براى آدر حقیقت ؛  الجَنَّةَ ُ لَهُم َّبِأَن وَ أَموالَهُم أَنفُسَهُم

خداوند کسانى را که ؛ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَ أَنفُسِهِم  بِأَموالِهِم َ المُجاهِدِین ُ اللّه َ( و »فَضَّل111)توبه،  «خریده است

در اکثر  خداوند همچنین .«95)نساء،  «نشینان مزیت بخشیدهاى بر خانهکنند به درجهبا مال و جان خود جهاد مى

 دستورات برخی امتثال نباشد، ثروت و مال ، بدین دلیل که اگرآیات کلمه »الخیر« را برای اموال به کار برده است

 ممکن وطن و دین دشمنان با مقابله برای سپاه کردن آماده و خیر کارهای در همکاری صالح، عمل مانند الهی

دماء از اصل کلی حالل بودن کل اشیاء در بیان فقها و برخی بود، استثنا کردن اموال در کنار فروج و  نخواهد

: 1424)مغنیه، باشد احادیث نیز نشانه دیگری از بها دادن نگرش دینی به اهمیت اموال و ثروت در جامعه می

مفسران، همچنین قبح ثروتمندی از منظر انجیل را با تشویق اسالم به کسب ثروت مقایسه  برخی از (.2/255-253

تواند ملتى فقیر باشد هرگز نمى اند که اگردانسته و تصریح کردههاى مادی را قوام زندگانى و اجتماع سرمایهه و کرد

 تشویق به تجارت و کار وبرخی دیگر از مفسران در کنار  .(3/270: 1374)مکارم شیرازی،  کمر راست کند

دست  سپردن اموال عمومی به( و 1/240: 1407)زمخشری، اند او نام بردهالح مومن به عنوان س مال، از تالش

: 1387)قرائتی، اند کردهخیانت به جامعه تلقی را  هرگونه مقام و مسئولیتِ مالى به این گونه افراد اعطایو سفیهان 

( و 3/14: 1372برخی دیگر از مفسران، دارایی اقتصادی را مایه استواری معاش و حتی معاد )طبرسی،  (.2/21

(. برخی دیگر از هر 2/165اند )حقی برسوی، بی تا: ثروت را عامل استواری و استقالل افراد و جوامع دانسته

ماً« از تاثیر مال در حیات و پایداری فرد اند با این استدالل که تعبیر»قیاگونه تصرف ناصواب در اموال نهی کرده

شود کند و بیانگر این حقیقت است که با نابودی اقتصاد، جامعه با خطر انقراض مواجه میو جامعه حکایت می

چرا که مال به منزله خون در عروق پیکره جامعه است و ثروت یک مملکت به منزله ستون فقرات آن جامعه تلقی 
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(. اگر چه 1/231: 1384ن فقرات نداشته باشد قدرت قیام و مقاومت ندارد )جوادی آملی، شود و ملتی که ستومی

های نگرش مشترک اند ولی نقطهاند، عبارات متفاوتی به کار بردهاغلب تفاسیر که در این زمینه به تفصیل بحث کرده

بیان کرده و الزم دانسته است  یزندگ برپایی و قوام سبب را اموال صراحت به تفسیری مذکور این است که خداوند

پیروان اسالم از لحاظ مالی، وابستگی و ضعف نداشته باشند، در غیر این صورت توانایی کافی برای ایستادگی بر 

 های الهی و مقابله با سلطه دشمنان خدا را نخواهند داشت.آرمان

  های الهینظام استقرار و تقویتدر  اقتصادنقش  .3

خواندند »وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ را به اطاعت خود و نافرمانی حاکمان ستمگر فرا میپیامبران مردم 

(، ولی توانگران و 64)نساء،  و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند«؛ اللّهِ

از تمکن اجتماعی و مالی آنها و  کردندمردم را از تبعیت آنها منع می مخالفت کرده و آنانثروتمندان با دعوت 

»وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ که در قرآن بدان تصریح شده است؛  این مخالفت بوده است مهم عوامل

