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بنام خدا
در این شماره مجله با پنج مقاله پژوهشی روبرو می شویم .نخستین مقاله
درباره بحران سوریه است .میدانیم سوریه آوردگاه بزرگی شد که در آن
غرب باتمام قدرتش به مبارزه با محور مقاومت – البته نه با پرچم خودش
که با پرچم داعش و جبهه النصره و چند گروه تروریستی دیگر – برخاست
و سقوط حکومت بشار اسد را هدف اصلی خود اعالم کرد و در تحقق این
هدف شکست خورد و انتقام این شکست را با ترور سرداران بزرگ محور
مقاومت اسالمی یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی
المهندس از ملت های منطقه گرفت.
دومین مقاله پژوهشی است درباره رخداد کساء و بازشناسی نقش تاریخی
اصحاب کساء در ماموریت الهی و رسالت تاریخی حضرت خاتم االنبیاء.
مقاله سوم پژوهشی است بقلم دانشمند محترم دکتر سید سلمان صفوی
و پژوهشگر جوان و خوش آتیه سید صدرالدین صفوی .این مقاله می کوشد
رابطه ای منطقی بین عرفان و نوعی از موسیقی جستجو کرده و آن را
معرفی نماید.
چهارمین مقاله بقلم کارشناس برجسته مسائل بین الملل دکتر احمد کاظم
زاده در مورد چشم پوشی دولت آمریکا بروی ترور خبرنگار فلسطینی شیرین
ابوعاقله می باشد.
پنجمین مقاله درباره مبانی و اصول اسالمی -ایرانی اقتصاد مقاومتی در
جمهور اسالمی ایران بقلم نویسنده محترم سید محمد جواد قربی است.
امید است این پنج پژوهش مورد توجه تمام عالقمندان به عرفان و اسالم
و محور مقاومت اسالمی قرار بگیرد.

سردبیر
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مقدمه و طرح مساله
• عموما تحوالت با نظریه ها سنجیده می شوند واگر چه این
شیوه به کار سرعت می دهد و روند کسب نتیجه را تسریع
می کند اما امکان دارد به حذف خیلی از تحوالت منجر
شود که درنظرگرفتن آنها می تواند به کیفی تر شدن
نتیجه و درک دقیق تحوالت کمک کند .بر این اساس در
نوشتار حاضر تالش می شود روند منتهی به بحران و سپس
جنگ سوریه بدون پیشداوری و تاثیرپذیری از نظریه برچر
مطالعه شود سپس در مرحله بعدی با این نظریه محک
زده شود تا مشخص شود این تحوالت تا چه اندازه با این
نظریه مطابقت دارد و یا این نظریه تا چه اندازه قادر به
تشریح و تبیین بحران سوریه است ؟
ضرورت های موثر در بکارگیری محتاطانه نظریه برچر
• با وجود اینکه نظریه برچر ازمطالعه تجربی انواع مختلفی
از بحران ها ساخته شده است اما این بحران ها به عصر
پیشا جنگ سرد تعلق داشته اند که عموما در چارچوب
نظام دولت محور مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در بحران
های جدید از جمله بحران سوریه عمده ترین بازیگران از
جمله گروههای تکفیری غیردولتی اند .
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چارچوب پژوهش
• این پژوهش در دو بخش ارائه می شود :
• در بخش اول نظریه برچر به طور تشریح می شود
• و در بخش دوم بحران سوریه با مولفه های نظریه برچر
محک زده می شود تا میزان انطباق آن مشخص شود .
بخش اول :نمایی از نظریه برچر در باره بحران
• الف )تعریف بحران
• دگرگونی یا افزایش شدت کنش های شکننده بین دو یا
چند دولت و تشدید احتمال مخاصمات نظامی که روابط
آنها را بی ثبات کرده و ساختار نظام بین المللی را به چالش
فرامی خواند.

• ب) شرایط بروز بحران
• به اعتقاد برچر بروز بحران ارتباط مستقیمی به درک
بازیگران از اوضاع بین المللی دارد.
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• او می گوید سه درک Perceptionsموجب جرقه زدن
یک بحران می شود
• -1تهدید یک یا چند ارزش اساسی بازیگران
• -2کمبود زمان برای واکنش
• -3افزایش احتمال درگیری بازیگران در خصومت نظامی
متغیرهای بحران
• هر بحران سه نوع متغیر دارد.مستقل ،وابسته و متغیرهای
مداخله گر که بین متغیرهای مستقل و وابسته قرار می
گیرند و شدت و ضعف تاثیر متغیر مستقل را پدید می
آورند.
• متغیرهای وابسته
• 1-پیدایش

Dependent Variables

،Onsetاین مرحله اول بحران است که در

آن شاهد رشد کنش شکننده از طرف یک یا چند بازیگر
هستیم.برای مرحله پیدایش بحران بین المللی ما نیازمند
وجود دو خصم هستیم.
• -2گسترش

Escalationدر این مرحله احساس فشار

و احتمال جنگ به رشد کنش متقابل شکننده افزوده می
شود.مرحله گسترش بحران در بیشتر موارد تاثیر غیر قابل
بازگشتی بر دو اطراف بحران میگذارد.اگر مرحله آغاز
بحران با خشونت همراه باشد در گسترش شاهد ازدیاد
خشونت خواهیم بود.
• -3کاهش de-escalationنقطه مقابل گسترش است
و در آن از شدت متغیرهای مداخله گر کاسته می
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شود.کاهش تهدیدها و کم شدن فشار بر سیاستمداران از
خصوصیات این مرحله است.
• -4تاثیر Impactپیامد یک بحران است.بحران تاثیراتی
بر بازیگران روابط آنها و نظام بین المللی باقی می گذارد.

متغیرهای مستقل بحران Independent Variables
• این مهمترین بخش الگوی برچر برای تشریح بحرانهاست.او
چهار نوع خاصیت برای بحرانها در نظر می گیرد.متغیرهای
مستقل بحران در چهار گروه خواص

• سیستمی

Attributes

Systemبین

بازیگری Interactor Att.بازیگری Actor Att.
• و خواص وضعیتی

Situational Att.تقسیم می

شوند.
الف:خواص سیستمی یا نظام
• -1ساختار Structureنظام بین الملل:اینکه بحران در
نظام تک قطبی دو قطبی و یا چند قطبی رخ بدهد اهمیت
دارد.در نظامهای دو قطبی بروز کوچگترین بحرانی در
میان یکی از کشورها به سرعت به مساله ای جهانی تبدیل
می شد.در دولت شهرهای یونان نظام

پراکنده

یا Diffuseحاکم بود.به نظر می رسد نظام کنونی جهان
هم به سمت همین پراکندگی حرکت می کند.
• -2سطح Level:اینکه بحران در چه سطحی رخ میدهد
هم مهم است.ممکن است بحران در سطح نظام
9
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مسلط Dominant Systemرخ دهد یا اینکه سطح
آن سیستمهای فرعی باشد.برخی اوقات بحران سیتمهای
فرعی ممکن است به نظام مسلط گسترش یابد.
ب:خواص بین بازیگری:
• -1وضعیت منازعه

Conflict Settingاینکه بحران

در محیطی رخ میدهد که قبال سابقه دار بوده اهمیت
دارد.این نکته با توجه به ریشه دار بودن بحران تعیین می
شود.مثال شلیک یک خمپازه میان غزه و اسرائیل یا میان
غزه با مصر.
• -2قابلیت Capability :توانایی های اقتصادی سیاسی
و نظامی بازیگران در شدت و ضعف بحران موثر است.

• -3نسبت دو رژیم Regime Pairمتناسب بودن دو
رژیم درگیر بحران میتواند موجب تشدید بحران شود.مثال
اگر یکی هسته ای باشد معموال بحران به مرحله تشدید
نمی رسد اما اگر دو رژیم تناسب داشته باشند بحران
ممکن است افزایش یابد.
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• -4فاصله جغرافیایی Geographic Distanceهر چه
بحران به خاک کشوری نزدیکتر باشد رفتار کشورها
در قبال آن تغییر می کند.هرچه خطر به خاک کشوری
نزدیکتر باشد رفتار آن در بحران خشونت آمیز تر خواهد
بود(.بحران موشکی 1962کوبا)
ج-خواص بازیگری
• -1عمر دولتها Ageدولتهایی که قدیمی ترند معموال در
منازعات صبر و بردباری بیشتری از خودشان نشان می
دهند.
• -2نوع رژیم Regime type and Durationرژیم
حکومتی میتواند دموکراتیک تا استبدادی باشد و مدت
دولت هم در صورت تعویض شریع دولتها میتواند زمینه
ای برای بحران باشد.دموکراسیها معموال در بحرانها
صبورترند.

• -3قلمرو

Territoryاین عنوان از دو نظر اهمیت

داردیکی از نظر وسعت یا sizeو دیگری از نظر تعداد
مرزهاbordersمثال اتحاد شوروی با داشتن وسعت هشت
میلیون مایل مربعی در دوران جنگ سرد خود کانونی برای
بحران بود.ایران در قرن نوزدهم هم با داشتن مرز با دو ابر
قدرت مسلط آن زمان بارها مشکل پیدا کرد.
• -4نا آرامی داخلی

Internal Instabilityسه عامل

سیاسی اقتصادی و اجتماعی میتوان موجب تا آرامی داخل
دولتها شود.البته واکنش دولتها در قبال بحران بین المللی
به توجه به این نا آرامی در داخل ممکن است باعث نرمی
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و آشتی جویی دولتها در خارج شود.برخی دولتها هم از
بحران خارجی برای غلبه بر نا ارامی داخلی سود میبرند.
د-خواص وضعیتی Situational Attributes
• جرقه Triggerاولین رخداد بحران است که میتواند
خشونت آمیز یا غیر خشونت آمیز باشد.جرقه بحران حتی
می تواند یک حادثه زیست محیطی باشد.جرقه میتواند
سیاسی اقتصادی یا نظامی باشد.
• -2واکنش Responseواکنش بازیگر دیگر بحران به
جرقه است.واکنش می تواند احتمال رفتار خشونت آمیز را
باال ببرد.
• -3تعداد بازیگران Number of Actorsهر چه بیشتر
باشند شدت و دامنه بحران بیشتر می شود.مثال در جنگ
جهانی دوم  21بازیگر درگیر بودند که همین باعث شد
میلیونها انسان کشته شوند.یا مذاکرات هسته ای
• -4عدم

تجانس

Heterogeneityاینکه

چقدر

بازیگران بحران با یکدیگر متفاوت باشند.عدم تجانس
طیفی از تفاوتها را از نبود موازنه نظامی تا سیاسی و
اقتصادی را در بر می گیرد.مثال دینی بودن ما و الئیک
بودن آمریکا یکی از عناصر بحران میان دو کشور است.
• -5برجستگی

ژئو

استراتژیک Geostrategic Salienceاین که بحران
در کجای جهان رخ میدهد و این نقطه چه اهمیت
استراتژیکی دارد باید مورد توجه باشد.بحران در تنگه ها و
آبراههای مهم جهان نزدیکی بحران به قدرتهای بزرگ یا
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منابع اصلی انرژی و اقتصادی بین المللی می تواند شدت
بحران را در همه مراحل بیشتر کند.
-6فعالیت

قدرتهای

بزرگ Powers

Major

Activityقدرتهای بزرگ با مداخالتشان هم میتوانند
دامنه بحران را وسیع کنند و هم مانع از گسترش آن
شوند.گسترش مانند سوریه و مهار مانند کره شمالی
• -7مقوالت

 Issuesاینکه موضوع بحران چیست.ممکن

است بحران نظامی اقتصادی سیاسی و یا آمیزه ای از آنها
باشد.افزایش مقوالت بحران میتواند دامنه و شدت آنرا
افزایش دهد و قدرتهای عمده را درگیر کند.
• -8فنون

مدیریت

بحران Management

Techniquesفنونی مانند مذاکره میانجی گری شکایت
به مجامع بین المللی و داوری تا رزمایش و اقدامات
خشونت آمیز می تواند برای مدیریت بحران بکار رود.

• -9خشونت Violenceمیزان خشونت بکار رفته در هر
بحران می تواند دامنه و شدت آنرا بیشتر کندوهرچه
خشونت بیشتر باشد رسیدن به مرحله آشتی و فروکش
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بحران سخت تر خواهد بود.خشونت بیشتر به معنی
تغییرات بیشتر در نظام بین الملل خواهد بود.
• -10برون داد Outcomeبه زبان ساده تلقی از برنده و
بازنده بحران است.اینکه یک طرف برنده بحران تلقی شود
موجب می شود بحران ادامه پیدا کند.اگر پایان بحران
همراه با تلقی برد دو طرف باشد در این صورت می توان
انتظار کاهش دراز مدت تنش را داشت
بخش دوم :بررسی میزان انطباق بحران سوریه با نظریه برچر
• قبل ازهمه باید دید که بحران سوریه با توجه به سه مولفه
اصلی درک بحران از دید برچر یعنی  :میزان تهدید  ،میزان
آگاهی یا غافلگیری ومیزان زمان درچه جایگاهی قرار دارد
.
• برای درک تهدید باید ابتدا دید که از منظر کدام بازیگر به
موضوع نگاه کرد و دیگر اینکه آنچه که برای یک بازیگر
ممکن است تهدید باشد امکان دارد برای بازیگر دیگر کامال
فرصت باشد.برای مثال گسترش دامنه نارامی های ناشی
از خیزش های مردمی در شمال افریقا و خاورمیانه عربی
به درعا در همان حالی که برای این کشور و متحدان
منطقه ای و بین المللی ان شامل روسیه  ،ایران و حزب
اهلل تهدید بود در مقابل برای غرب ،اسرائیل و متحدان
عرب آنها شامل عربستان  ،قطر و ترکیه فرصت محسوب
می شد و به همین علت رسانه های این کشورها نقش
اصلی در بزرگنمایی این رخداد و تعمیم آن به سایر مناطق
سوریه داشتند .
نمونه های از تشدید بحران در سوریه
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1390/01/02
• روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت درمقاله ای نوشت
عربستان از طوفان دمکراسی که خاورمیانه را فراگرفته
است،هراس دارد اما امریکا پس از سقوط قذافی بدنبال
سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواهد رفت.
• 1390/01/03
• روزنامه هاآرتص چاپ فلسطین اشغالی مدعی شد سوریه
ممکن است برای منحرف کردن افکار عمومی از ناآرامی
های داخلی ،به تحرک اسرائیل در مرزهای جنوبی خود
تمرکز کند.
• 1390/01/04
• خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم جان ایریش از پاریس
نوشت:
• وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه اعالم کرد ایران و
سوریه تهدید جدی تری نسبت به لیبی اعمال می کنند و
غرب باید با این کشورها به همان شیوه ای که با دولت
معمر قذافی رهبر لیبی رفتار کرد برخورد کند.
• 1390/01/04
• 00:41:47.03
• مطرح نشدن شعار « سرنگونی حکومت سوریه » در بین
تظاهرکنندگان سوری مورد توجه خبرنگار بی بی سی قرار
گرفت ...خبرنگار بی بی سی گفت  "..نکته جالب توجه در
کل تظاهرات هفته اخیر در سوریه این است که هیچ یک
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از تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری بشار االسد یا
سرنگون شدن رژیم نشدند .
• 90/01/04
• به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق به نقل از خبرگزاری
رسمی دولت سوریه " سانا "  ،درپی یک هفته اعتراضات
شدید و همراه با تلفات در شهر درعا در جنوب سوریه ،
بشار اسد رئیس جمهور این کشور پنجشنبه با صدور
فرمانی دستور داد دستمزد کارمندان دولت بین  20تا 30
درصد افزایش یابد.
• 90/01/02
• خبرگزاری رویترز در تحلیلی به قلم دومنیک ایوانز از
بیروت می نویسد

• چهار روز اعتراضات علیه مسائل مالی و حکومت تک حزبی
سرانجام پای قیام های اعراب را به سوریه کشاند و
بزرگترین چالش داخلی را که تا به حال شکل گرفته است
برای بشار اسد رئیس جمهور سوریه رقم زد.
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•

1390/01/03

• خبرگزاری فرانسه در گزارشی از دمشق نوشت :
• پس از قیام های مردمی در تونس  ،مصر  ،لیبی و یمن
موجی از اعتراض های بی سابقه بر ضد رژیم سوریه ،
دمشق را با مشکل روبرو کرده است  ،کشوری که به واسطه
استحکام مواضع سیاسی خود معروف است .
1390/01/04
00:39:22.18
• خبرنگار الجزیره انگلیسی فردا را روزی مهم در سوریه
ارزیابی کرد .
• به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی ؛ روال امین
خبرنگار این شبکه در ارتباطی زنده از دمشق پایتخت
سوریه درباره ناآرامی های این کشور گفت "..همه ازخود
می پرسند که فردا در سوریه چه اتفاقی خواهد افتاد و ایا
به درخواست برگزاری تظاهرات در دیگر مناطق سوریه به
جز درعا پاسخ داده می شود؟ با وجود ادامه تظاهرات در
درعا به مدت هفت روز ،هیچ اتفاقی در دمشق نیافتاد
.معلوم نیست که در سوریه چه خبر است ایا مردم می
ترسند ؟ ایا مردم طرفدار حکومت هستند؟ و ایا مردم
سوریه نگران اوضاع لیبی هستند؟
• 1390/01/03
• 00:46:08.12
• 1390/01/03
ادامه نمونه ها
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• دولت سوریه برنامه ی عزل استاندار درعا ،خواستگاه
ناآرامیهای اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار داد.
• به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی ،مقامات
سوری در صدد آن بر آمده اند تا با برکناری استاندار استان
درعا که مرکز اصلی تظاهرات ضد دولتی به حساب می
آید ،به ناآرامیهای اخیر در این کشور پایان دهند.