و ]ما[ در هیچ شهرى ؛ وَقَالُواْ نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْالَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ،  مُتْرَفُوهَآ

و گفتند ، اید کافریماى نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده هشداردهنده

با توجه به تاثیر توانمندی  .(35و 34نخواهیم شد«)سبا،  ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب

مالی در نیل به اهداف نبوت و تحقق خالفت الهی این موضوع مورد توجه خداوند و رهبران الهی قرار گرفته است 

خی های اقتصادی، توان مالی امت توحیدی را افزایش داده و توازن الزم را ایجاد کنند. برکه با اتخاذ برخی برنامه

 :شوندهای تاریخی مرتبط در ذیل بیان مینمونه

گرویده بودند خانه و مسکن نداشتند و دارای زندگی صحرایی پراکنده و )ع(  اسرائیل که به حضرت موسیبنى

کردند. از نخستین دستورات خداوند بودند و برخی نیز به صورت طفیلی در خانه قبطیان زندگی می یچادرنشین

 »وَ أَوْحَیْنا إِلى این بود که برای قومش خانه ساخته و مسکن آنان را از فرعونیان جدا کند؛)ع( به حضرت موسی

هاى در خانهگری (، آنها با این اقدام به زندگى طفیلى87)یونس،  وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً« مُوسى

هاى آنها نیز به دست دشمنانشان اسرار کارها و نقشه شدند وقل مىقبطیان پایان داده و به یک زندگى مستقل منت

(. استقالل مسکن اگر چه به تمرکز و اجتماع 8/370: 1374 و مکارم شیرازی، 10/168: 1374)طباطبایی،  فتادین

اى الزم هریزی براى آزادىکرد و طرح مسائل اجتماعى، انجام مراسم مذهبى و برنامهاسرائیل بسیار کمک مىبنى

هدایت امت بود حضرت موسی)ع( در مسیر ساخت اما هنوز ثروتمند بودن فرعونیان یکی از موانع را مقدور می

»رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ  :از خداوند نابودی اموال فرعونیان را مطالبه کند)ع(  حضرتدر نهایت موجب شد آن که 

)یونس،  قُلُوبِهِمْ« أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى أَمْواالً فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلىوَ مَلَأَهُ زِینَةً وَ 
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و زایل شدن قدرت تفکر برای نابودی اموال دشمنان )ع( ن نفرین حضرت موسی(. در نهایت پس از آن که همی88

 (.8/373: 1374 شیرازی، مکارم)شد راه برای انقالب و وارد کردن ضربه نهایى بر آنان باز  ،یدآنان به استجابت رس

بود. آن حضرت بعد از ارائه طرح اقتصادی مقابله )ع( حضرت یوسفدوره نبوت و وزارت  نی دیگرآنمونه قر

اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ » قَالَ  :با قحطی از زندان آزاد شد و کرسی صدارت را از پادشاه مطالبه کرد

ن دلیل این درخواست را کسب توانمندی برای اجرای احکام الهی، اقامه حق ا(. برخی از مفسر55)یوسف،  عَلِیمٌ«

. وزارت (2/227: 1376 نسفی،) اندگسترش دعوت دینی در مصر دانستهبرای  یسازو توسعه عدالت و زمینه

او را دوران شرف وزارت نبوت و  ندورا ها آثار مثبت فراوانی داشت؛ همه مورخانبرای مصریحضرت یوسف 

مردم مصر را از گرسنگی و هالکت حتمی  ،کنند که دعوتش برای مصر رحمت و هدایت بودمصر توصیف می

کسب توانمندی  رایندف. (2/74: تا)بیومی، بیوخت چراغ ایمان، یکتاپرستی و عدالت را در مصر برافرو  نجات داده

گیری از آن در تثبیت و تقویت حکومت الهی و تبلیغ و ترویج اندیشه توحیدی توسط حضرت اقتصادی و بهره

ده و اختیار اقتصاد مصر را به دست یرسمقام وزارت  ن که بهآپس از یوسف بدین ترتیب است که آن حضرت 

مردم برای  غذای مورد نیاز ،اده و با تدبیر صحیحتولید آذوقه را افزایش د وزارتشدر هفت سال اول  گرفت

های خشکسالی را ذخیره کرد و در هفت سال دوم شروع کرد به فروش آذوقه؛ سال اول آذوقه را در برابر سال

شد در برابر زیور آالت و جواهرات، سال سوم در فروخت، سال دوم که درهم و دینار یافت نمیدرهم و دینار 

و امالک، سال ششم در  ها و کنیزان، سال پنجم در برابر خانه انپایان، سال چهارم در برابر غالمبرابر دام و چهار

خریداری کرد. وقتی که قحطی تمام شد احرار ها و سال هفتم خود مردم را به عنوان غالم و کنیز برابر مزارع و آب

دم پیوسته ملک و حکومت و تدبیر او و عبید و اموال منقول و غیرمنقول همه مملوک حضرت یوسف بودند و مر

لحاظ اقتصادی به طور کامل  در آن زمان ازستودند. آن حضرت پس از پایان قحطی و نجات اهل مصر که را می

پرست نفوذی که بر شاه داشت استفاده کرده و همه مردم را که یگانهقدرت اقتصادی و سیاسی و دراختیار او بودند از 

پادشاه نیز به این تصمیم یوسف مباهات کرده و ضمن تجدید شهادت به توحید و نبوت شده بودند آزاد کرد و 

اداره کشورش و بقای آن را مدیون تدابیر یوسف دانسته و آن حضرت را دوباره  ،به ایمان د، هدایت خو)ع(یوسف

 (.11/281: 1374)طباطبایی،  ابقا کرد وزارتدر 

؛ مسلمانان اگر توانستند باشدمی)س(  اموال حضرت خدیجه کبریدین اسالم نیز بقای خود را مدیون 

طالب را تحمل کنند به پشتیبانی ثروت هنگفت آن حضرت بود و پیامبر)ص( با های قریش در شعب ابیتحریم

دین من استوارى نیافت مگر به  ؛طالبأبیبنفرمایش»ما قام و الاستقام دینی إال بشیئین: مالُ خدیجة و سیف علی

نقش ثروت حضرت خدیجه در عبور ( 2/82: 1414طوسی، ) طالب«ابیبنمال خدیجه و شمشیر على ،و چیزد

. اهمیت ثروت و رفع نیازهای یید فرمودامسلمانان از تنگناهای اقتصادی و پایداری آنها در برابر فشارها را ت
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حضرت علی)ع( به منظور رفع  مادی برای رهایی جریان نوپای اسالم از فشارهای مشرکان به قدری بود که

های یهودیان که در تحریم مسلمانان هم پیمان مشرکان نبودند، کار طالب در باغنیازهای مادی مسلمانان شعب ابی

 (.85: 1383)طبری، کرد کرده و کسب درآمد می

ستقالل اسالمی را گذاشت نسبت به ا نظامرسول خدا)ص( پس از هجرت به مدینه نیز که سنگ بنای تاسیس 

ترین اقداماتش در یکی از مهمترین و هوشمندانه مسلمانان بازار ت که تاسیساقتصادی مسلمانان توجه جدی داش

پس از هجرت به مدینه مالحظه کرد آن حضرت)ص( راستای ایجاد جامعه اسالمی و اقتدار سیاسی آن بود. 