• 00:55:21.11
• نخست وزیر وقت ترکیه از بشار اسد خواست تا دیر نشده
است اقدام به انجام دادن اصالحات ریشه ای کند ].منظور
نخست وزیر ترکیه از اصالحات ریشه ای برقراری رابطه
نزدیک با آمریکا و اسرائیل بوده است[
• به گزارش الجزیره به نقل از روزنامه النهار لبنان ،رجب
طیب اردوغان مردنیرومند ترکیه در پیامی خصوصی به
بشار اسد رئیس جمهور سوریه  ،درمورد احتمال برپایی
تظاهرات ضد دولتی در سوریه به وی هشدار داده است.
• ادامه بحث میزان انطباق مولفه های بحران در سوریه
• اما در مورد میزان اگاهی یا غافلگیری در قبال بحران و یا
میزان زمان برای تصمیم گیری نیز باید گفت که از زمان
اغاز خیزش های باصطالح مردمی تا گسترش دامنه این
خیزش ها به سوریه حدود  6ماه فاصله وجود داشت و لذا
هم زمان کافی وجود داشت و هم میزان اگاهی .
بررس میزان انطباق بر اساس متغیرهای مستقل
• الف:خواص سیستمی یا نظام
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• با وجود اینکه بحران سوریه یک سیستم فرعی محسوب
می شد اما از دو منظر احتمال تشدید بحران در ان می
رفت :نخست اینکه ساختار نظام بین الملل بعد از فروپاشی
نظام دو قطبی به سمت چند جانبه گرایی و چند مرکزی
پیش رفته است دوم اینکه روسیه بعد از از دست دادن
موقعیت قبلی خود در عراق بعد از اشغال این کشور و یا
درلیبی بعد ازحمله نظامی ناتو ،جز سوریه پایگاه مطمئن
دیگری برای حفظ حضور خود در خاورمیانه نداشت و اگر
سوریه را از دست می داد ناچار بود دوباره در مرزهای
خودش با ناتو و غرب روبرو شود .
ب)خواص بین بازیگری
• هرچهار مولفه خواص بین بازیگری شامل وضعیت منازعه
،قابلیت ،نسبت بازیگران به هم و فاصله جغرافیایی را می
توان در مورد سوریه موثر دانست که همگی دال بر تشدید
بحران هستند.
• منازعه:سوریه در چند دهه گذشته در وضعیت نه جنگ و
نه صلح با اسرائیل به سر برده است و علت استمرار حالت
فوق العاده که در نوع برخورد این کشور با معترضین هم
موثر بوده همین وضعیت بوده است.ضمن اینکه از چند ماه
قبل از اغاز بحران سوریه مقامات سعودی پیام های تهدید
اشکار ی خطاب به سوریه در خصوص ماندن یا نماندن در
کنار ایران ارسال کرده بودند .
• قابلیت:به استثنای اردن بقیه بازیگران از قابلیت مالی و
نظامی کافی برای دخالت دربحران سوریه برخوردار
بودند.حتی تکفیری ها عالوه بردولت های عرب از سوی
اسرائیل نیز پشتیبانی می شوند .
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• نسبت بازیگران :این نسبت را میان دو گروه از بایگران در
منطقه مشاهده کرد -1:اسرائیل و ترکیه که از نوعی نماد
دموکراسی برخوردارند و  -2عربستان  ،قطر از سیستم
امرانه برخوردارند.
• فاصله جغرافیایی:برخی از بازگیران دخیل مانند اردن
،اسرائیل و ترکیه با سوریه مرز مشترک دارند و برخی نیز
مانند قطر و عربستان هر چند مرز مشترک ندارند اما
ائتالف بندی های منطقه ای به گونه ایی که با واسطه انها
را نیز هم مرز می کند ضمن انکه برخی موضوعات مانند
تروریسم حد و مرز نمی شناسد.
خواص بازیگری
• -1عمر دولت ها:در بین بازیگران دخیل به استثنای ایران
بقیه بازیگران منطقه ای عمری نسبتا کوتاه دارند و در
مواردی حتی به یکصد سال هم نمی رسد .
• -2نوع رژیم :باز یگران منطقه ای دخیل در بحران سوریه
یا مانند عربستان،قطر و اردن استبدادی اداره می شوند و
یا مانند اسرائیل و ترکیه دارای نماد دموکراسی شکننده
هستند .
•  -3قلمرو:تقریبا می توان گفت همه بازیگران منطقه ای
دخیل در بحران سوریه به استثنای ایران دارای اختالفات
مرزی با یکدیگر و یا دیگر بازیگران منطقه هستند .
•  -4ناارامی های داخلی .شوکی پدیده موسوم به بهار عربی
به منطقه وارد کرد تقریبا همه بازیگران دخیل در بحران
سوریه به استثنای ایران را تحت تاثیر قرار داد و انها را به
تکاپو واداشت .
20
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خواص وضعیتی
• جرقه:از درعا زده شدکه این خود جای سوال دارد.و علیرغم
تالش های مسالمت جویانه دولت به خشونت کشیده شد
که مواردی از عوامل نفوذی در بین معترضان برای به
خشونت کشیدن آن وجود دارد.
• -2واکنش :همچنانکه از شواهد موجود بر می اید گویا
خیلی از بازیگران دخیل همچون قطر ،عربستان  ،ترکیه و
اروپا در انتظار یک چنین لحظه ای بودند .
• -3تعداد بازیگران:عالوه بر دولتی ها غیر دولتی هااز جمله
گروههای تکفیری را نیز شامل می شود که مرتب تکثیر
شده اند و این خود نشان می دهد از همان ابتدا اراده ای
برای حل بحران وجود نداشت .

•  -4تجانس :نگاهی به بازیگران عضو ائتالف برانداز شامل:
قطر  ،عربستان  ،اسرائیل  ،امریکا  ،اروپا  ،ترکیه این تجانس
را به وضوح نشان می دهد .چون همه وابسته به اردوگاه
غرب هستند.
• -5برجستگی ژئواستراتژیک:سوریه با توجه به قرار گرفتن
در خاورمیانه و دریای مدیترانه از یک چنین جایگاهی
برخورداراست ضمن انکه منابع نفتی وگازی جدیدی نیز
در این کشور و ساحل دریای مدیترانه کشف شده است .
• -6فعالیت قدرت های بزرگ:تقریبا می توان گفت هر 5
کشور دائم شورای امنیت و هم قدرت های نوظهور که در
مجموعه بریکس گردهم امده اند از همان ابتدا در بحران
سوریه درگیر بوده و هستند .
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• -7بحران سوریه به لحاظ موضوعی ترکیبی از موضوعات
سیاسی  ،اقتصادی و امنیتی و استراتژیک هستند که در
هم تنیده اند .
• -8فنون مدیریت بحران:در این زمینه دولت سوریه و
متحدان آن از همان ابتدا با شیوه های مدیریت بحران
همراهی نشان داده اند اما ائتالف برانداز نه تنها همکاری
نکرده بلکه در مواردی سنگ اندازی هم کرده و همین امر
باعث طوالنی شدن بحران شده است .

• -9خشونت :با وجود تالش های دولت سوریه برای
مسالمت امیز بودن تظاهرات و وعده اصالحات طرف های
مقابل به سالح دست بردند .
• -10برون داد:ائتالف برانداز به هدف خود نرسیده اما طرف
مقابل نیز هزینه های سنگینی پرداخت کرده است .
متغیرهای وابسته
• پیدایش :که در بخش جرقه توضیح داده شد
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• گسترش :با توجه به خشونت امیز شدن گسترش یافت و
حتی به جنگ داخلی کشیده شد .
• کاهش :بحران در این مرحله قرار دارد اما هنوز برخی از
بازیگران در برابر آن مقاومت می کنند
• تاثیر :ابعاد آن مشخص شده و به مرحله نهایی رسیده است
.
نتیجه گیری
• درمجموع می توان گفت نظریه برچربا توجه به مختصات
خود از قابلیت تبیین بحران سوریه برخوردار است و طبق
این نظریه مشخص می شود که چرا این بحران به خشونت
کشیده شد و این خشونت در سراسر بحران ادامه یافته
است .بخشی از این عوامل به ماهیت چند مرکزی نظام
بین المللی و بخشی دیگر به تعدد بازیگران دخیل در آن
مربوط می شود که بخشی از این بازیگران دولت ها هستند
و بخش دیگر گروهها هستند که از سوی دولت ها به
صورت نیابتی عمل می کنند .درمیان دولت ها،دولت های
اسرائیل،ترکیه و عربستان بیشترین نقش را در خونریزی و
قتل و غارت در سوریه داشته اند.
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مقدمه
در آفرینش  ،هیچ پدیده ای بدون یک فلسفه وجودی مشخص و
معین نیست .بعنوان مثال بسیاری از ما ممکن است  ،لذت( )1را
یک امر بیهوده و زاید بدانیم  .البته لذت طلبی امر محمود و
پسندیده ای نیست و ممکن است موجب گزافکاری ها و تبهکاری
هائی شود ولی تصور کنید اگر لذت نبود چه تهدیداتی جامعه
بشری را با خود روبرو می کرد؟ .بعنوان مثال آیا همه به موقع مواد
غذائی را به بدن خود می رسانیدند؟ آیا تشکیل خانواده به سادگی
صورت می گرفت؟ و پرسش های دیگری از این قبیل.
لذت وسیله ای است که موجب ادامه حیات و حفظ نفس و نسل
در تمام موجودات زنده می شود و پاداشی است که در مقابل تامین
نیاز های زیستی خود از آفرینش  ،دریافت می کنیم.
ما بعنوان یک موجود زنده  ،چیستی خاص خود را داریم  .ما از
نظر جسم و ساختمان بدنی شاخه ای از هوازیان هستیم و در
میان گونه های جانوران هوازی از جمله پستانداران هستیم و از
این نظر با بسیاری از موجودات زنده در یک دسته قرار می گیریم.
ما موجودات زنده برای حفظ نفس و نسل خود یک سلسله نیاز و
برای رفع این نیاز ها یک سلسله امیال داریم  .آفرینش در برابر
رفع هر نیاز زیستی به ما پاداش می دهد  .اسم این پاداش لذت
است.
بعنوان مثال ما به اکسیژن احتیاج داریم تا تنفس کنیم تا به حیات
خود ادامه دهیم  .از این رو احتیاج داریم در هوای سالم و ناآلوده
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نفس بکشیم و هرگاه به این نیاز طبیعی پاسخ می دهیم آفرینش
به ما پاداش می دهد و آن پاداش لذت است.
ما احتیاج داریم برای بقای جسم خود از آب سالم و پاک  ،با
درجه حرارت مناسب استفاده کنیم و بیاشامیم و هرگاه که به این
نیاز پاسخ می دهیم  ،آفرینش به ما پاداش می دهد و آن پاداش
لذت است.
ما نیازمندیم برای بقای بدن خود و حفظ سطح انرژی آن برای
فعالیت هائی که بوسیله
آن انجام می دهیم در زمان مناسب از غذای مناسب و با انرژی
الزم استفاده کنیم و هر
گاه که چنین می کنیم آفرینش به ما پاداش می دهد و آن پاداش
لذت است.
ما برای تجدید قوا و جبران انرژی از دست رفته در اثر کار و
کوشش احتیاج به استراحت داریم و هر گاه که به این نیاز پاسخ
می دهیم  ،آفرینش به ما پاداش می دهد و آن پاداش لذت است.
ما برای حفظ سالمت و تداوم بقای جسم خود احتیاج به حفظ
امنیت داریم و هرگاه که در این جهت می کوشیم آفرینش ما
پاداش می دهد تا از احساس امنیت و آسایش لذت ببریم.
ما برای حفظ نسل خود احتیاج به تولید مثل داریم و اگر به این
نیاز پا سخ دهیم آفرینش به ما پاداش می دهد و آن پاداش لذت
است.
میزان لذت نیز با میزان اهمیت رفع نیاز رابطه مستقیم دارد و از
آنجا که مهمترین نیاز حفظ نسل است  ،بیشترین لذت نیز به رفع
این نیاز اختصاص یافته است.
نیازها و تمایالت زیستی بین ما و همه گونه های جانوری مشترک
است و لذت ستانی و لذت بخشی سهمی است که همه جانوران
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در زندگی خود آن را تجربه می کنند و از جهت این تجربه  ،ما
نیز مانند سایرحیوانات هستیم.
آفریدگار در آفرینش ما بوسیله لذت به تامین نیازهای زیستی که
داریم فرمان می دهد .این ساز وکار در سایر جانوران –بجز انسان-
براحتی می تواند به تامین نیاز های موجود زنده کمک کند.
در انسانها به دلیل تداخل تمایالت سرشتی در تمایالت زیستی
مسائل ومشگالتی بوجود می آید که آن مسائل و مشگالت را سایر
گونه های جانوری تجربه نمی کنند.
جسم ما  ،چیستی ماست و بسیار شبیه چیستی سایر گونه های
جانوری است ولی ما بجز تمایالت و نیازهای زیستی  ،تمایالت
دیگری داریم که سایر گونه های جانوری چنان تمایالتی را ندارند
مثل علم حضوری به صفات ربوبی و تمایل و عشق ذاتی به آنها و
همین تمایالت است که موجب پیدایش تمدن در جوامع بشری
شده و می شود و همین تمایل است که سرنوشت ما را از سایر
گونه های جانوری جدا کرده است.

چیستی ما را خدا آفریده است ولی ماباید کیستی خود را با
راهنمائی خدا و با اراده خود بیافرینیم .ثمره یک عمر زندگی برای
هر کسی نوع کیستی است که برای خود آفریده است و بدین
ترتیب صف خوبان و صالحان از صف بدان و طالحان جدا می شود.
اگر اراده خود را بوسیله عبودیت در راستای اراده پروردگار قرار
دهیم انسانی خواهیم شد که شایسته عنوان « خلیفه اهلل » است
و اگر کورکورانه با امواج جهل و هوس حرکت کنیم  ،موجود
تبهکاری خ واهیم شد که تمثیل شیطان و دشمن بندگان خالص
خداست .عبودیت و بندگی باالترین مقامی است که یک آفریده
ذی شعور و مسئول چون انسان  ،می تواند به آن دست یابد.
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هر کوشش که برای کیستی آفرینی بر اساس عدالت و الگوی ربانی
صورت بگیرد با پاداش آفرینش روبرو می شود  .اگر پاداش "پاسخ
به نیازهای زیستی" " ،لذت حسی و دنیوی" است  ،پاداش
"پاسخ به نیاز های سرشتی" " ،ثواب( )2ولذت فراحسی و
اخروی" است .اگر نمازخواندن و روزه گرفتن و خمس و زکات
دادن و ...ثواب دارد برای این است که این کوشش ها به نیاز های

سرشتی ما و آفرینش کیستی ما بر اساس الگو های الهی و ربانی
تاثیرگذارند .اگر لذت مشوق ویا وسیله تامین نیاز های زیستی و
حفظ و بالندگی چیستی ماست  ،ثواب نیز مشوق و  ،وسیله تامین
نیاز های سرشتی و حفظ و بالندگی کیستی ماست  .هدف داشتن
جسم و نیز "قلب و روح" سالم است .نوع کیستی ما را سرنوشت
قلب [به معنی سرشت شناختی آن] تعیین می نماید و این چنین
است که آدم های خوش قلب که دارای قلب لطیف و مهربان و
سالمند از آدم های قسی القلب که داری قلب مریض و سخت و
بی عاطفه و مهرند از هم جدا می شوند .ولذت و ثواب مشوق و
وسیله رسیدن به این دو هدفند .دوهدف مشخص :تن سالم و
قلب و روح( )3سالم.
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حال اگر چنین است – که چنین است – خواندن و شنیدن حدیث
کسا به کدام نیاز سرشتی ما پاسخ می دهد که این همه نتیجه
مطلوب دنیوی و ثواب اخروی برای آن مطرح شده و این همه
اهمیت دارد؟ بعبارت دیگر فلسفه تاکید بر خواندن و شنیدن و
منتشر ساختن حدیث کسا چیست؟ و این حدیث در " کیستی
آفرینی " فردی و اجتماعی ما چه نقشی را می تواند ایفاکند که
این همه ثواب برای آن تعیین شده است؟  .باز با یک تعبیر دیگر
به پرسش فوق بیندیشیم  ،این حدیث چه آگاهی هائی را بصورت
مستقیم و غیر مستقیم می تواند در اختیار ما قرار دهد که بر
دانستن و فهمیدن و منتشر ساختن آن این همه تاکید شده و خدا
به کسانیکه پیام یا پیام های آن را می شنوند و به اطالع دیگران
می رسانند ،این همه ثواب و پاداش می دهد.
آیا ما نباید بکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم و در کنار خواندن
آن به اندیشیدن در باره الیه های گوناگون پیام آن  ،بصورت
جدی تر بیندیشیم ؟
متن فارسی حدیث کساء()4
فاطمه -که درود خدا بر او وبر تمام اهل بیت باد -چنین گفت:
یک روز در خانه بودم  ،پدرم رسول اهلل وارد شد و گفت  «:سالم
بر توباد  ،فاطمه! » پاسخ دادم  « :برشما سالم باد!»  .گفت « :
من در بدنم احساس ضعف می کنم ».گفتم  « :بخدا می سپارمت
پدرم از ضعف!» پس پدرم -در حالیکه روی زمین برای استراحت
دراز می کشید -گفت« :آن عبا و کسای یمانی را بیاور و مرا
بپوشان!»  .من نیز آن کسای یمانی را آوردم و پوشانیدمش در
حالیکه بصورتش خیره شده بودم که مثل ماه شب چهارده می
درخشید.چیزی نگذشته بود که پسرم حسن وارد شد و گفت«:
سالم برتو مادرم! »  .من نیز گفتم «:و بر تو سالم باد نور چشمم
و میوه دلم!»  .حسن گفت « :مادر! در اینجا در کنار تو رائحه
خوش و پاکیزه ای را استشمام میکنم انگار رائحه پدر بزرگم رسول
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اهلل است ؟!» گفتم  «:بله  ،پدر بزرگت زیر کساست»  .حسن
نزدیک کسا رفت و گفت «:سالم بر تو باد پدر بزرگ من! به من
اجازه می دهید تا زیر کسا پیش شما بیایم؟» پیامبر گفت « :وبر
تو سالم باد پسرم و صاحب حوضم [که مقام اتصال از عالم کثرت
به عالم وحدت است] به تو اجازه دادم» پس حسن پیش پدر
بزرگش بزیر کسا رفت.
ساعتی نگذشته بود که پسرم حسین وارد شد و گفت  «:سالم بر
تو مادرم!»  .پاسخ دادم  «:و بر تو سالم باد پسرم و نور چشمم و
میوه دلم!» گفت مادر در کنار تو رائحه خوش و طیبی را استشمام
می کنم مثل اینکه رائحه جدم رسول اهلل است؟!» جواب دادم بله
پدر بزرگت و برادرت زیر کسایند .حسین پیش کسا رفت و گفت
 «:سالم بر تو باد پدر بزرگم که بر گزیده خداوندی ! به من اجازه
می دهید تا با شما و برادرم زیر کسا باشم؟» پیامبر پاسخ داد «:و
بر تو سالم باد پسرم و شفیع امتم آری اجازه دادمت!» و حسین
کنار آنها زیر کسا رفت.
در همین هنگام بود ابو الحسن علی بن ابیطالب وارد شد و گفت
 «:سالم بر تو باد ای دختر رسول خدا!» پاسخ دادم «:سالم بر تو
ای ابوالحسن و ای امیر المومنین!»  .گفت «:فاطمه! در کنار تو
رائحه پاکیزه ای استشمام می کنم  ،گوئی رائحه برادرم و پسر
عمویم رسول اهلل است؟!»  .گفتم  «:آری او و پسرانت زیر کسایند»
 .علی کنار کس ا رفت و گفت «:یا رسول اهلل ! اجازه می دهید من
هم با شما زیر کسا باشم؟» پیامبر پاسخ داد  «:و سالم بر تو باد
ای برادرم و وصیم و جانشینم و پرچمدارم آری اجازه دادمت » و
علی نیز زیر کسا وارد شد.
و آن گاه من کنار کسا رفتم و گفتم  «:سالم بر شما پدرم! ای
رسول خدا! اجازه می دهید من هم با شما زیر کسا باشم؟» گفت«:
و سالم بر تو باد ای دخترم و ای که بخشی از وجود منی! آری به
تو اجازه دادم» و من نیز زیر کسا قرار گرفتم .وقتی که ما همگی
30