س اجنا احتکار به دست ،ظلم کرده خود معامالت دررند قینقاع که انحصار بازار مدینه را در دست دایهودیان بنی

ه منظور شکست انحصار یهودیان، بازاری جدید در شهر مدینه تاسیس )ص( ب رسول خدا کنند.زده و رباخواری می

ساعده و تعیین مکان مناسب، بازار دیگری در آن تاسیس کرد، محلی را هم در کرد، سپس با حضور در محله بنی

مخالفت  و یهودیان نمود که به خاطر انحصارطلبی بازار تعیین ر منطقه بقیع الغرقد برای تاسیسشرق مسجدالنبی د

نزدیکی مسجدالنبی منتقل کند و در اقدامی دیگر تاجران غیر بومی  در مدینه بازار شد آن را به مکان ناچار هاآن

 متعدد برای سیس و توسعه بازارهایتا و در نهایت پس از بازار فصلی نبیط را هم به بازار مدینه منتقل کرد

با  پس از آن .(74-82: 1394)رحیمی و غالمی،  اخذ خراج در این بازارها را نیز ممنوع کرد ،مسلمانان مدینه

تر بود و منافع فروشنده و خریدار را بیشتر تأمین تر و عادالنهتوجه به این که مقرّرات بازارهای مسلمانان آسان

: 1424)مغنیه،  ر محلّى نیز، به این بازارها روى آورده و آن را بر بازار یهودیان ترجیح دادندکرد بازرگانان غیمى

تجارت یثرب پایان داده و بدون اتکا و و مراکز  اقتصادتوانست به سیطره یهود بر  )ص( بدین طریقپیامبر .(202

 و با مدینه ایجاد کند در مردم را اقتصادی استقالل انحصارطلب مدینه قدرت تجاری و حس نیاز به یهودیان

 ها فراهم نماید.ن و استقالل در سایر عرصهاناه را برای اقتدار مسلمینزم ،تقویت اقتصاد مدینه

)ص( با این استدالل اتفاق افتاد که پیامبران از خودشان  در تاریخ امامت نیز غصب فدک از اهل بیت پیامبر

که در اختیار همسرانش بوده و )ص( آن حضرت و مواریث اموال بخشی از نسبت بهگذارند، اما اموال به ارث نمی

که در اختیار علی)ع( بوده و ارزش معنوی و  یر، انگشتر، عمامه و البسه آن حضرتشهمانند شمدیگر  بخشی

غصب دهد هدف از (. همین تناقض نشان می16/261: 1387الحدید، ابی)ابن غیرمادی داشتند هیچ تعرضی نشد

( بوده است که رقبای سیاسی جریان حاکم بودند. در تقابل ستضعیف اقتصادی حضرت علی)ع( و فاطمه) ،فدک

که فرمود: »در بین قریش پنج نفر با على)ع( بودند امام علی)ع( و معاویه نیز با استناد به حدیث امام صادق)ع( 

ه طرفدارى اکثریت قریش از معاویه داراى علل شود کدر حالی که سیزده قبیله با معاویه بودند« استدالل می

 (.66: 1382)فیاض،  اقتصادى و اجتماعى بوده است
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 نقش استقالل اقتصادی در دفع تهدید دشمنان جامعه اسالمی. 4

های مهم تحقق اقتدار حکومت اسالمی که باید در تعامل با دیگران مورد توجه قرار گیرد، رفع کامل یکی از شرط

تری کفار بر مسلمانان است و هر طرح، رفتار و قراردادی که راه نفوذ کفار بر مسلمانان را هموار کند، های برزمینه

و خداوند هرگز بر ؛ »...وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً حرام و ممنوع است. اقتضای آیه شریفه

هم این است که مسلمانان باید در تمام  (141،)النّساء [ قرار نداده است«]زیان[ مؤمنان براى کافران راه ]تسلطى

(. فقها با 2/191: 1387جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از استقالل کامل برخوردار باشند )قرائتی، 

ه بر اساس استناد به همین آیه »قاعده نفی سبیل« را طرح کرده و معتقد هستند خداوند حکمی صادر نکرده است ک

آن زمینه برای سلطه و غلبه غیر مسلمانان بر مسلمانان فراهم شود و همه احکام اسالمی در راستای تقویت 

 (.2/191: 1424باشد )مغنیه، مسلمانان در برابر کفار می

سلطه  رفتن توده مردم و تحمیلگبه خدمت در مقابل رویکرد دینی نفی سبیل، جریان سلطه و استکبار نیز برای 

کند آنان را فقیر و نیازمند فقر و ضعف اقتصادی آنان بهره گرفته و چه بسا سعی می، از بر موحدانخود و قدرت 

های مردم مستضعف که بیشتر پیروان توحیدی را و از لحاظ مالی وابسته نگه دارد. با این تحلیل که وقتی توده

گرفتاری  توان مبارزه را از دست خواهند داد ور طبیعی بگیرند به طو در تنگناى اقتصادى قراردهند تشکیل می

مقاومت در برابر باطل را از آنها سلب خواهد کرد، به دلیل اتخاذ  فرصت تفکر درباره وضع موجود ومعیشتی 

همین سیاست است که منافقان مدینه وقتی از افزایش قدرت حضرت محمد)ص( احساس نگرانی کردند به تصریح 

به کسانى که نزد پیامبر یَنْفَضُّوا؛ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى  مَنْهُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى ه شریفه »قرآن کریم در آی

( تالش کردند با فشار، تحریم و آسیب اقتصادی یاران رسول 7)منافقون،  «کنید تا پراکنده شوندنخدایند انفاق 

. حال به اقتضای قاعده نفی سبیل اگر وابستگی و ضعف اقتصادی مسلمین زمینه خدا)ص( را از پیرامونش برانند

شود و مسلمانان باید با رسیدن به استقالل تهدید آنها توسط کفار را  فراهم کند از منظر اسالم امری مردود تلقی می

 های اقتصادی را از بین ببرند.  اقتصادی، خطر نفوذ دشمن با تهدیدها و وعده

های ها و دولتگیری از وابستگی اقتصادی که برای تضعیف نظامدهد که کفار عالوه بر بهرهتاریخ گواهی می

عقاید و تحقیر باورهای دینی مسلمانان هم استفاده  اند، از این حربه برای تضعیفدینی و تضعیف رهبران الهی داشته

 پدر، پسر و روح القدسهای مسلمانان را با نقش سکه مروانبن عبدالملک در دوران  کنند چنانکه رومیانمی

بردند. زمانی که عبدالملک از شیوع کردند و از وابستگی آنها در صنعت ضرب سکه بهره تبلیغی میضرب می

ری آنها را آوهای رومی مطلع شد، دستور جمعهای اسالمی به واسطه سکهگسترده نمادهای مسحیت در سرزمین

داد، اما پادشاه روم تهدید کرد که اگر مسلمانان مانع ضرب سکه با نقش و نشان مسیحیت شوند از این پس 

)ص( ضرب خواهد کرد. در این چالش سیاسی و اقتصادی به پیامبر اسالم اهانت ی جهان اسالم را با نقشهاسکه
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م باقر)ع( به تبعیت از شیوه جامع رهبران اسالم که ایجاد که به خاطر وابستگی مسلمانان به کفار ایجاد شده بود اما

های اسالمی با شعارهای توحیدی و نام حضرت توانمندی اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان بود که ضرب سکه

پیامبر)ص( را توصیه کرده و ساختن آن را به صنعتگران مسلمان آموزش داد و در نتیجه با جایگزین کردن 

ها این نمونه (.232-236/ 2: 1325بیهقی، های رومی تهدید رومیان را برطرف ساخت )المی با سکههای اسسکه

دهد و به دهند وابستگی اقتصادی جامعه اسالمی آن را در آستانه شکست سیاسی و اعتقادی قرار مینشان می

 اقتضای قاعده نفی سبیل، جامعه اسالمی باید این تهدید را از خود دفع کند. راهکار آن استقالل اقتصادی است. 