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

زیر کسا قرار گرفتیم پدرم پیامبر خدا دو طرف کسا را بدستش
گرفت و با انگشت اشاره اش به سوی آسمان اشاره کرد و گفت:
« خدایا! این ها اهل بیت منند  .این ها یاران ویژه و خواص منند
 .گوشتشان گوشت من و خونشان خون من است .هرچه آنها را
بیازارد مرا می آزارد و هرچه آنها را غمگین سازد مرا غمناک می
کند  .من در جنگم با هرکه با آنها می جنگد و در صلحم با هرکه
با آنها در صلح است .من دشمن دشمنشان هستم و دوستدار
دوستدارشان .آنها از منند و من از آنهایم .درود و برکات و رحمت
و مغفرت و رضوانت را بر من و آنها قرار ده و و رجس و پلیدی را
از آنها دور گردان و آنها را پاک و طاهر ساز  ،طاهر ساختنی! » .
خداوند عزو ج ل گفت « :ای فرشتگانم! و ای سکان آسمانهایم!
من نیافریدم آسمان بناشده را و زمین گسترش یافته را و ماه
درخشان را و خورشید فروزان را و فلک چرخان را و دریای جریان
یافته – در طوفان نوح – را و کشتی سیار [در آن دریای جاری]
را مگر در عشق و محبت این پنج نفر که در زیر کسایند!»
پس جبرئیل امین گفت «:پروردگارا چه کسانی در زیر کسایند؟ »
 .خداوند عز و جل گفت «:آنها اهل بیت نبوتند و معدن رسالتند .
آنهایند فاطمه و پدرش و شوهرش و دو پسرش »  .پس آنگاه
جبرائیل گفت «:پروردگارا! به من اجازه می دهید تا به زمین هبوط
کنم و نفر ششم آن پنج نفر باشم؟» .
خداوند گفت «:آری به تو همانا اجازه دادم» و جبرائیل به زمین
هبوط کرد و گفت «:سالم بر توباد ای رسول خداوند! خداوند بلند
مرتبه [ العلی االعال] به تو سالم می رساند و تو را به تحیت و اکرام
خود اختصاص می بخشد و می گوید به عزت و جاللم سوگند! من
نیافریدم آسمان بنا شده را و زمین گسترش یافته را و ماه درخشان
را و خورشید فروزان را و فلک چرخان را و دریای جاری را و کشتی
ساری [در آن دریای جاری] را مگر به خاطر شما و محبت و عشق
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به شما و به من اجازه دادکه بر شما وارد شوم آیا شما ای رسول
خدا! اجازه می دهید؟»
پیامبر گفت «:برتو سالم باد ای امین وحی خدا! آری به تو همانا
اجازه دادم» و جبرائیل با ما زیر کسا قرار گرفت و به پدرم گفت«:
همانا خداوند به شما وحی می نماید و می گوید  :انما یرید اهلل
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا[ خداوند اراده
کرده است که رجس را از شما اهل بیت دور گرداند و شما را پاک
و طاهر گرداند  ،طاهر گردانیدنی] .
در آن گاه علی به پدرم گفت « :ای فرستاده خداوند ما را باخبر
کن از فضلی برای این جلوس ما در زیر کسا در پیشگاه پروردگار
است؟»

پیامبر پاسخ داد «:قسم به آنکه مرا به حق به پیامبری مبعوث
ساخته و مرا برسالت برای نجات بشریت برگزیده  ،اگر خبر این
جلوس ما در محفلی از محافل مردمان در زمین گفته شود و در
آن جمعی از پیروان و دوستداران ما باشند تا آن هنگام که از آن
محفل خارج و متفرق شوند رحمت خداوند بر آنان نازل می شود
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و فرشتگان خداوند آنها را احاطه می کنند و برای آنها از درگاه
خداوند طلب آمرزش و بخشایش می نمایند»
علی [باشنیدن این فضیلت ] گفت  « :به خدای کعبه سوگند! که
ما رستگار شدیم و شیعیان ما نیز رستگار شدند»
سپس پیامبر گفت «:ثانیا ای علی! قسم به آنکه مرا به حق به
نبوت مبعوث کرده و برسالت برای نجات بشریت برگزیده  ،خبر
این جلوس ما در محفلی از محافل اهل زمین که در آن جمعی از
پیروان و دوستداران ما باشند  ،گفته نمی شود مگر اینکه اگر در
بینشان اندوهگینی است و خداوند اندوهش را بر طرف می سازد
و ی ا اگر غمگینی باشد خداوند غم را از دل او می زداید و اگر
حاجتمندی باشد و خداوند او را حاجت روا می گرداند».
علی گفت «:اینک به خدا سوگند ما رستگار و سعادتمند شدیم و
پیروان ما نیز در دنیا و آخرت رستگار و سعادتمند شدند  ،به
پروردگار کعبه سوگند!»

حدیث کساءچه پیام هائی برای ما دارد؟
خواندن حدیث کسا بویژه در جمع مورد تاکید واقع شده است و
در حقیقت خواندن و شنیدن و انتشار پیام این حدیث بسیار ثواب
دارد و در نتیجه باید گفت :توجه به پیام ها و انتشار این حدیث
بعنوان یک حرکت جمعی مورد توجه بوده است.
اگر چنین است که آگاهی از این حدیث و انتشار حدیث کساء
مورد توجه و عنایت ویژه بوده است باید دید که این حدیث دارای
چه پیام هائی است و چگونه می توانیم پیام های آن درک کنیم
و در گسترش این آگاهی ها بکوشیم.
بنظر می رسد  ،حدیث کساء دو دسته پیام دارد  .نخست پیامهائی
که از متن حدیث می توان به آنها رسید و دوم پیام هائی که رخداد
33

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

کساء ذاتا می تواند برای ما در بر داشته باشد بعبارت دیگر پیام
های خارج از متن حدیث کساء.
از طرف دیگر متن حدیث کسا را در ژرفای گوناگون و سطوح
متفاوت می توان مورد توجه قرار داد و بررسی کرد و در هر سطح
پیام این حد یث را دریافت  .ما متن این حدیث را در چهار سطح
مورد بحث و بررسی قرار داده ایم .
بررسی پیام های متن حدیث :
متن حدیث کساء را در چهار سطح  :کالم  ،عرفان  ،سیاست و
فلسفه مورد بررسی قرار می دهیم.
سطح اول :روایت و کالم
سطح اول  ،سطح روایت است  .در این سطح حدیث کسا بعنوان
یک روایت مورد بررسی قرار می گیرد و در حد یک روایت تاریخی
به آن توجه می شود  .این سطح پائین ترین سطح از نظر پژوهش
و تحقیق در الیه های تو در توی پیام های حدیث کساء است.
ژرفای شناخت در این سطح از بررسی  ،نسبت به سطوح دیگر کم
و اندک می باشد.
در این سطح از شناخت  ،حضرت فاطمه که درود خداوند بر او باد
 ،بعنوان یک "راوی" ظاهر می شود که از یک رخداد ویژه برای
ما سخن می گوید و ما را از حادثه شورانگیزی خبردار می کند که
برای او و پدر و همسر و دو پسرش رخ داده است  .گوئی این حادثه
ارتباطی به ما و سرنوشت ما ندارد و اصوال ما در مقابل آن چندان
وظیفه ای نمی توانیم داشت و کاری نمی توانیم کرد و از آن درسی
 ،هشداری  ،عبرتی  ،پندی و نتیجه ای نمی توانیم گرفت جز اینکه
با آگاهی از آن به معرفت ما نسبت به اهل بیت افزوده شود بدون
آنکه این معرفت افزائی برای ما الزاماتی و در نتیجه تکالیفی بوجود
آورد.
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در پژوهش کالمی وظیفه ای نخواهیم داشت بجز اینکه توجه
داشته باشیم به سلسله راویان سند که آیا پیوسته و یا گسسته
هستند و اعتبار سلسله ناقالن روایت که آیا ثقه هستند و مورد
تایید هستند یا خیر و به انها وثوق و اعتماد وجود دارد و یا خیر
و به آنها می توان اعتماد کرد یا نه  .بجز توجه به اصول و قواعدی
که درعلم کالم مطرح است تقریبا دیگر وظیفه چندانی در برابر
این حدیث نخواهیم داشت مگر پس از اعتماد به صحت اسناد و
پیوستگی سلسله راویان و وثوق و اعتبار سنجی روایان به این
نتیجه برسیم که می توانیم به واقعیت این رخداد اعتماد کنیم و
با توجه به تاثیراتی که برای قرائت آن نقل شده است  ،از طریق
قرائت این حدیث در محافل خود  ،برای حل مشگالت زندگی
خود گره گشائی کنیم.
در این سطح از پژوهش  ،فاطمه که سالم خدا بر او باد  ،یک
راوی است و پنج تن که درود خداوند بر آنان باد  ،پنج شاهد
هستند که در عرصه یک رخداد که از آن روایت می شود حضور
داشته اند و خود آن رخداد تجربه ای منحصر به فرد است که فقط
برای آگاهی اهل بیت از مقام و موقعیتی که در پیشگاه خداوند
دارند رخ داده است.
این سطح از شناخت الزم و مفید هست ولی کافی نیست  .این
سطح از شناخت ریشه درخت آگاهی ما از پیام های حدیث کساء
است ولی به تنهائی در برگیرنده میوه های شیرینی که این درخت
می تواند برای ما داشته باشد  ،نیست.
نقل حدیث کساء و خواندن و شنیدن آن بقصد گرفتن شفای
بیماران و گشایش کار گرفتاران  ،تاهل جوانان مجرد و یافتن کار
مناسب یرای کسانی که در این زمینه مشگل دارند و...گذشته از
اثرات مفیدی که می تواند برای حاجتمندان داشته باشد به
مقصودی که فلسفه نقل این حدیث در ذات خود دارد نیز می

35

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

تواند کمک می کند ولی این کمک در حد کفایت برای درک
فلسفه انتشار این حدیث نیست.
مثل اینکه کسی فقط برای لذت بردن غذا بخورد و به فلسفه تغذیه
و عناصر مورد نیاز بدن برای حفظ سالمت و کیفیت تامین مواد
غذائی مورد نیاز برای حفظ سوخت و ساز بدن و تامین تعادل و
تعامل دستگاههای مختلف بدن  ،بی توجه باشد.
البته چنین کسی نیز از مواد غذائی که مصرف می کند تا حدودی
بهره مند می شود ولی نه باندازه کسی که با معرفت به خواص
مواد غذائی و میزان نیاز بدن به آنها و کیفیت سوخت و ساز بدن
 ،غذا می خورد.
لذت جوئی از غذا و یا ازدواج و یا استراحت و ...باید کف خواستهای
غریزی ما باشد و سقف آن بوسیله دانش نسبت به فلسفه تغذیه و
کیفیت سوخت وساز بدن و نیاز های ما به مواد غذائی تعیین
گردد.

اصوال احکام شرع برای آن وضع شده اند که ما را از توجه بی اندازه
و بی رویه به لذائذ و غفلت از فلسفه وجودی آنها و افراط یا تفریط
در آنها و در نتیجه گرفتار شدن در دام انواع مشگالت فردی و
اجتماعی باز دارند.
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همچنین خواندن و انتشار حدیث کساء برای رفع گرفتاری ها و
تحقق آرزوها و آمال ما باید کف خواستهای سرشتی ما از این
حدیث شریف باشد و سقف آن بوسیله دانش نسبت به پیامهای
گونگون این حدیث تعیین شود.
سطح دوم :فراطبیعت( )5و عرفان:
سطح دوم  ،توجه به حدیث کسا بعنوان یک تجربه عرفانی است
که در آن مرز بین ملک و ملکوت و طبیعت و فرا طبیعت فرو می
ریزد و ملک و ملکوت در هم می آمیزد و ناسوت بعنوان یک پرده
از مقابل چشم دل تجربه گرانی که این تجربه گرانبها و نایاب را
تجربه می کنند  ،کنار می رود بگونه ای که جبرئیل نیز بعنوان
یک فرشته هم نشین و هم صحبت آن پنج تن می شود و عضوی
از محفل آنها می گردد.
در این سطح از شناخت  ،فاطمه(ع)  ،دیگر تنها یک راوی نیست
که فقط یک رخداد را روایت می کند  ،او انسان فرازمندی است
که زمین بعنوان عالم خاک را که در آن کهکشانها گرد و غباری
در یک سپهر بیکرانه اند به آسمان که در آن عالم خاک در
تمامیت خود گرد و غباری نشسته در ساحل دریای بیکرانه ای
بیش نیست پیوند داده است  .او یک موجود آسمانی است که
مدتی کوتاه مهمان ما زمینیان و خاکیان بوده است و با وجودش
بروی جان ما پنجره ای ب روی آسمان گشوده است  .او از عالمی
که بر حواس پنجگانه ما پوشیده است برای ما سخن می گوید و
از یک تجربه نایاب و گرانسنگ در تاریخ بشر که خود بخشی از
آن بوده برای ما روایت می کند .تجربه ای بوده که از نظر عظمت
و جالل از معجزه کشتی نجات بخش نوح در آن طوفان عالمگیر
و یا عصای اعجاز آفرین موسی در آن عصر سیاه و قساوت آمیز و
یا تولد شگفت انگیز عیسی در آن شرایط شگفت انگیز و یا هر
تجربه فراطبیعی دیگری فراتر بوده است.

37

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

در این سطح از شناخت  ،پنج تن بصورت پنج مظهر جمال و
جالل خداوند و گل های سرسبد گلستان آفرینش ظاهر می شوند
که باغبان – که ذات باری تعالی است  -بوجودشان می نازد و
بخود تبریک می گوید  .آنها می توانند با وجود داشتنشان و پرده
بر گرفتن از ساحت شکوفائی سرشتی خود  ،قله های تکامل انسانی
را به ما نشان دهند و راه رسیدن به آنها را بما بنمایانند و شیوه
رهنوردی و پیمایش این راه بلند را با رهیافتهای خود  ،به ما
آموزش دهند وراهبرد ما را در توسعه وجودی [و در نتیجه آن
توسعه موجودی] مشخص کنند و راهنما و راهبر و رهگشای ما در
سیر الی اهلل و توسعه وجودی[ و طبیعتا توسعه عادالنه موجودی]
در سه سطح فردی و اجتماعی و تاریخی باشند وتمام عشق و
ایمان ما را به خود اختصاص دهند.
در این سطح از شناخت  ،ما با راه بلندی که در هستی فرا روی
خود داریم آشنا می شویم و قله سترگ تکامل انسانی و مقام بلند
تقرب به ذات مقدس الهی که وجود مطلق است  ،را می بینیم و
به تجربه گرانی که این تجربه شگفت را داشته اند عشق می ورزیم
و خود را نیازمند معرفت و شناخت بیشتر آنان می دانیم و به آنها
بعنوان الگوهای کم نظیر تجربه عرفانی در زندگی فردی خود
احساس نیاز میکنیم.
سطح سوم  :نظام اجتماعی و سیاست:
سطح سوم شناخت  ،سطح نظام سیاسی و سیاست( )6است  .پس
از انکه مقام پنج تن را در پیشگاه خداوند شناختیم و نیز دانستیم
که در جهان بینی اسالمی  ،کار دنیا نیز از آخرت درست می شود
و توسعه وجودی شرط الزم و کافی برای توسعه عادالنه موجودی
است زیرا تا عدالت را در خود نتوانیم محقق کنیم نمی توانیم آن
را در جهان خود محقق سازیم.در سطح سوم شناخت متن حدیث
کساء پس از عبور از شناخت هائی که در سطوح اول و دوم بدست
آورده ایم  ،در یافته ایم که:
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-1حدیث کساء دارای اسناد معتبر و راویان مطمئن است و رخداد
کساء بی تردید اتفاق افتاده است.
 -2پنج تن  ،پنج گل سر سبد گلستان آفرینشند که آفرینش در
حدی که می شناسیم و در میدان دید خرد ما قرار می گیرد و با
آن در حدیث کساء آشنا شده ایم مرهون وجود آنهاست و خداوند
با صراحت در این حدیث می گوید که من آسمان برافراشته را و
زمین گسترش یافته را و خورشید فروزان را و ماه درخشان را و
[طوفان نوح و] دریای جاری شده از آن( )7را و کشتی ساری()8
و [نجات بخش نوح] را نیافریدم مگر در محبت این پنج نفر :فاطمه
و پدرش و همسرش و دو پسرش.
 -3ونیز درمی یابیم که این پنج تن اگرچه پنج بارقه از تجلیات
صفات وجود مقدس الهی هستند ولی در عین حال پنج راه طی
شده بسوی خداوند  ،پنج رهنورد بزرگ راه خدا  ،پنج راهنما ،
پنج رهیافت برای سیر الی اهلل  ،پنج رهبر  ،پنج رهگشا در راه خدا
و در مسیر مشیت الهی تاریخ و راهبرد ایجاد جهان طراز قرآن
هستند(.)9
 -4پیامبر دوستدار دوستان و دشمن دشمنان فاطمه و شوهرش
و دو پسرش می باشد و صلح آنها صلح او و جنگ آنها جنگ اوست
 ،و این یک معیار سیاسی است که به آن دسترسی پیدا می کنیم
و با آن می توان حق و باطل را بویژه در تحوالت سیاسی که پس
از رحلت پیامبر رخ داده اند  ،از یکدیگر تمیز داد و گرفتار فتنه
ای که قوم موسی دور از چشم موسی شدند هنگامی که موسی به
میقات رفته بود  ،نشد  .فتنه سامری وگوساله طالئی که مظهر
کامل زر و زور و تزویر است .
در میان پنج تن فاطمه موقعیت ویژه ای از جهت راهنمائی انسان
مسلمان پس از رحلت پیامبر دارد زیرا با هر گونه محاسبه و با هر
شیوه تفسیر و توجیه و تبیین نمی توان فاطمه را از اهل بیت
پیغمبر ندانست و خداوند که علم و عدالت مطلق است در آیه
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تطهیر که در همین رخداد نازل شد به طهارت و عدالت او شهادت
داده است .اگر او پس از رحلت پیامبر به روند رخداد های سیاسی
معترض بوده و اعتراضش را با وصیتنامه سیاسیش جاودانه و
ماندگار کرده است این بدان معنی است که سیر رخدادهای
سیاسی پس از پیامبر بر اساس خواست و آرمان و دستور پیامبر
به پیش نرفته و سرگشتگی تاریخی امت محمد بخاطر سرپیچی
تاریخی از فرمان محمد بوده است.
در این سطح از شناخت وارد صحرای تاریک آینده تاریخی با
چراغی می شویم که فاطمه بدست ما داده است و این چراغ
چراغی است که باید آن را در " حدیث کساء" جست  .با این
چراغ می بینیم که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین پنج
تنند که با جبرئیل که قرآن را از طرف خداوند بر محمد نازل نمود
شش جهت هستی و وجود ما و عرصه حیات تاریخی ما را فرا
گرفته اند و به ما نه تنها خدا را که راه خدا را و طریقت پیمایش
راه خدا را و راهنمائی های اساسی برای پیمودن این راه را و
رهیافت های اصولی مورد نیاز در این راه بلند را و توان الزم برای
درک الگوی رهبری و امامت محمدی را و معیار و محک و میزان
الزم برای مقابله با فتنه های گوناگون سیاسی و اجتماعی را نشان
می دهند و نه تنها راه خدا را نشان می دهند که چگونه پیمودن
این را را نیز به ما نشان می دهند و نه تنها رهیافت های الزم برای
چگونه پیمودن این راه به ما نشان می دهند که ما "در راه
افتادگان" مسیر ترقی و توسعه وجودی و احوال – و نه توسعه
موجودی و اموال – را دستگیری و راهنمائی می کنند .
در این سطح از پژوهش حدیث کساء تنها یک متن مقدس نیست
که یک منشور اعتقادی و یک بیانیه سیاسی و تاریخی است که
باید آن را بدقت و کنجکاوی بسیار خواند و پیام های آن را دریافت
و در خط مشی گذاری های عمومی از آنها استفاده نمود.
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آن گاه ما که با شش مشعل یعنی آگاهی به عظمت نقش محمد
و جبرئیل و علی و فاطمه و حسن و حسین در مسیر تکامل ما
برای آمادگی برای سعادت دنیوی و سعادت در حیات ابدی و سیر
وجودی بسوی وجود مطلق و سرمدی براه افتاده ایم  ،به آسانی
می توانیم در این مسیر از چاله چوله هائی نظیر سقیفه بنی ساعده
و مصلحت طلبی های کوردالنه و اشرافیت قرشی و عظمت طلبی
های کم خردانه و ناسیونالیسم عربی و عجمی و خود خواهی های
ابلهانه و میلیتاریسم اموی و عباسی و مغولی و صفوی و عثمانی
وسعودی و....و کامروائی های بیدادگرانه بپرهیزیم و راه خود را در
تاریخ به پیش بگشائیم و جلو برویم  .ما مسلمانان چرا در مسیر
تکامل وجودی در طول تاریخ  ،گرفتار این چاله های مرگبار و
شقاوت انگیز شدیم ؟ جواب بسیار ساده است  :این شش مشعل
را فراموش کرده ایم و آنها را نه اینکه از دست داده باشیم ما آنها
را از دست انداخته ایم و بجای آنها غالبا و عمال  ،پرچم سفیانی را
بر چوبه های اموی و عباسی و ...و امروز اسرائیلی و انگلیسی و
آمریکائی بدست گرفته ایم.
نگاه کنیم به رقصی که امروز ارتجاع عرب با ساز و آهنگ اسرائیل
می کند! نفرت انگیز است!
نخستین مشعلی که از دست دادیم مشعل قرآن است که جبرئیل
آن را به قلب پیامبر سپرد و پیامبر آن را بدست ما داده است  .بله
ما قرآن می خوانیم و به کیفیت خوانش قرآن اهمیت بسیار می
دهیم ولی آیا به قرآن عمل نیز می کنیم ؟ و همانقدر که در
خوانش قرآن تخصص و تامل داریم در باره عمل به قرآن نیز تدبر
و تحرص داریم ؟مسئله این است .
مشعل دوم پیامبر است که با گفتار و کردارش راه ما روشن نموده
است .ما این مشعل را نیز از دست انداخته ایم نه اینکه آن را
تصادفا از دست داده باشیم  .از هنگامیکه نوشتن و گفتن و آموزش
احادیث نبوی جرم شناخته شد و از زمانیکه مراجعه به اهل بیت
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پیغمبر برای توده های مردم یک حرکت هزینه دار سیاسی
شناخته شد و از همه دردناکتر هنگامیکه حتی زیارت قبور اهل
بیت پیغمبر رسما و عمال یک جرم سیاسی غیر قابل گذشت
شناخته شد  ،ما این مشعل فروزان که پس از پیام خدا فروزان
ترین چراغ راه ما بود را نیز از دست دادیم که نه  ،از دست
انداختیم.
مشعل سوم علی است  .علی در غدیر رسما بعنوان امام ما معرفی
شد  .هیچ کس در جهان اسالم نیست که از رخداد غدیر بی اطالع
باشد  .معرفی علی در غدیر بدستور خداوند صورت گرفت تا راه
برای استمرار نظام سیاسی امامت پس از رحلت پیامبر باز و گشوده
شود  .نظام سیاسی امامت مترقی ترین نظام سیاسی است که در
آن آزادی  ،عدالت  ،خودآگاهی  ،خدا آگاهی و مردم ساالری دست
بدست هم داده و یک روند منظم  ،مستحکم و پیشرو برای توسعه
وج ودی و توسعه موجودی جامعه اسالمی فراهم می آورند .مبداء
تاریخ ما مسلمانان جهان تاسیس نظام سیاسی امامت بوسیله
پیامبر در مدینه بود .اگر هجرت به مدینه تاسیس نظام سیاسی
امامت را به همراه نداشت نمی توانست مبداء تاریخ ما مسلمانان
جهان قرار گیرد .پیامبر این نظام سیاسی را به امامت خودش در
مدینه تاسیس نمود و بفرمان خدا کوشید آن را در تاریخ نهادینه
کند .اما دریغ که پس از پیامبر "راه امامت" که بوسیله پیامبر در
تاریخ گشوده شده بود عمال نخست بوسیله نظام سیاسی مبهم و
پرسش برانگیز خالفت و سپس بوسیله نظام سیاسی مطرود و
منحرف سلطنت که در آن حقوق اساسی مردم قربانی می شود ،
مسدود گردید.
مشعل چهارم خود فاطمه است .ما این مشعل را نیز از دست
نینداختیم که او را زیر پای خود افکندیم  .فاطمه که با اعتراضش
 ،سرنوشت مدینه النبی را از سرگذشت مدینه العرب جدا کرده
است  ،چراغ راه ما بود .ما این مشعل از دست ندادیم و از دست
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نیفکندیم  ،ما این چراغ را زیر پای خود افکندیم و با ارابه قدرت
سیاسی از روی او رد شدیم بگونه ایکه امروز حتی مزارش نا معلوم
است و خواندن زیارتنامه برای او و در کنار مزار پدرش – پیامبر
خدا – رسما جرم شناخته می شود و حتی گفتگو از او در شهری
که او در آن زیست و در آن جان سپرد جرم سیاسی محسوب می
گردد.
مشعل پنجم حسن است .مردی که مردانگی در مقابل
جوانمردیش به حیرت افتاده است .امامی که نشان داد که نظام
سیاسی امامت را نمی توان با زر و زور و تزویر به مردم تحمیل
کرد آنچنان که معاویه نظام سیاسی سلطنت را با زر وزور و تزویر
به مردم تحمیل نمود.

در نظام سیاسی امامت مردم یک رکن اصلی و اساسی هستند که
باید با آگاهی و آزادی پرچم نظام سیاسی امامت را برافرازند و امام
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زمان خود را بشناسند و از او پیروی کنند و با رهبری او جامعه
طراز قرآن را بوجود آورند.
ما اگر در پرتو این مشعل به سیره امامت در نظام سیاسی امامت
نگاه می کردیم زیر پای خود را در جاده تاریخ می دیدیم و در
چاله و چاه خالفت و سلطنت و نظام های سیاسی خودکامه نمی
افتادیم و سالطینی که شرکای غارتگران جهانی و امرای ملت های
مسلمان هستند و ما را مثل یک برده ویا ال اقل بعنوان رعیت
خود به صف می کنند و به دار مکافات می کشند  ،بر ما حاکم
نمی شدند.
مشعل ششم حسین است  .ما شهادت او را در صحرای کربال دیدیم
و دیدیم که چگونه با جریان خون پاک خودش که ادامه خون
پیامبر و علی و فاطمه و حسن بود و خون یارانش دو پرده را از
روی دو چهره کنار زد و حقیقت درخشان رسالت محمدی را و
واقعیت ظلمانی ارتجاع اموی را به ما نشان داد و افسوس که ما
این مشعل نورانی را نیز از دست انداختیم و نخواستیم و یا
نتوانستیم در پرتو آن زیر پای خود را در مسیر تاریخ نگاه کنیم و
در نتیجه بدین برهوت ظلمانی افتادیم که در آن گرفتاریم و گاه
با شالق گردن کشانی چون صدام و گاه با شعبده بازانی چون
اردوغان و گاه با شمشیرکشانی چون بن سلمان مارا می بندند و
بسوی مسلخ می کشند و می کشند و می کوشند لب باعتراض
نگشائیم و دست استمداد بسوی این و آن دراز نکنیم.
حسن و حسین دو چهره حسنی و حسینی امامت را به ما نشان
دادند و حجت را بر ما تمام کردند و راه سرخ امامت را به ما و
تمامیت بشریت نمایاندند  .آنها  ،نهاد امامت را در ذهنیت تاریخ
نهادینه کرده اند.
ما مسلمانان جهان اگر این شش مشعل فروزان را در دست گرفته
بودیم و در تاریخ به پیش می رفتیم  ،نظام سیاسی امامت که
پیامبر بنیانگذار آن بود تبدیل به نظام سیاسی خالفت و سپس
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سلطنت های اموی و عباسی و عثمانی و صفوی و ....نمی شد و
شاهد وضعیتی در جهان نمی بودیم که امروز گرفتار آنیم.
سطح چهارم  :هستی شناسی و فلسفه:
سطح چهارم که ژرف ترین سطح شناخت از پیام های متن این
حدیث است  ،هستی شناسی و رویش الیه های نوینی از درک و
شناخت فلسفی است .در این سطح از درک و آگاهی از پوسته
شناخت حسی فاصله می گیریم و به هسته معرفت و شناخت قلبی
راه می یابیم و از قفس تنگ و تاریک و بیگانه با خویشتن و سرشت
الهی خود یعنی عالم کثرت بسوی عالم وحدت و از "کثرت
گرائی" و شرک بسوی جهان فراخ و فرحبخش و روشن وحدت
حرکت می کنیم و با رویش الیه های نوین از شناخت فلسفی از
عالم صغیر فاصله می گیریم و با عالم کبیر آشنا می شویم و به
فضای کرانه ناپیدای توحید می رسیم و به رابطه ای که با وجود
مطلق و ذات باری تعالی باید داشت وقوف پیدا می کنیم و می
بینیم که رابطه خدا و انسان در سطحی که پنج تن و پیروان
راستین آنها قرار گرفته و می گیرند چه عاشقانه است و چگونه
عشق به خدا جام وجود انسان مترقی و پیشرو را فرا می گیرد و
او را برای فداکاری در راه خدا که راه نجات و آزادی بشریت است
 ،آماده می کند.
در صحنه شناخت در سطح نخستین  ،فاطمه(ع) تنها یک راوی
است و حدیث کساء یک متن تاریخی است که از جایگاه پنج
انسان ملکوتی سخن گفته است و پنج تن  ،پنج شاهد یک مکاشفه
فوق العاده مهم و شکوهمند بوده اند و وظیفه ما در این سطح تنها
شناخت اصالت کالم فاطمه و آشنائی با مقام فرازمند او و سایر
اصحاب کساء است.
در پهنه شناخت در سطح دوم  ،فاطمه(ع) یک تجربه گر بزرگ
عرفانی است که از تجربه عرفانی سترگ مشترک خود با سایر
اعضای جامعه پنج تن با ما سخن می گوید و ما را با یک تجربه
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عرفانی آشنا می کند که در آن کمال رابطه انسان و خدا ظهور
پیدا کرده است و حدیث کساء یک متن مقدس است و پنج تن
در این سطح از شناخت پنج بارقه از تجلیات وجودمطلقند و
وظیفه ما شناخت آنها و تجلیل و تکریم انها است.
در عرصه شناخت در سطح سوم فاطمه(ع) و پدرش و همسرش و
دو پسرش تنها انوار مقدسی نیستند که فقط باید انها را شناخت
و بر آنها درود فرستاد و ازاین که در زمانه آنها نبوده ایم تا آنها را
ببینیم و جمال دالرایشان را زیارت کنیم و از فیض زیارتشان در
زمان حیاتشان محروم مانده ایم تاسف بخوریم  .نه در این سطح
ا ز شناخت در می یابیم که پیامبر و علی و فاطمه و حسن و
حسین زنده اندو با ما زندگی می کنند و راه ما را پیش پای ما
روشن می کنند و راه و چاه را به ما نشان می دهند و یا اصال
دست مار را می گیرند و با خود بسوی قله های بلند و الله پوش
تکامل و مشاهده تجلیات ربانی و حیرت به پیش می برند .
در این سطح از پژوهش فاطمه دیگر فقط دختر رسول اهلل نیست
که متاسفانه قدرش نهان و قبرش نهان است  .نه او یک معیار
است  .یک جداکننده سترگ حق از باطل است  .اصال او فریاد
رسای رسول اهلل است که پس از رحلتش باعتراض بلند شده و
صدای این اعتراض بلند هنوز زیر طاق تاریخ طنین انداز است .او
یک معیار سیاسی است که با او باید عیار تحوالت سیاسی را
سنجید و به قضاوت نشست .
متن حدیث کساء در این سطح از پژوهش یک سلسله معیار های
سیاسی بدست ما می دهد که در آن قرآن و سنت نبوی و علی و
والیت محمدی و فاطمه و اعتراض به ارتجاع عربی و حسن و کناره
جوئی از مسند قدرت در یک جامعه تیره و ظلمانی و حسین و
قیام عاشورائی در مقابل نظام سیاسی و ارزشهای سفیانی بصورت
شش معیار برای شناخت عیار کنش های سیاسی و اجتماعی ظاهر
و آشکار می شوند.
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در پهنه شناخت در سطح چهارم اما ما با فاطمه(ع) و سایر اعضای
جامعه اهل بیت که درود خداوند بر آنان باد بعنوان یک رهپویان
راه خدا که یک رهیافت فلسفی را به ما ارائه می کنند  ،روبرو می
شویم که در آن رهیافت با فلسفه آفرینش آشنا می شویم و در
می یابیم که پیدایش بنیان آسمان و خورشید فروزان و ماه
درخشان و چرخش فلک دوار و رخدادهای شگفت انگیز تاریخ
جهان و انسان برای آفرینش انسانی است که یک نمونه او
فاطمه(ع) است و نمونه دیگر پدرش و نمونه دیگر همسرش و
نمونه های دیگر دو پسرش .
بنابراین در حدیث کسا از نظر ژرفای شناخت در نخستین سطح
فاطمه(ع) یک راوی است و دردومین سطح یک رهپوی نمونه و
یک عارف اسوه است و در سومین سطح یک کنشگر و معیار
سیاسی است و در سطح چهارم یک مکتب و راهشناس و راهنمای
فلسفی است که از فلسفه وجود با ما سخن گفته است.
پنج تن در نخستین سطح شناخت  ،انسانهای بزرگی هستند که
مورد توجه خاص ذات مقدس کبریائی قرار دارند و در دومین
سطح  ،پنج تن  ،پنج ستاره در یک افق عرفانی هستند که ما را
با یک تجربه شگفت آشنا می کنند ودر سطح سوم پنج تن سنگ
محک و معیار و معلمان راه و روش و منش ما نه تنها در افق
حرکت عرفانی که در سلوک و منش سیاسی و پویش جمعی در
یک جامعه موحد و توحیدی بشمار می روند و در چهارمین سطح
 ،پنج تن  ،فلسفه وجودند و علت آفرینش هستی و هدف غائی
خدا از خلقت زمین و آسمان.
حدیث کساء در این سطح از پژوهش یک فصل خواندنی از فلسفه
آفرینش انسان و جهان انسان است که باید آن را بدقت خواند و
کاوید.در این سطح از پژوهش در حدیث کساء ما با وظیفه سترگی
روبرو می شویم و آن تالش برای رسیدن به جهان بینی طراز قرآن
با استفاده از قرآن و درایت در کالم و سیره پنج تن است.
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در طول تاریخی که پشت سر ما قرار گرفته است  ،ما اگر هدف
پیام فاطمه در انتشار حدیث کسا را بدقت مورد توجه قرار می
داد یم  ،در چهار سطح کالم و عرفان و سیاست و فلسفه می
توانستیم به وظایفی که در مقابل خداوند بر عهده داریم و دینی
که نسبت به قرآن و پیامبر و علی و فاطمه و حسنین داریم دقیق
تر و و عمیق تر عمل کنیم و امروز نیز اگر به وظایف خود عمل
کنیم  ،سرنوشتی که فرا روی ما قرار دارد بهتر از سرگذشت ما
خواهد بود  .آری اگر به پیام و یا پیام های حدیث کساء جدی تر
بیندیشیم می توانیم بهتر از گذشته زمینه سازان ظهور و
گشایندگان راه ایجاد جهان طراز قرآن باشیم.