های دایره شمول این قاعده به قدری است که فقها در مسائل فردی هم بدان استدالل کرده و برخی وابستگی

. همان گونه که فقها حق شفعه غیر مسلمان بر ملک شریک اندمالی فردی مسلمان به غیر مسلمان را مردود دانسته

ین معنا است که او حق دارد بدون میل بدحق شفعه داشتن کافر دانند با این استدالل که مسلمان را ساقط می

مسلمان، ملک را از دست او خارج کند و این یعنی سلطه و برتری دادن کافر بر مسلمان که به دلیل آیه نفی سبیل 

حق ارث بردن کافر از مسلمان هم جاری ( و همین استدالل در 1/174: 1372)موسوی بجنوردی،  نیستجایز 

های تهدید اقتصادی کافران را نفی کرده است، طبیعی است. حال با توجه به این که اسالم در حقوق فردی، زمینه

 اهمیت مضاعفی برخوردار ازاست که دفع چنین تهدیدی در سطح کالن و در سطح اجتماع و حکومت اسالمی 

 کردههای اقتصادی تعقیب هدیدت یاهداف سیاسی خود را در وراپیوسته ها استعمارگران و طاغوت باشد چرا که

های اسالمی فراهم دولت تضعیف و حتی تغییرزمینه را برای  کنندتالش می اقتصادی هایو بحران و با ایجاد نیازها

 سازند.

گیرینتیجه  

های سیاسی که ممکن است وابستگی اقتصادی به جامعه اسالمی وارد کند این با تأکید بر آسیب حاضرپژوهش 

ها که استقالل و اقتدار جامعه و همچنین فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اسالم نسبت به وقوع این گونه آسیب

ساز فروپاشی اجتماعی، سیاسی صادی را زمینهتفاوت نبوده است و وابستگی اقتبی اندازد،کیان اسالم را به خطر می

داند. در همین راستا متون دینی و سیره پیشوایان الهی پیوسته بر توانمندسازی اقتصادی و اعتقادی جامعه می

جامعه اسالمی در برابر غیر مسلمانان رهنمون شده است. چنین نتیجه و دستاوردی عالوه بر این که توسط تعالیم 

بر برد. شود از پشتوانه تاریخی، قرآنی و فقهی نیز بهره میکه به امور معیشتی داده شده، تأیید میدینی و اهمیتی 

استیال و برتری کفّار بر آنها شود نامشروع است و  هاین اساس هر عملی که از مسلمانان سر بزند و منتهی به سلط

شکستن امروزه که  است.منع شده  از آن در اسالم است که اقتصادی کفار بر مومنان یکی از این امور مذموم

های مردمی با وارد کردن فشارهای مالی و معیشتی به یک رویه جاری در مقاومتهای سیاسی مستقل و نظام

، این مسأله از اهمیت فراوانی برخوردار است و ممکن است ناظر به چنین اهمیتی باشد عرصه جهانی تبدیل شده
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 و ناپذیریسلطه مهمّ عامل و قوّت ینقطه را قوی اقتصاد اقتصاد، محوری نقش بر تاکید با انقالب معظم که رهبر

اند دانسته دشمنان دخالت و سلطه نفوذ، ساززمینه و ضعف ینقطه را ضعیف اقتصاد مقابل در و کشور نفوذناپذیری

 استقالل اگراند که » تکرار کردهها بار مضمون این جمله را و تاکنون بیش از ده (22/11/1397 ای،خامنه اهللآیت)

ای، اهلل خامنه)آیت کند«نمی پیدا کشور هم تحقق آن سیاسی استقالل نکند پیدا تحقق ایجامعه یک اقتصادی

های اقتصادی و افزایش اقتدار حکومت اسالمی، (. راهکار مورد تأکید رهبر انقالب برای رفع ضعف10/2/1391

اقتصادی، پرداختن به اقتصاد کشور و تقویت  تشویق مردم و مدیران به جهاد مقاومتی، برای تحقق اقتصادتالش 

های علمی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه های آن است که تحقق کامل آن نیاز به اقدامات عملی مردم و تالش

اقتصاد در حکومت اسالمی مباحث ز های جدیدی اها و افقست با ورود پژوهشگران، عرصهامید ا مرتبط دارد.

های الهی و رفع سلطه بیگانگان از جوامع های بیشتری برای تقویت حکومتمورد بررسی قرار گرفته و گام

 مسلمانان برداشته شود.
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