سطح مطالعه---نقش فاطمه---جایگاه اهل بیت---متن حدیث-
-وظیفه ماراوی
اول
تاریخی شناخت اصالت کالم
دوم
متن مقدس
سوم
بیانیه تاریخی

شاهد

انسان فرازمند
معرفت و الگوگیری فردی

روایت
بارقه های الهی

معیار حق و باطل راهنما،رهنورد،رهبرو...
خط مشی گذاری عمومی بر اساس...

ارائه یک مکتب فلسفه آفرینش
چهارم
فصلی از یک مکتب ...رسیدن به هستی شناسی طراز قرآن

پیام های خارج از متن حدیث کساء:
الف نقش های ویژه هریک از اصحاب کساء:
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نخستین پیام خارج از متن حدیث کساء پیامی است که از پاسخ
باین پرسش م هم بدست می آید که چرا این پنج نفر و تنها این
پنج نفر نقش آفرینان رخداد کساء هستند و چرا در این حدیث
نامی از نام آوران دیگری نیست؟ بعنوان مثال از میان زنان اشاره
ای به خدیجه و یا زینب در این رخداد نمی بینیم و از مردان چرا
به سایر معصومین – که درود خداوند بر تمامشان باد – اشاره
نشده است؟!
آیا نمی شد زینب نیز عضوی از این جامعه شگفت انگیز باشد؟ و
یا نمی شد در متن گفتگوهای اصحاب کساء در آن رخداد
فراطبیعی سخنی از مهدی و یا سایر امامان اسالم به میان بیاید؟
بنظر می رسد در باره حضور این پنج تن در رخدادکساء بیش از
این ها اندیشه ورزی شود  .باید دید این پنج تن  ،هریک چه نقش
ویژه در چه عرصه خطیری بر عهده دارند که ایم چنین در حدیث
کساء مورد توجه و تاکید قرار گرفته اند.
این پنج تن را یک به یک مورد تامل قرار دهیم:
-1پیامبر خدا  ،محمد بن عبداهلل (ص)  ،خاتم االنبیاء
پیامبر  ،پیامبر است  .گذشته از پیامبری  ،خاتم االنبیاء است و
آخرین و کاملترین پیام خدا را برای بشریت آورده است  .نقش
محوری پیامبر بعنوان رسول اهلل و خاتم االنبیاء در رخداد :کساء
بی بدیل و بی نظیر است  .شاخص ترین نقش او در این جامعه
شگفت انگیز مقام رسول اللهی و خاتم االنبیائی اوست.
رسالت پیامبر سه دوره مشخص را شامل می گردد  .نخست از
بعثت تا هجرت و دوم از هجرت تا غدیر و سوم از غدیر تا رحلت.
از لحظه ای که پیامبر در غار حراء مخاطب جبرئیل قرار گرفت و
سپس از غار حرا فرود آمد  ،پیامبر بود و پیامبریش را نیز مرحله
به مرح له به نزدیکان و خویشان و سایر مردم ابراز می کرد ولی
جامعه ای در اختیارش نبود تا جامعه سازی بر اساس الگوی قرآن
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مجید را آغاز کند و جامعه طراز قرآن را به تاریخ معرفی کند .او
از لحظه آغاز بعثتش تا هجرت به مدینه  ،مردم را بسوی اسالم
دعوت می کرد  .بنابراین اولین دوره از دوران رسالت نبوی  ،دوره
دعوت است.
ولی از لحظه ورود پیامبر به یثرب یک جامعه با جغرافیا ،
جمعیت  ،تاریخ  ،بافت اجتماعی  ،اقتصاد و فرهنگ معلوم در
اختیار پیامبر قرار گرفت تا آنچه مورد انتظار است که از طریق
وحی در یک جامعه اسالمی تحقق پیدا کند  ،در آن منعکس گردد
و پیامبر کار جامعه سازی قرآنی را آغاز کند.
سنگ بنای جامعه سازی  ،ساختن یک حکومت الگوست .کار
جامعه سازی قرآنی نیز باید از طریق ارائه حکومت الگو تحقق پیدا
می کرد و پیامبر همین کار را نیز کرد و یک حکومت الگو در
مدینه تاسیس نمود  .حکومتی که ینام امامت محمدی در تاریخ
تاسیس گردید و در آن پیامبر امامت می کرد و مردم مدینه
امت او بودند و این امت و امام تصمیم گرفته بودند که جامعه طراز
قرآن را بوجود آورند.
اتفاقا مبداء تاریخ مسلمانان جهان نیز تاسیس همین حکومت الگو
بود .چون بالفاصله با ورود پیامبر به یثرب  ،حکومت پیامبر بر
یثرب در چهارچوب نظام سیاسی امامت آغاز گردید .دومین دوره
از دوران رسالت نبوی  ،دوره تاسیس نظام سیاسی امامت محمدی
در مدینه است.
تشکیل نظام سیاسی امامت در مدینه یک فرآیند عملی بود و
پیامبر با سیره خود  ،روز بروز درسهای جدیدی از این نظام
سیاسی به جامعه داد ولی اولین کوشش نظری برای نهادینه سازی
نظام سیاسی امامت در جامعه و تاریخ در رخداد غدیر اتفاق افتاد.
سومین دوره از دوران رسالت محمدی این دوره است که پیامبر
در آن عمال و رسما تثبیت نظام سیاسی امامت در تاریخ را در
دستور کار خود قرار داد که اگر به این دستور عمل شده بود به
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عمر نظامات سیاسی سلطنتی و خودکامه در جهان پبایان داده
شده بود.
کار ویژه پیامبر در جامعه پنج تن  ،نبوت و در چهارچوب رسالتی
که در آن میان بر عهده داشت  ،تاسیس نظام سیاسی امامت بود.
-2امام علی(ع) احیاگر نظام سیاسی امامت در تاریخ
نظام سیاسی امامت عمال بوسیله پیامبر تاسیس شد ولی درک
فلسفه سیاسی این نظام احتیاج به جهد و جهاد بسیار زیادی
داشت تا بتواند در وجدان سیاسی جامعه  ،جای خود را باز کند.
تنها نظام سیاسی که تا آن روز شناخته شده بود  ،نظام سیاسی
سلطنتی بود که در آن یک اصل اساسی وجود دارد و آن یک اصل
چنین است " :الحق لمن غلب " حق با آن کسی است که بر
دیگران غلبه یافته است .فرد غالب حق دارد بر توده های مغلوب
مردم حکومت کندو خواست های خود را بر آنان تحمیل نماید.
نظان سیاسی سبطنتی  ،یک نظام سیاسی شناخته شده  ،آزموده
شده و پذیرفته شده در مقیاس جهانی بود .کسی در بود یانبود
نظام سلطنتی بحث نداشت و اگر بحثی بود در استحباب رعایت
رعیت توسط سلطان بود  .وگرنه کسی در باره فسفه وجودی آن
بحث و گفتگو نمی کرد.
پیامبر باسیره سیاسیش در مدینه نشان داد که:
 -1مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند.
 -2نوع حکومت مردم با جهان بینی  ،فرهنگ و سطح خودآگاهی
و خداآگاهی مردم رابطه مستقیم دارد.
 -3اگر مردمی بصورت یک امت خودآگاه و خداآگاه در آمدند و
تصمیم گرفتند که راه خدا را طی کنند باید امام زمان خود را
بشناسند و با راهنمائی و رهبری و بر اساس رهیافتها و راهبرد
های او  ،این مسیر سرنوشت ساز را طی کنند.
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 -4در جامعه اسالمی هدف نهائی ساختن خویش بر اساس الگوی
صفات ربوبی است و اقامه عدل در خود و جامعه و جهان است .
کار دنیا  ،حتی از نظر اسالم  ،اصالح می شود و با ساختن انسانهای
خداآگاه  ،جامعه خداآگاه و مترقی ساخته خواهد شد و وقتی که
عدل انسانها را فراگیرد  ،جهان را فرا خواهد گرفت .بنابراین توسعه
وجودی بر توسعه موجودی مقدم است چون توسعه عادالنه
موجودی از توسعه وجودی سرچشمه می گیرد.
وعلی با صبر و سکوتش پس از رحلت پیامبر  ،هنگامی که نخبگان
قریش بر خالف پیمان غدیر برای تبدیل نظام سیاسی امامت
محمدی به خالفت قریشی باهم همداستان شدند و انصار ( اوس
و خزرج) نیز در سقیفه این همداستانی را تائید و در نتیجه تثبیت
کردند و جهد و جهادش بعد از آنکه مدینه پس از عثمان با تقاضا
و اصرار زیاد از او خواست بر جامعه ای که می خواست بصورت
یک امت در آید  ،امامت کند  ،نشان داد که در بر قراری نظام
سیاسی امامت  ،عنصر تعیین کننده خواست و رای مردم است و
حق تعیین سرنوشت  ،حق اساسی توده های مردم است که هیچ
جای چانه زنی و چند و چون گوئی ندارد.
علی در دوران حکومت خود بعنوان دومین امام پس از پیامبر ،
نشان داد که در نظام سیاسی امامت عدالت و آزادی بوسیله امام
تضمین می شود و این ضمانت بگونه ای است که هیچ عنصر
دیگری نمی تواند آن را کم رنگ و تضعیف نماید و امام تا مرز
شهادت در این راه مقدس می کوشد وبرای نهادینه ساختن عدالت
و ازادی در جامعه از جانفشانی دریغ نمی نماید.
-3فاطمه (ع) جداکننده مدینه النبی از مدینه العرب در تاریخ
فاطمه در این جمع دوست داشتنی که خدا به وجود انها افتخار
می کند  ،جایگاه ویژه ای دارد .او اولین معترض پس از رحلت
پیامبر به ارتجاع عرب است .او جدا از انصار درخواست نمود به آز
ها و آرزوهای قریش که در پی تجدید موقعیت استکباری که در
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چهارچوب دنیای شرک بر قبایل عرب داشتند  ،و اینک در مقیاس
فرا تر و فربه تر از گذشته با نماد های اسالمی بودند  ،تن در ندهند
و امام زمان خود که علی است را بشناسند و بسوی کعبه امامت و
رهبری او بشتابند و همان طور که در رکاب پیامبر برای تنزیل
قرآن جنگیدند در رکاب علی برای تاویل قرآن بجنگند تا تحقق
جامعه جهانی طراز قرآن بر آن عهد و این میثاق بمانند و بکوشند
و راه خدا را بروی توده های بشری بگشایند و انصار نتوانستند به
این پرسش فاطمه که یک ضرورت برای پیشروی تاریخ در مسیر
مشیت الهی آن بود پاسخ مثبت دهند ولی فاطمه توانست مرز
میان مدینه النبی و مدینه العرب را در ذهنیت تاریخ ترسیم و
تحکیم کند و بعنوان اولین معترض به ارتجاع عرب که خدا در ایه
تط هیر به طهارت و صداقت و حقانیتش شهادت داده است ،
صدای اعتراض خود را در زیر طاق حافظه جاری تاریخ بگوش
بشریت برساند.
-4امام حسن(ع) تبیین کننده نسبت امام و قدرت سیاسی
امام حسن باصبر راهبردیش و اعراض از حکومت بر کوفه هنگامی
که کوفه کفایت علمی و عملی خود را برای پویش در مسیر امامت
از دست داده بود  ،نشان داد که:
الف :از منظر امامت  ،قدرت صرفا وسیله ای برای پیمایش راه
خداست و نه هدف غائی امام در جایگاه امامت.
ب  :امام قدرت را تنها برای آن می خواهد که امت را با اراده امت
در راه خدا بسج کند و آنها را از پیچ و خم دره های خوفناک و
قله های ترسناک آزمونهای گوناگون عبور دهد و آنها را بسالمت
بسر منزل مقصود که رسیدن به فراخنای رحمت و رضایت و
مغفرت الهی و سعادت دنیوی و اخروی است برساند.
ج  :بنابراین امام نمی کوشد بهر وسیله چنگ زند و بهر شیوه روی
آورد تا قدرت را بنفع خود تحفیظ و توسیع و تجهیز کند .او
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هنگامی که مردم از راه خدا روی برگردانیده اند  ،به آسانی از
قدرت روی بر می گرداند تا تنها و باکمک یاران کم شمارش  ،در
راه آگاهی و آزادی مردم بکوشد و شرایط را برای نوزائی و پرورش
امت مرحله به مرحله  ،فراهم آورد.
امام حسن (ع) هرگز با معاویه صلح نکرد .او قرار داد ترک مخاصمه
را با معاویه امضاء نمود چون حتی اگر با سپاه کوفه با معاویه می
جنگید و بر او پیروز می شد باز هم امامت در تاریخ شکست خورده
بود ؛ چون کوفه انگیزه ربانی خود را از دست داده بود و روی به
آرزوهای دنیوی و آرمانهای سفیانی آورده بود و در راه ایجاد جامعه
طراز قرآن نمی توانست امام حسن را همراهی کند.

 -5امام حسین(ع) افشاگر حقیقت بعثت محمدی و بدعت و
ارتجاع اموی
امام حسین با قیام افشاگرانه خود  ،دو پرده را از دو چهره برگرفت
و دو نقاب را از روی دو صورت کنار زد و دو حقیقت را برای تاریخ
آشکار نمود.
نخستین پرده ای که امام حسین(ع) کنار زد  ،پرده پندار و
تبلیغات اموی از روی چهره حقیقت
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بعثت نبوی بود .امویان پیامبر را بازیگر قدرت می پنداشتند و
نبوت او را وسیله ای برای کسب قدرت سیاسی معرفی می کردند
و در عمل منکر حقیقت قرآن  ،واقعیت فراطبیعت و موقعیت
رسالت پیامبر در سلسله انبیاء الهی بودند.
امام حسین با قیام و جانفشانی خود و یارانش نشان دادکه :
-1بعثت نبوی  ،یک بازی سیاسی برای کسب قدرت سیاسی نبود
و نیست بلکه اهل بیت پیغمبر کامال آمادگی دارند در راخ حفظ
وحی و نهاد نبوت در تاریخ از جان خود بگذرد و این درخت را با
خون خود آبیاری کنند.
-2تمسک بنی امیه به نماد های اسالمی به معنی اعتقاد آنها به
اسالم و قرآن نیست  .در حقیقت بنی امیه دو شعار ال اله اال اهلل را
بنفع خود مصادره کرده اند تا با شمشیر بر توده های مردم حکومت
کنند و آنها را به مسلخ آرزوها و آرمانهای سرشتی و تمایالت ربانی
و خواست های فطرت الهی خود ببرند.
 -3امام هنگامی که نهاد امامت در تاریخ بخطر افتد از جان خود
می گذرد تا این نهاد را در تاریخ حفظ کند و امکان ایجاد جهان
طراز قرآن را در بستر تاریخ فراهم آورد.
-4حسین(ع) به همان اندازه آسانی که در تصور هیچ کسی نمی
گنجد آماده است جان خود را نثار حفظ پیام پیامبر در تاریخ نماید
ولی به هیچ روی حاضر نیست برای حفظ جان خود و اهل بیت و
یارانش به ارتجاع عرب آری بگوید .آری به ارتجاع عرب خط
سرخی است که حسین(ع) هرگز از آن عبور نخواهدکرد.
ب  :اصحاب کساء یک سامانه( )10برای تثبیت خاتمیت پیامبر در
تاریخند:
سامانه ترجمه کلمه سیستم در زبان انگلیسی است .سیستم به
معنی اجزاء متناسب  ،مرتبط  ،متعامل و هدفمند است.
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اعضای جامعه اصحاب کساء باهم متناسب و باهم در کنش
اجتماعی و سیاسی برای حفظ پیام پیامبر در تاریخ و در نتیجه
تحفظ نهاد خاتمیت  ،مرتبط و متعامل و هدف از این تناسب و
ارتباط و تعامل حفظ پیام پیامبر در تاریخ و زمینه سازی برای
پیروزی هر دو استراتژی پیامبر در تاریخ است  .نخستین استراتژی
تثبیت قرآن در تاریخ و دومین استراتژی ایجاد جهان طراز قرآن
است.
سیتم ها مشتمل بر اجزائی هستند که نبود هریک از آنها به معنی
نبود کل سیستم است .دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن یک
ملکول آب را می سازد  .حال اگر یکی از این دو گونه اتم نباشند
و در تناسب و ارتباط و تعامل هدفمند با هم قرار نگیرند  ،آب هم
مطلقا وجود نخواهد داشت نه اینکه مقداری از آب را خواهیم
داشت منتهی به نسبت کمتر.
گاه نبود یک قسمت بسیار کوچک در یک دستگاه بزرگ موجب
از کار افتادگی کل دستگاه می شود.
پنج تن نیز یک سامانه اند که از تناسب و ارتباط و تعامل هدفمند
آنها  ،خاتمیت پیامبر در تاریخ و بی نیازی تاریخ از بعثت پیامبر
دیگری و تثبیت و تحرک راهبرد های پیامبر(ص) در تاریخ  ،امکان
پذیر شده است و اگر هریک از آنها نبودند  ،اسالم نیز در تاریخ
نبود.
این است که پیامبر با صراحت تمام در این حدیث خطاب به
خداوند می گوید  " :اینان که اینک در زیر کساء با منند اهل بیت
و یاران ویژه و خواص منند  .گوشت آنها گوشت من و خون آنها
خون من است  .آزار آنها  ،آزار من و غم و رنج آنها غم و رنج من
است  .جنگ با آنها جنگ با من و صلح با آنها صلح با من است.
دشمن آنها دشمن من است و دوست آنها  ،دوست من است" .
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در این صورت و با این معیار که پیامبر بدست می دهد نمی توان
هم پیامبر را دوست داشت و هم پس از پیامبر به خانه فاطمه(ع)
حمله کرد و آن را به آتش کشید .و نیز نمی توان دوست پیامبر
بود و دشمن علی .
سیلی بصورت فاطمه  ،سیلی بصورت پیغمبر است و شمشیری که
فرق علی را شکافت فرق پیغمبر را شکافت و زهری که در کام
حسن ریخته شد در کام پیامبر ریخته شد وهرشمشیر که در کربال
بر پیکر حسین فرود آمد بر پیکر پیامبر فرود آمد و هر قطره خونی
که از تن حسین در عاشورا بزمین ریخت از تن پیامبر بزمین
ریخت.
این است که وقتی که فاطمه (ع) پس از حسنین(ع) و امام علی(ع)
در کنار پیامبر (ص) در زیر کساء قرار می گیرد می گوید " :فلما
اکتملنا جمیعا تحت الکساء" "....وقتی که ما همگی زیر کساء قرار
گرفتیم" منظور از "ما" در این جا همه خانواده علی(ع) و
فاطمه(ع) نیست چون همه فرزندان آنها در آن جمع نبودند و
زینبین غائب بودند و منظور همه اعضای خانه و خانواده پیامبر
نیز نیست چون بعنوان مثال ام سلمه همسر پیامبر – که این
اتفاق در خانه او رخ داد -در آن جمع نبود .منظور از" ما " دقیقا
پنج تن هستند:فاطمه و پدرش و همسرش و دو پسرش و بس!
در این جمع شگفت انگیز و شورآفرین فاطمه حلقه وصل میان
پیامبر و سایر اعضا ی این جمع است  .مگر او حلقه وصل بین
دوران پیامبر و دوران مقاومت در مقابل ارتجاع عرب()11پس از
پیامبر بوسیله حفظ نهاد امامت در وجدان تاریخ نبود و نیست؟ و
مگر او نبود که مرز بین مدینه النبی( )12و مدینه العرب( )13را
در تاریخ دقیقا تبیین کرد؟
هرکس بخواهد به راز پایائی و پویائی اسالم در تاریخ پی ببرد ،
ناگزیر باید پنج تن را بعنوان پنج نفر و پنج نقش ولی یک کلیت
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تجزیه ناپذیر بعنوان یک سامانه اعتقادی و انقالبی در تاریخ
بشناسد.
آیا ما پیام های فاطمه را دریافت کرده ایم؟!
ولی آیا ما پیام های حدیث کسا را درک کرده ایم؟ آیا ما به پیام
هائی که در این حدیث توسط فاطمه(ع) بدست ما رسیده توجه
کافی نموده ایم؟ و آیا وضعیت موجود ما از درک و توجه کافی ما
به فلسفه وجودی حدیث کساء و اصحاب کساء حکایت می کند؟.
گروهی از دانش پژوهان شیعه در باره سلسله اسناد حدیث کساء
و اعتبار سنجی آنها رساله های مستقلی نوشته اند از آن جمله :
 -1سند حدیث کساء از مرعشی نجفی  1356 ،هجری قمری
 -2آیه التطهیر فی الخمسه اهل الکساء از محیی الدین موسوی
غریفی  1377 ،هجری قمری
-3حدیث الکساء عند اهل السنه  ،از سید مرتضی عسکری 1395 ،
هجری قمری ،
-4سند حدیث شریف کساء  ،علی اکبر مهدی پور  1410 ،هجری
قمری
بی تردید این پژوهش ها  ،پویشهائی است که در سطح نخستین
شناخت پیام رخداد کساء صورت گرفته و در سطح بررسی های
کالمی ارزشمند است.
همچنین شروح ارزشمندی بر متن مشهور حدیث کساء نوشته
شده است ولی هنوز جای برداشتن قدم های بلند و تاریخ ساز
بویژه در سطوح دوم و سوم و چهارم وجود دارد تا به این درجه از
اطمینان نزدیک شویم که استعداددریافت پیام های فاطمه – که
درود خدا بر او باد -را بطور شایسته ای پیدا کرده ایم.
ولی با این همه  ،من حیث المجموع باید اعتراف کنیم که اگر چه
هزار و چهارصد سال است که شیعه این حدیث را می خواند ولی
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هنوز مفهوم کامل آن را بویژه در سطوح سلوک عرفانی و نظام
اجتماعی و معیارهای سیاسی و سیاست سنجی قرآنی و فلسفه
آفرینش انسان و سیر الی اهلل  ،بخوبی نمی داند و این خسارت
سنگینی است چه برسد به کاوش در باره این حدیث در سطوح
فراتر و گستره بیشتر.
پرسش دوم اینکه آیا ما در باره پنج تن بعنوان یک کلیت تجزیه
ناپذیر باندازه کافی کاوش و بررسی نموده ایم؟
پرسش سوم آیا ما پیام های درون متن و فرامتن حدیث کساء را
بدقت بررسی و مطالعه نموده ایم؟
بنظر می رسد که باید بپذیریم که هنوز قدم های بلندی را در این
راه باید برداریم.
رخدادکسا و مسئولیت ما
بنابراین نباید تصور کرد که صرف خواندن حدیث کسا و یا شنیدن
آن تمام آن نقشی است که ما
می توانیم در برابر آن داشته باشیم و در نتیجه تنها مسئولیتی
است که می تواند بر عهده ما باشد .خواندن و شنیدن این حدیث
قدم اول است و لی قدم آخر نیست .
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در رابطه با حدیث کساء وظایف زیر نیز می توانند مطرح مطرح
شوند:
 -1ما باید قرآن را و پنج تن را در تناسب و تعامل هدفمند با
یکدیگر ببینیم همانطور که آنها در حدیث کساء بطور معنی داری
در کنار هم دیده می شوند و نیز باید تناسب و ارتباط و تعامل
متقابل آنها را بشناسیم و بطور پیوسته بکوشیم این شناخت را
افزایش دهیم.
 -2ما باید بکوشیم قرآن را و پنج تن را و ارتباط و تناسب و تعامل
هدفمند قرآن و پنج تن را به سایر شیعیان جهان معرفی کنیم .
قرآن و پنج تن از یکدیگر غیر قابل تفکیکند آنچنانکه در رخداد
کساء نیزجبرئیل که در نزول وحی نقش آفرین بود  ،در کنار
اصحاب کساء قرار می گیرد  .شیعیان جهان آماده ترین زمینه را
برای درک این سامانه ربانی دارند که نقش بنیانی در هدایت
بشریت دارد .
 -3معرفی قرآن و پنج تن در یک نگاه سامانمند به تمام مسلمانان
جهان نیز مسئولیتی است که نمی توان از آن غفلت کرد  .معرفی
این سامانه ربانی به مسلمانان جهان  ،از دیگر مسئولیتهای ماست
 .باید پنج تن را به تمام مسلمانان جهان در چهار سطح کالم و
عرفان و سیاست و فلسفه معرفی کنیم  .این معرفی باید در ارتباط
و تناسب و تعامل هدفمند با قرآن مجید صورت پذیرد.
 -4ما باید قرآن و پنج تن را به جامعه بشری معرفی کنیم و این
معرفی حداقل باید در سه سطح عرفان و سیاست و فلسفه صورت
پذیرد.معرفی این سامانه ربانی به بشریت می تواند در پیدایش
جهان طراز قرآن مفید و تاثیرگذار باشد
 -5شناسائی و معرفی پنج تن و ارتباط سامانمند آنها با قرآن
مجید تمام وظیفه ای نیست که بر عهده ماست  .ما باید از متن
این شنا خت خط مشی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و
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فرهنگی مورد نیاز در جامعه طراز قرآن – در سه سطح فردی ،
اجتماعی و تاریخی  -را بدست آوریم .تا بتوانیم زمینه سازان
پیدایش چنان جامعه ای باشیم.
 -6باید بدانیم که شناخت و معرفی و الگو برداری از قرآن و پنج
تن الزم هست ولی کافی نیست  .همه این اقدامات مقدمه عمل
به الگوهائی است که از متن قرآن و سیره پنج تن در سطوح
مختلف بویژه در سه عرفان  ،سیاست و فلسفه بدست بدست می
آید  .شناخت قرآن و پنج تن در یک نگاه سامانمند راه ما را بسوی
آزادی نشان می دهد و عمل به این شاخت به معنی پیمودن این
را مقدس است.
متن عربی حدیث کساء
و اینک با توجه به مسئولیتهائی که در مقابل رخداد کساء بر عهده
داریم  ،بکوشیم حدیث کساء را در محافل خانوادگی و محلی و
اجتماعی و ملی و منطقه ای خود  ،با هم بخوانیم و خواست های
خود را نیز که در صدر آنها پیروزی محور مقاومت اسالمی و زمینه
سازی برای ظهور موعود بشریت است  ،از درگاه خداوند متعال
درخواست نمائیم بی تردید درخواست های ما از خداوند متعال بر
اساس آنچه صالح و مصلحت دنیوی و اخروی ماست مورد اجابت
خداوند قرار می گیرند:
عن فاطمه الزهرا علیها السالم بنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله
قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علی ابی رسول اهلل فی بعض
االیام  ،فقال السالم علیک یا فاطمه فقلت علیک السالم  .قال انی
اجد فی بدنی ضعفا  ،فقلت له اعیذک باهلل یا ابتا من الضعف  .فقال
یا فاطمه ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به  .فاتیته بالکساء
الیمانی فغطیه به  .صرت انظر الیه و اذا وجهه یتاللئوکانه البدر فی
لیله تمامه و کماله فما کانت اال ساعه و اذا بولدی الحسن قد اقبل
و قال السالم علیک یا اماه فقلت و علیک السالم یا قره عینی و
ثمره فوآدی  .فقال یا اماه! انی اشم عندک رائحه طیبه کانها رائحه
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جدی رسول اهلل  .فقلت نعم ان جدک تحت الکسا .فاقبل الحسن
نحو الکسا و قال السالم علیک یا جداه و یا رسول اهلل اتاذن لی ان
ادخل معک تحت الکساء؟
فقال و علیک السالم یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک.
فدخل معه تحت الکساء  .فما کانت اال ساعه و اذا بولدی الحسین
قد اقبل و قال السالم علیک یا اماه! فقلت و علیک السالم یا ولدی
و یا قره عینی و ثمره فوآدی  .فقال یا اماه! انی اشم عندک رائحه
طیبه کانها رائحه جدی رسول اهلل  .فقلت نعم  ،ان جدک و اخاک
تحت الکساء .فدنی الحسین نحو الکساء و قال السالم علیک یا
جداه ! السالم علیک یامن اختاره اهلل! اتاذن لی ان اکون معکما
تحت الکساء؟
فقال و علیک السالم یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل
معهما تحت الکساء .فاقبل عند ذالک ابوالحسن علی بن ابیطالب و
قال السالم علیک یا بنت رسول اهلل! فقلت و علیک السالم یا
ابالحسن و یا امیر المومنین! فقال یا فاطمه! انی اشم عندک رائحه
طیبه کانها رائحه اخی و ابن عمی رسول اهلل  .فقلت نعم ها هو مع
ولدیک تحت الکساء .فاقبل علی نحو الکساء و قال ابسالم علیک
یا رسول اهلل اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء؟
قال له و علیک السالم یا اخی و یا وصیی و خلیفتی و صاحب لوائی
قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء .
و قلت السالم علیک یا ابتاه یا رسول اهلل! اتاذن لی ان اکون معکم
تحت الکساء؟
قال و علیک السالم با بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک  .فدخلت
تحت الکساء .
فلمااکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اهلل بطرفی الکساء
و اومئی بیده الیمنی الی السماء و قال اللهم ان هوءاالء اهل بیتی
و خاصتی و حامتی  ،لحمهم لحمی و دمهم دمی  ،یوءلمنی ما
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یوءلمهم و یحزننی ما یحزنهم  ،ان حرب لمن حاربهم و سلم لمن
سالمهم و عدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم  .انهم منی و ان
منهم فاجعل صلواتک و برکتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک
علی و علیهم و اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.
فقال اهلل عزوجل یا مالئکتی و یا سکان سمواتی انی ما خلقت
سماءا مبنیه و ال ارضا مدحیه و ال قمرا منیرا و ال شمسا مضیئه و
ال فلکا یدور و ال بحرا یجری و ال فلکا بسری اال فی محبه هوءاالء
الخمسه الذینهم تحت الکساء فقال االمین جبرائیل یا رب و من
تحت الکساء؟ فقال عزوجل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله ،
هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها .
فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اهبط الی االرض لئاکون معهم
سادسا؟ فقال اهلل نعم  ،قد اذنت لک  .فاهبط االمین جبرائیل و
قال السالم علیک یا رسول اهلل! العلی العالء یقرئک السالم و
یخصک بالتحیه و االکرام و یقول لک و عزتی و جاللی انی ما
خلقت سماءا مبنیه و ال ارضا مدحیه و ال قمرا منیرا و ال شمسا
م ضیئه و ال فلکا یدور و ال بحرا یجری و ال فلکا یسری اال الجلکم
و محبتکم و قد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لییا رسول اهلل؟
فقال رسول اهلل  ،السالم یا امین وحی اهلل انه نعم قد اذنت لک،
فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال البی ان اهلل قد اوحی الیکم
 ،یقول  ":انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا" .
فقال علی البی  :یا رسول اهلل اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء
من الفضل عند اهلل ؟
فقال النبی :والذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی بالرساله نجیا ما
ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل االرض و فیه جمع من
شیعتنا و محبیتا اال و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم المالئکه و
استغفرت لهم الی ان یتفرقوا .
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فقال علی :اذا و اهلل فزنا و فار شیعتنا و رب الکعبه!
فقال ابی رسول اهلل  :یا علی و الذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی
بالرساله نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل االرض
و فبه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم مهموم اال و فرج اهلل همه
و ال مغموم اال و کشف اهلل غمه و ال طالب حاجه اال و قضی اهلل
حاجته .
فقال علی اذا واهلل فزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا فازو و سعدو فی
الدنیا و اآلخره ورب الکعبه.
منابع
رخداد کساء که در خانه ام المومنین ام سلمه اتفاق افتاد و در
جریان آن آیه تطهیر نازل شد ،در منابع زیر آمده است:
الف منابع شیعه:
 -1تفسیر قمی 1404 ،هجری قمری  ،جلد سوم  ،ص193
 -2تفسی فرات کوفی  1410 ،هجری قمری  ،ص 111و - 332
337
 -3مجمع البیان ،شیخ طبرسی  1372 ،هجری شمسی  ،جلد
هشتم  ،ص559
 -4البرهان فی تفسیر القرآن  ،بحرانی  1374 ،هجری شمسی ،
جلد دوم  ،ص 106
 -5اصول کافی  ،شیخ کلینی  1429 ،هجری قمری  ،جلد دوم
ص8
 -6امالی  ،شیخ طوسی  1414 ،هجری قمری  ،ص 368و ص
565
ب :منابع اهل جماعت و نیز اهل سنت :
-1صحیح مسلم  1423 ،هجری قمری  ،جلد پانزدهم  ،ص190
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-2مسند احمد بن حنبل  1412 ،هجری قمری  ،جلد هفتم  ،ص
415
 -3اسد الغابه  ،ابن اثیر  1377 ،هجری قمری  ،ص 29
 -4جامع البیان  ،طبرسی  1412 ،هجری قمری  ،جلد پنجم ،
ص22
 -5تفسیر القرآن العظیم  ،ابن ابی حاتم  1419 ،هجری قمری ،
جلد نهم  ،ص 3133
-6الکشاف  ،زمخشری  ،جلد اول  ،ص370 -368
-7التفسیرالکبیر  ،فخر رازی  1420 ،هجری قمری  ،جلد هشتم
 ،ص347
-8الجامع الحکام القرآن ف قرطبی  1405 ،هجری قمری  ،جلد
چهاردهم  ،ص183
-9تفسیر القرآن العظیم  ،ابن کثیر  ، 1419 ،جلد ششم  ،ص 369
-10الدر المنثور  ،سیوطی  1421 ،هجری قمری  ،جلد پنجم ،
ص376
پی نوشت ها:
 -1لذت را خوشی و حالت موافق تن توصیف کرده اند  .عالمه
دهخدا در لغت نامه می نویسد ":ادراک لذت  ،ادراک مالئم است"
و آن را نقطه مقابل الم می داند.
نگاه کنید به :
عالمه علی اکبر دهخدا :لغت نامه  ،جلد دوازدهم  ،چاپ اول از
دوره جدید  ، 1373 ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
از نظر روان شناسی لذت نوعی هیجان شناخته می شود که در
تعامل با کنش ها و واکنش های بیولوژیک قرار می گیرد .نگاه
کنید به:
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رابرت فرانکن  :انگیزش و هیجان  ،ترجمه حسین شمس اسفند
آباد  ،غالمرضا محمودی و سوزان امامی پور  ،نشر نی  ،چاپ هفتم
 ، 1396ص 409-408
-2عالمه علی اکبر دهخدا ثواب را چنین تعریف کرده است:
" هر عملی که از بندگان ایزد تعالی سر زند که در ازاء آن بنده
استحقاق بخشایش و آمرزش الهی را در یابد ".و نیز  " :برخی
گفته اند ثواب بخشیدن است آنچه را مالیم طبع آدمی باشد"...
نگاه کنید به:
علی اکبر دهخدا  :لغت نامه  ،جلد پنجم  ،چاپ اول از دوره جدید
 ، 1373 ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 -3عالمه علی اکبر دهخدا قلب را چنین از نظر عرفا تعریف کرده
است:
" لطیفه ایست ربانی که که به قلب جسمانی صنوبری شکل که
در طرف چپ سینه است  ،تعلق دارد" .
نگاه کنید به:
علی اکبر دهخدا  :لغت نامه  ،جلد یازدهم  ،چاپ اول از دوره
جدید  ، 1373 ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
در فلسفه و حکمت اسالمی یکی از راههای شناخت  ،شناخت
قلبی است.
-4کساء از نظر لغت گلیمی است که آن را پوشند .نگاه کنید به
لغت نامه دهخدا جلد  11پیشین.
-5منظور از فرا طبیعت همان ماوراء الطبیعه است.
 -6سیاست در لغت به معنی تدبیر و تنبیه آمده ولی در جامعه
شناسی به معنی دانش تحصیل و حفظ و بسط قدرت است.
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 -7زمین شناسان می گویند آتشفشانی در اعماق اقیانوس ارام که
خاکستر آن در سراسر زمین پراکنده شد موجب پیدایش یک
طوفان عالم گیر گردید و مجمع الجزایر اندونزی را بوجود
آورد.بنابراین امکان پذیری طوفانی جهانی مورد تایید زمین
شناسان است.
 -8متخصصان ژنتیک با بررسی نقشه ژنتیک جامعه بشری به این
نتیجه رسیدند که همه انسانها از نسل تعداد معدودی در حدود
هزار نفر هستند  .آیا آن هزار نفر همان سرنشینان کشتی نوح
هستند که از یک طوفان عالم گیر نجات پیدا کرده اند؟
 -9ما در کتاب " چگونه می توان حضرت فاطمه(ع) را شناخت"
روش شناخت ایشان و سایر معصومین علیهم السالم را نشان داده
ایم.
نگاه کنید به :
محمدحسن زورق  :چگونه می توان حضرت فاطمه (ع) را شناخت
 ،انتشارات علم  ،تهران .1399
 -10سامانه ترجمه لغت  systemدر زبان انگلیسی است.
 -11منظور از ارتجاع عرب همان حزب سفیانی است که در پی
آن بود که شرایط قبل از اسالم را با نماد های اسالمی احیاء کند.
-12منظور از مدینه النبی آرمان شهری است که قرار بود بر اساس
ارزشهای اسالمی بوجود آید .
 -13منظور از مدینه العرب جامعه ای است که در پیدایش آن
اسالم  ،میراث عربی و عادات و سنن پیش از اسالم تاثیر داشته
اند ما در این باره در منبع زیر بحث کرده ایم:
شهر گمشده [ فاطمه چه گفت؟ مدینه چه شد؟]  ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی  ،چاپ هفتم  ،تهران  ، 1394 ،فصل سوم.
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اشاره :مقاله زیر نوشته استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سید
سلمان صفوی و فرزند دانش پژوی ایشان دکتر سید صدرالدین
صفوی است .بدیهی است آنچه در اینمقاله – ومقاالت دیگر –
آمده الزاما به معنی دیدگاه این مجله نیست.
چکیده:
نسبت و رابطه بین موسیقی و تصوف از منظر هستی شناختی،
شناخت شناختی و کارکردی در این مقاله مورد بررسی و تحلیل
قرار می گیرد از جنبه هستیشناختی «،موسیقی عرفانی»تجلی
جمال و تغمه الهی است که در عالم ناسوت بنا به مرتبه نفس و
یقین موسیقی دان و نوازنده ظهور می یابد .موسیقی و عرفان از
منظر شناخت شناسی نوعی هستی به معنای عرفانی است( .یعنی
جنبه ظلی دارند) و هر دو روش برای وصول و مبدا اعال به شمار
میروند .بدین معنا که موسیقی عالوه بر اینکه از تجلی اسماء الهی
است ،از طریق «موسیقی عرفانی» امکان دست یابی به عالم
ملکوت و الهوت نیز فراهم میگردد .این جنبه ترکیبی و نزدیکی
موسیقی و عرفان است وحاصل همراهی آنها «بیداری»  ،معرفت،
«آرامش» و« زیبایی» چهار جزئی تفکیک ناپذیر« موسیقی
عرفانی» است« .موسیقی عرفانی» یکی از کلید های دست یابی
به حقیقت الهی است .البته از منظر عرفان و صوفیان ،آن گونه از
موسیقی که اسباب غفلت،جهل وگناه شود مذموم و مطرود است
و جایز نیست.
مقدمه
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تاریخ فرهنگ انسانی گواه است که در عموم ادیان ،موسیقی از
ابتدای تاریخ بشر به عنوان بخشی از فرهنگ و جزئی از مراسم
عبادت وجود داشته ،اعم از ادیان ابراهیمی و ادیان دیگر همانند
شینتو ،دائو و بودایی 1و به طور کلی هیچ جامعه ای عاری از
موسیقی وجود نداشته است .مقام معظم رهبری راجع به موسیقی
اصیل معتقد هستند که :هنر موسیقی ،تلفیقی از دانش ،اندیشه و
فطرت خداداد است.

پس می بینیدکه پایه،پایه ی الهی است .حال اگر در این زمینه به
سراغ سروده های مولوی برویم و بگوییم موسیقی ،انعکاس صدای
افالک است و آن را به عالم عرفانی مورد اشاره او وصل کنیم  ،از
واقعیت به (عالم) تخیالت نقب زده ایم زیرا گفته های او در این
خصوص ،شبیه خیال است و طبعاً مفهوم دیگری خواهد

داشت»2.

1

Lawrence E.Sullivan (Editor),Enchanting Powers:Music in the Worlds
Religions(religions of the World(Harvard)),1997
 2هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری،دفتر نشر و فرهنگ اسالمی،تهران،چاپ ششم،1377،
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مثالً سمفونی شماره پنج بتهوون و سمفونی شماره شش
چایکوفسکی مقبول اغلب معنا جویان عالم است .
اما «موسیقی عرفانی»گونه ای عمیق و معنوی از موسیقی است
که همراه با معرفت الهی و زیبایی است و راه عبادت و سلوک الی
اهلل را هموار میکند .جالل الدین رومی در مثنوی سروده است:
خشک چوبی،خشک تاری،خشک پوست
از کجا می آید این آواز دوست
« نشانه های موسیقی در تمدن اسالمی ،حالتی عمیق ازصدای
دوست تلقی می شده ،این حقیقتی است که با وسیله ای بی جان
،معجزه عمیق وجود را سامان می دهد و با کنار هم گذاشتن نت
ها و صداها درک عمیقی از احساس و تلطیف روح به دست
میآید» 3در تصوف اسالمی حتی افرادی از قبیل غزالی و کاشانی
احکام عبادی برای «سماع» وضع کرده اند.عموم مذاهب اعم از
شیعه،سنی

و

اهل

تصوف

هم

چون

مولویه،نقشبندیه،قادریه،خکساریه،صفویه و«....سماع» را به عنوان
بخشی از سیر و سلوک دینی و «موسیقی عرفانی» را جزو آداب
وسنن سلوکدانسته اندو موسیقی را یکی از تکنیک های وصول
حق میدانند .روزبهان بقلی شیرازی در رساله «القدس» انواع
«سماع» و معنای «موسیقی عرفانی» را تبیین کرده

است4.

بزرگان ادبیات و عرفان ایران و اسالم نظیر جنید بغدادی ،ابوسعید
ابوالخیر ،غزالی ،عین القضاه همدانی ،شیخ نجم الدین کبری ،عطار
 3نصر،سیدحسین،موسیقی و دنیای مذاهب،هاروارد1994،
 4صفوی،سیدسلمان ،ساختار
مکتوب،تهران1388،
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نیشابوری ،روزبهان بقلی ،شمس تبریزی ،موالنا جالل الدین
رومی،فخرالدین عراقی ،دهلوی ،شیخ صفی الدین اردبیلی،محمود
شبستری،الهیجی،شاه نعمت اهلل ولی همگی اهل«سماع»یا
«موسیقی عرفانی»بوده اند.از این جنبه می توان تصریح نمود که
هیچ دینی وجود ندارد که در طریقت خود ،گونه ای از موسیقی را
نداشته باشد .حتی مذاهبی که با موسیقی برخورد خشک و رسمی
دارند ،به نحوی از موسیقی بهره میگیرند .از منظر صوفیان آن
نوع از موسیقی که اسباب غفلت،جهل و گناه شود ،مذموم و مطرود
است و جایز نیست .در این مقاله نسبت موسیقی و تصوف اسالمی
مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

موسیقی عرفانی از منظر پیشینی)( A Prioriو پسینی A
)( Posteriori
«موسیقی عرفانی» از دو جهت قابل بررسی است :اوال بین دو نگاه
پیشینی و پسینی قائل به تمایز است .ثانیا بین دو نگاه آنتولوژیک
و اپیستمولوژیک تمایز می گذارد .نتیجه نگرش به قضیه از نوع
پیشینی این است که عالوه بر امکان وجود «موسیقی عرفانی»
موسیقی بالذات در تناظر جدی و واقعی با عرفان قرار دارد ،هم از
منظر وجود شناسی و هم از حیث معرفتی ،تولرانس و هارمونی به
تاریخ هنر نیز از جهت پسینی می توان نگریست.
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بدون شک یکی از گونه های موسیقی که در فرهنگ و تمدن
جهانی وباالخص اسالمی بروز یافته« ،موسیقی عرفانی» است که
به ویژه در طریقت های عرفانی همچون مولویه ،خاکساریه،
نقشبندیه ،قادریه و صفویه در ایران ،ترکیه ،بالکان ،آسیای میانه ،
قفقاز و شمال آفریقا به نحوه پسینی در تاریخ هنر مشاهده شده و
تکامل یافته است و همواره نوعی ارتباط متقابل بین موسیقی و
عرفان وجود داشته است .برای مثال این ارتباط متقابل در
«سماع» به صورت تاثیر موسیقی در ایجاد وجد مشهود است.
موسیقی عرفانی از منظر آنتولوژیک و اپیستولوژیک
از منظر آنتولوژیک ،نخستین سوال در مورد چیستی عرفان است
در حوزه عرفان نظری ،تجلی حضرت حق در وجود سالک ،اورا
عارف می سازد .عرفان ،چگونگی تجلی حضرت حق در وجود آدمی
و تبیین این مسئله است که «فنای فی اهلل» و «بقای باهلل» چگونه
صورت می گیرد .
«موسیقی عرفانی» چیست؟ از جنبه آنتولوژیک «موسیقی
عرفانی» تجلی جمال و نغمههای سرشتی است که در عالم ناسوت
مجال ظهور می یابد .لیکن موسیقی و عرفان از منظر
اپیستمولوژیک ،هم نوعی از هستی )(Existenceبه معنای
عرفانی هستند( یعنی جنبه ظلی دارند) و هم به عنوان روش هایی
برای وصول به مبداء اعلی به شمار می روند .بدین معنا عالوه بر
این که موسیقی گونهای از تجلی هستی الهی است .از طریق
«موسیقی عرفانی» امکان دست یابی به فرا طبیعت را هم می شود
.این جنبه ترکیبی و نزدیکی موسیقی و عرفان است .لذا حاصل
همراهی آنها «بیداری» ) (Awarenessاست «.بیداری» ،معرفت
«آرامش» و «زیبایی» چهارجزء تفکیک ناپذیر «موسیقی عرفانی»
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هستند .اساس «موسیقی عرفانی» در چهارچوب چگونگی تجلی
ال هوت در ناسوت و چگونگی الهوتی شدن ناسوت است.
« موسیقی عرفانی» شبیه سنجش نسبت طبیعت با کالم فرابشری
و یا نسبت طبیعت و مراتب وجود است .از منظر عرفانی ،عارف
همواره با تجلیات مختلف حضرت محبوب مواجه میشود که گاه
در قالب کلمات ،زمانی در قالب اصوات وگاهی در قالب حرکات
است .

لذا موسیقی فی حد ذاته امری سرشتی است «.موسیقی عرفانی»
گونهای خاص از موسیقی است که در آن موسیقی و عرفان ،هم از
حیث هستی شناختی و هم از جنبه معرفت شناختی با یکدیگر
تالقی میکند و به نوعی تجلی فرا طبیعت است .از دیگر سو با
کمک «موسیقی عرفانی» ارتباط و وصول به فرا طبیعت ممکن
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می گردد .این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید بیشتر به آن
پرداخته شود.
حقیقت ،واحد است ،اما تجلیات آن متفاوت است .جمال حق
وقتی در قالب حرکت ظهور می یابد« ،سماع» نام می گیرد .این
حقیقت وقتی در قالب نغمه و صوت تجلی مییابد« ،موسیقی»
خوانده می شود .به تعبیر دیگر موسیقی یکی از راههایی است که
توسط آن می توان به فرا طبیعت رسید .لذا این جلوهها ،راههای
وصول به حقیقت اند .موسیقی و صوت یکی از اصیلترین راههای
وصول به فرا طبیعت است «.موسیقی عرفانی »یکی از بهترین
شاخصه های رسیدن انسان به حقیقت است که بخش مهمی از
آن «کشف» است .البته موسیقی دارای سیر تشکیکی است .از یک
سو چنان است که جز با طهارت نفس و تخلیه نفس از رذایل
نمیتوان به آن وارد شد و از دیگر سو می تواند انسان را به اسفل
السافلین برساند.
در اندیشه عرفانی ،حقیقت ،وجودی ضلی است ،یعنی تابعی از
وجود حق است و به همین جهت غنی نیست ،بلکه ممکن و فقیر
است و واجب نیست .به این تعبیر خود حقیقت نیست ،البته اگر
تجلی های حضرت حق تلقی شود ،که بدین معنا چنین است،
البته با ذکر این نکته که این حقایق تشکیکی هستند .حقیقت
وجودی ،یعنی وقتی اشیا تحقق خارجی یا عینی مییابند.
تفاوت نگاه مالصدرا و عرفا
در نگاه صدرایی به موسیقی ،می توان آن را مرتبه ای از مراتب
هستی شمرد .اما تجلی موسیقی در نگاه عرفانی است که معنا می
یابد .آیا موسیقی حکایت از موضوعی می کند یا بالفطره اصالت
دارد؟ این موضوع ،بحث مهمی در فلسفه هنر است که آیا هنر
حاکی از چیزی است یا به خودی خود اصیل است؟ موضع فلسفه
75

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

صدرایی در قبال این پرسش این است که هنرها و بالتبع موسیقی،
باال صاله نوعی ازهستی و مرتبه ای از مراتب آن هستند ،اما در
حوزه تفکر عرفانی که صرفاً یک وجود است و مابقی نموده است،
عرفا عالم ممکنات را ظلی و تجلی می بینند و سخنی از انواع
مراتب وجود نیست« .موسیقی عرفانی» نیز ظلی و در حکم جلوه
ای از جلوه های حضرت حق است.

در این مورد دو بحث مطرح میشود :بحث مکاشفه و بحث تجلی،
در موسیقی نیز مکاشفه هست و در آن چگونگی پیدایش موسیقی
و نسبت موسیقی موسیقی دان و مراتب حس ،مورد بحث قرار
میگیرد .برای مثال مراتب حس به نسبت قلبی و وجودی موسیقی
دان بستگی دارد .هرچه قلب موسیقی دان منورتر و شفاف تر
باشد ،موسیقی صادره از چنین قلبی نیز نورانیت بیشتری دارد و
هرچه وجود او نازل تر باشد ،سطح موسیقی پایین تری دارد.
موسیقی ملکوتی یا مادی و شهوانی ،همگی جلوههای مراتب نفس
و درجات یقین هنرمندند .بر اساس قرآن حکیم ،در عرفان اسالمی
یکی از تقسیمات نفس ،سه مرتبه «نفس اماره»« نفس لوامه» و
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«نفس مطمئنه» است و یقین نیز دارای سه مرتبه است .که
عبارتند از« :علم الیقین»« ،عین الیقین» و «حق الیقین» است.
این تقسیمات نفس و یقین را از حضرت موالنا با استادی تام در
قالب نظم و حکایت های کوتاه در دفتر اول و دوم مثنوی معنوی
سروده که ساختار دفتر دوم مثنوی برای نخستین بار توسط خانم
مهوش السادات علوی تبیین هرمنوتیکی با رویکرد سینوپتیکال
شده

استRumi,s .

)SadatT,Decrypting

 .( Mathnawi,London,2016روزبهان بقلی در فصل هفتم
رساله« القدس» تبیین قابل توجهی از انواع رابطه موسیقی با قلب
و روح انسان ارائه کرده است.
خدمت تصوف به موسیقی اصیل
موسیقی در دورههای گوناگون تاریخ بشری کاربردهای مختلفی
برای هر قوم و قبیله و هر یک از جوامع بشری داشته است .در
جهان اسالم نیز «موسیقی عرفانی» از زمان ظهور و رشد تصوف،
گسترش یافت .بدین معنا باید پذیرفت که تصوف به رشد و
گسترش «موسیقی معنوی» کمک کرده است .البته قابل تاکید
است که موسیقی و جنبه عرفانی آن مربوط به ظهور اسالم نمی
شود .از زمان حضرت آدم (علیه السالم) تا حضرت خاتم (صلوات
اهلل علیه) و تا قیامت کبری ،نسبت موسیقی و عرفان وجود داشته
و خواهد داشت .موسیقی و عرفان همواره ارتباط تنگاتنگ داشته
اند و در تمام ادیان از ادیان موجود در شرق تا ادیان ابراهیمی«،
موسیقی عرفانی» یا به نحو عام تر «موسیقی معنوی» یا «موسیقی
نیایشی» وجود داشته است .
در چارچوب فرهنگ اسالمی «موسیقی عرفانی» از آغاز وجود
داشته است برای مثال در تاریخ اسالم می خوانیم در مراسم ازدواج
حضرت فاطمه(س)دف زدهاند و از نوعی موسیقی استفاده کرده
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انده .بعدها نیز با تشکیل انواع صنف های علمی -اجتماعی در
فرهنگ و تمدن اسالمی ،از قبیل صنف فقها ،محدثین ،فالسفه،
متکلمین ،مفسرین و مورخین ،در این بستر تاریخی در فرهنگ
اجتماعی مسلمین ،یک صنف اجتماعی با عنوان نهادهای معنویت
گرایان محض تشکیل شده که از آنها به عنوان «عرفا» یا «اهل
تصوف» یاد می شود.

از آنجا که اولویت اصلی «عرفا» ،معنویت محض و عرفان است و
جنبه حقیقت و طریقت دین برای آنها اولویت دارد و به شریعت
نیز در این راستا مینگرند ،موسیقی برای آنها اهمیت افزونتری
می یابد و «اهل تصوف» ارتباط وثیق تری با موسیقی می یابند.
یعنی هم جنبه های زیبا شناختی موسیقی برای آنها اهمیت دارد،
هم جنبه تجلیات آن و نحوه گفتمان بین اصوات و رفتار و قلب
به آنها کمک میکند سلوک به نحو آسان تر صورت گیرد.
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برخی میگویند ادعیه بهترین موسیقی است .بدون شک در ادعیه
نیز نوعی موسیقی الهی موج میزند ،اما باید خاطرنشان کرد که
موسیقی با این گونه امور در تضاد و تناقض نیست .ادعیه و سوره
های قرآن حکیم نوعی موسیقی الهی و تجلی هنری حضرت حق
به شمار میروند ،اما همه این امور شریف و قدسی ،موسیقی
نیست .موسیقی انواع گوناگون دارد .جزء سیام قرآن حکیم«،
موسیقی الهی» در مرتبه بسیار برجسته است .موسیقی کیهانی و
موسیقی ادعیه ی برآمده از قلب مبارکه معصومین (علیه السالم)
نیز از گونه های دیگر موسیقی به شمار می روند .موسیقی های
دیگری هم هست که برآمده از دل و جان هنرمندان اهل معرفت
است.
با تشکیل تصوف به دلیل اولویت آن و جنبه جمال شناسی به
جنبه کمکی که در حالت وجد صوفیان داشت «،موسیقی عرفانی»
به تدریج قوت و قدرت بیشتری گرفت .بدین معنا عرفان نقش
مهمی در حفظ و ارتقای موسیقی ایفا نمود «.موسیقی نیایشی»
همواره در تعالی سالکان نقش موثرداشته ،اما در حوزه اجتماعی
،عرفان ،نقش مهم تری در استمرار حیات موسیقی در یک جامعه
دینی ایفا کرده است .بنابراین «عرفا» و طریق معتبر عرفانی با
زنده نگه داشتن و ارتقای موسیقی ،حق بزرگی بر موسیقی دانان
دارند.
اسالم در شرایط فقر فرهنگی جزیرة العرب ظهور کرد و طبیعتا
به دلیل این شرایط در تجلی اولیه اسالم مجال بروز تجلیات هنری
اندک بود ،اما به مرور هنر تحت تاثیر محتوای هنر قدسی کالم
اهلل قرآن حکیم نقش مهمی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
یافت .آیات قرآن حکیم ،مملو از نغمه های موسیقیایی است.
اهمیت هنر در دوره های مختلف درخشان تمدن اسالمی آشکار

79

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

است .در آثار معماری اسالمی ،تجلیات هنری فراوان به چشم می
خورد .در قرن چهارم هجری قمری که دوران اوج و شکوفایی
فرهنگ و تمدن اسالمی بود ،همه طبقات علوم اسالمی به طور
مشخص و متمایز مدون شدند.

در این دوره علومی از قبیل ادبیات عرب ،عرفان ،فقه و کالم به
طرز دقیق گردآوری شدند .برخی از علمای اسالم سعی کردند
برای موسیقی نیز اصول و قوانین مشخصی تصویب کنند و این امر
قطع نظر از گرایشات عرفانی آنها صورت گرفت ،زیرا گرایشات
عرفانی از قبل وجود داشت .لذا در این دوره اصول موسیقی
اسالمی نیز مدون شد .نقش موثر ایران در این برنامه از اهمیت
خاصی برخوردار است و با سایر ممالک اسالمی قابل مقایسه
نیست .دلیل آن هم وجود موسیقیدانان برجسته ایرانی در قرن
دوم هجری هم چون اسحاق موصلی ،مولف « النغم واالیقاع» ابن
خردادبه مولف« االدب وسماع» ،ابوالعباس سرخسی مولف
«الموسیقی الکبیر» ابوبکر اهوازی مولف« فی الجهل الموسیقی»
و ابوالفرج اصفهانی(286ه.ق) مولف «االغانی»،زکریای رازی،
فارابی (339ه.ق)مولف« الموسیقی »خواجه نصیرالدین طوسی،
صفی الدین ارموی(656ه.ق) مولف دو کتاب «شوقیه در خواص
موسیقی» ،و «ادوار» درباره دستگاه های موسیقی است (.علیرضا
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هاشمی ،سیر تاریخ موسیقی در ایران بعد از اسالم ،دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،تهران).
عرفایی نظیر هجویری ،غزالی ،قشیری ،روزبهان بقلی شیرازی،
عطار نیشابوری ،موالنا جالل الدین رومی ،شیخ صفی الدین
اردبیلی ،شاه نعمت اهلل ولی ،عزالدین کاشانی نیز نسبت موسیقی
را با سلوک و وجود بیان نمودند .هجویری در«کشف المحجوب»
می نویسد :هر که گوید مرا را به الحان واصوات
و مزامیر خوش نیست ،یا دروغ می گوید ،یا نفاق می کند ،یا حس
ندارد و از شمار جمله مردمان بیرون است .برخی از عرفان نظیر
موالنا جالل الدین رومی ،شیخ صفی الدین اردبیلی و بقلی شیرازی
معتقدند «موسیقی عرفانی» نغمه الهی است که گوش برون توان
فهم آن را ندارد و دلی که به نور حق منور است ،با آن مانوس
است ،اما کسی که ذوق موسیقیایی ندارد از معرفت و دیدن جمال
الهی محروم است .کسانی که موسیقی را مطلقاً انکار میکنند
،دچار کج فهمی دینی اند و خداشناسی آنها در بخش جمال
شناسی و اسماء الهی ضعیف است و در حقیقت از فهم جنبه های
جامعه شناسی الهی محروم

اند5.

موسیقی ،منتهی الیه خلقت است ،که اسرافیل به فرمان الهی در
صور خویش می دمد .یقین بدانید که دمیدن اسرافیل درصور با
صدای گوش خراش نیست .نفخ صور باید چندان زیبا و دل انگیز
باشد که در روز حشر عموم موجودات را به شکلی عاشقانه بار
دیگر زنده کند .در آغاز آفرینش نیز چنین بوده است .متصوفه اهل
5

&See:Safavi,Seyed G .,The Structure of Rumis Mathnawi,London,2006,
Thaqalain ,Irfan:Theoretical and Practical Principles of ,Irfan and Safaviyya
Spiritual Path ,London,2013.
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حق معتقدند خداوند به وسیله موسیقی دلنواز تنبور ،روح را دچار
غفلت نمود و در بدن متجسد کرده است.
در قیامت کبری دو اتفاق عظیم رخ میدهد :از سوی متالشی
شدن جهان و ازدیگر سور احیا و زنده شدن روی می دهد .از منظر
ذوقی ،از یک جهت مستی کامل و فنای کامل هستی ظلی و از
دیگر سو احیای مجدد انجام می پذیرد .همانند تجلی خداوند بر
کوه طور که آن کوه را متالشی نمود .این تجلی در قیامت کبری
از طریق صوت یعنی موسیقی صورت می گیرد .بدین معنا که در
قیامت کبری موسیقی یک بار سبب میشود از شدت عظمت آن
جهان به کلی از خود بی خود شود و از سوی بار دیگر هویت ظلی
آن احیا میشود تا نسبتش را با مبداء اعلی و وجود اعلی بیان
نموده ،جایگاه آن را در هستی الهوتی و آخرالزمانی معین کند .از
این منظر در قیامت کبری موسیقی نقش کلیدی دارد.

نسبت کالم و آوا در موسیقی عرفانی
«موسیقی عرفانی» بیشتر متاثر از کالم است یا آوا؟ برای مثال
همان طور که برخی از عرفا در «سماع » خویش اشعاری را برزبان
می آورند ،در این گونه از «موسیقی عرفانی» ارجحیت با کالم
است یا آوا ؟هر طرح و رنگی محتوای خاص خود را دارد .قائل
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شدن به تمایز جدی و خشک بین موسیقی کالمی و آوایی به
گونهای ناهمگونی می انجامد .امری که در دوران جدید به دلیل
توفق کمیت مشهود است .اما در گذشته که در که این اتفاق از
طریق سلوک بوده و این انطباق وجود نداشته است .نسبت بین
کالم و آوا در «موسیقی عرفانی» حتی از جهت فواصل باید رعایت
شود .زیرا فواصل ،یک نسبت است و نسبت ،به دلیل تجلی و مراتب
وجودی ،تاثیرات خاص خود را داراست .بدین معنا که تعابیر
چهارگاه ،سه گاه ،پنج گاه ،یاماهور ،صرفاً لفظ نیست ،بلکه نسبت
هایی است که از نظر وجودی تعریف خاص خود را دارد و هم
معنی و هر مفهوم تابع آن است و اثرات خاصی خود را دار است.
بدین معنا که موسیقی باید در نسبت با حقیقت قرار گیرد و این
نسبت اگر عالمانه و وجودی باشد ،بر اساس مراتب تاثیرات خود
را خواهد داشت ،خواه عرفانی باشد یا نباشد.
عرفان ،سبب تنزیه موسیقی میشود و این امر نه تنها در
موسیقی ،که در سایر هنرها از قبیل مجسمه سازی ،نگارگری،
نقاشی ،طراحی اسلیمی و ....نیز صادق است .گویی مفاهیمی که
در عالم مجردات مورد مکاشفه قرار گرفته اند ،به تصویر در می
آیند .در موسیقی این چنین است ،از فواصل طبیعی ماهور ،به
سمت شور حرکت می شود ،از آنجا به نوا و راست پنجگاه میرود
و در نهایت به حدی مجرد می شود که ما به ازای خارجی برای
آن یافت نمی شود .گویی وقتی آن موسیقی به گوش می رسد،
ابتدای خلقت متصور می شود .بدین ترتیب موسیقی ،با انتقال
انسان به ورای واقعیت های مادی و زمانی و مکانی ،او را به سمت
حقیقت ازلی هدایت میکند .این تجرید و تنزیه در طبقهبندی
موسیقی به «موسیقی عرفانی» و یا سایر انواع موسیقی ها اصالت
دارد و گرنه طبقهبندیها ارزشی نخواهد داشت و صرفاً لفظی
خواهند بود .لذا همان طور که موسیقی به عنوان مراتب وجود
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تبیین میشود ،مراتب طبقه بندی موسیقی را نیز باید در آن
مراتب جستجو کرد و دریافت که در نسبت با حق ،چه جایگاهی
دارد .همانند قرآن حکیم که حقیقت آن دارای مراتبی است و ناز
ترین مرتبه آن همان لفظ آیات است که در مصحف می خوانیم.

تجلیات عرفانی موسیقی یا هر هنر دینی نیز باید منزه تر شود و
حتی االمکان ماده از آن حذف شود و به تعبیر افالطونی ،به قالب
مثالی اش نزدیک شود تا به عالم ملکوت نزدیک گردد .زمانی که
جرمیت آن حذف شد و رنگ های مختلف ازآن گرفته شد ،خود
به خود قابلیت تاثیر می

یابد6.

حلقه رابطه موسیقی با حکمت و تصوف
حکما و فالسفه اسالمی موسیقی را جزو ریاضیات دسته بندی
کرده اند .از سوی دیگر عرفان ،امری متافیزیکی است .چگونه می
 6نعیمایی،مصاحبه صفوی و نعیمایی راجع به نسبت موسیقی و عرفان،مجله آیینه خیال،فرهنگستان
هنر،تهران ،تیر1387
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توان بین این دو قلمرو به ظاهر متمایز ،پلی یافت؟ حلقه رابطه
بین این دو کجاست؟ در این بخش اختالف شدیدی بین عرفا و
فالسفه وجود دارد که موسیقی به کدام یک از علوم مرتبط است؟
فالسفه موسیقی را جزو ریاضیات قرار دادند .برای مثال موسیقی
را به تعداد نغمات تقسیم میکنند .وقتی عدد شد ،تبدیل به
ریاضیات میشود .برخی از محققین معاصر نیز به این دلیل که
موسیقی با فرکانس سنجیده می شود ،آن را جزو علوم ریاضی
تقسیم بندی می کنند.
اما عرفا با این تقسیم بندی مخالف اند .برای مثال ابن طرقه در
کتاب خویش این نظریه را نقد کرده و میگوید :اگر موسیقی عدد
است ،چرا کیفیت انسان را تغییر میدهد؟ این اختالف تاکنون
مرتفع نشده است  .زیرا عرفا معتقدند موسیقی به دلیل آنکه در
انسان ایجاد قبض و بسط می نماید ،نمیتواند کمی باشد ،بلکه
کیفی است و در عرفان باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد .افرادی
نظیر فارابی و ابن سینا نیز درباره موسیقی ،به عنوان شاخهای از
ریاضیات بحث کرده اند ،در حالی که عرفا این تقسیم بندی را
نمیپذیرند .از سوی دیگر این مسئله تا حدی به جنبههای هستی
شناختی و شناخت شناسی موسیقی باز میگردد .قرار گرفتن
موسیقی ذیل علوم ریاضی به دلیل نظم ،هارمونی ،و هماهنگی
ووجود نسبت دقیق بین اجزای ریتم های موسیقیایی است .اما
تفاوت عرفان و فلسفه در این است که در عرفان ،جنبه
زیباشناختی از اهمیت بیشتری برخوردار است .بدین معنا که در
عرفان ،هم جنبه جمالی مطرح است ،هم جنبه جاللی و در این
بین جانبه جمالی اهمیت واالیی دارد .به عالوه جنبههای نظم،
نسبت ،هماهنگی و هارمونی در عرفان در کنار جنبه محاکاتی آثار
هنری اهمیت بسیار دارد .جنبه تجلی نیز حائز اهمیت است .از
اینرو «موسیقی نیایشی» یا «موسیقی معنوی» ،جنبه های قدسی
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عرفان را برجسته می سازد .بدین ترتیب موسیقی در عرفان ،جانبه
قدسی تجلی و دیداری می یابد و از این حیث جزو« فلسفه
استعالیی» قرار میگیرد.
تاویل گرایی بهترین روش فهم حقیقت و معرفت است .ریشه
استدالل فالسفه ای که موسیقی را با اعداد مرتبط میدانند ،به
«نظریه فیثاغورس» بازمی گردد .از نظر فیثاغوریان دو روایت
موجود است .نظریه ای که مدرنیست ها و به قول هایدیگر،
فیلسوفان پس از سقراط با آن گرایش پیدا کردند ،آن بود که
هستی را به فوزیس /طبیعت و متافوزیس /ماورای طبیعت تقسیم
کردند .و این اساس سقراط در زمان بحران فلسفه ظهور یافت.
اما قبل از آن نظریه دیگری حاکم بود و مواردی تحت عنوان
طبیعت /فوزیس و ماورای طبیعت /متافوزیس مطرح نبود .هستی
یک پارچه است ،هستی ملکوت است و همه جا اوست .این «او»/
«هو» تجلیات و صورت های متفاوت دارد .بر این اساس عدد در
نظریه فیثاغورث را باید به مثابه اندیشمندی پیشا سقراطی به
گونهای دیگر تعبیر کرد ،یعنی به گونهای که تاویل گرایان می
فهمند .در این نظریه عدد ،رمزی و مقدس است .نظریه فیثاغورثی
عدد ،با آن صورت که سنت گرایان و تاویل گرایان درک می کنند،
وجود کمی ندارد ،بلکه کیفی است .اما با تحریفی که پس از آن
صورت می گیرد و جنبه عقل جزیی حاکم می شود ،عقل ربانی
ضعیف می گردد و در نتیجه این حالت ایجاد می شود .بر این
اساس ابن سینا نیز باید با همان فلسفه الهی درک شود ،زیرا اصل
تفکر او مطالبی است که در نمط نهم «اشارات» آمده است .البته
او نیز مورد تحریف قرار میگیرد و در دانشگاهها اشتباها نظر ابن
سینا را مقابل اشراقیون و سهروردی قرار میدهند.

86

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

عرفان به دلیل نگاه زیبایی شناسانه و جمال نگرانه ،به جنبه
جمالی حضرت حق توجه دارد .بعد زیباشناختی جهان برای
عارفان حائز اهمیت بسیار است .موسیقی نیز از همین حیث در
عرفان جایگاه باالیی یافته است .بنابراین می توان بین نظریه عرفا
و نظریه تاویلی فیثاغوریان که اعداد را مقدس می دانند ،جمع
کرد .اگر بخواهیم تفکیکی سخن بگوییم و مشائیون را چنان که
معرفی شده اند در نظر بگیریم ،به نظر می رسد موسیقی بر اساس
تفکر عرفایی نظیر حضرت موالنا ،نغمه و آوای الهی است .این نغمه
و آوای الهی ،جنبه کیهانی دارد .نغمه و آواز در سراسر هستی از
عالم جبروت و ملکوت تا ناسوت وجود دارد .موسیقی در عالم در
نوسات نیز تنها شامل کره زمین نمی شود ،بلکه در تمام عوامل
عالم ناسوت وجود دارد و در سراسر این عالم سریان و جریان دارد.
«سبح هلل مافی السموات و ما فی االرض» .این تسبیح خداوند بر
اساس تفکر صدرایی ،عشق است که در تمام عالم سریان دارد و
این عشق ،با نوای «قدوس قدوس یارب» است ،همانند فاخته که
همواره «هوهو»میگوید و با نوای موسیقیایی در پی حضرت هو و
ارتباط با حق جل جالله است .
موسیقی و خلسه
در مبحث وجد و شهود در «موسیقی عرفانی» به نظر می رسد
کسی که به حیطه «موسیقی عرفانی» ورود میکند ،به گونهای
وارد عالم خلسه می شود ،عالمی که معنا و فحوای خاصی دارد و
این ضرباهنگ او را به خلسه می برد« .موسیقی عرفانی» امری
جهانی است و یکی از جنبه های «موسیقی عرفانی اسالمی»،
«موسیقی معنوی و عرفانی» است« .موسیقی معنوی» مشتمل بر
چند گروه است :موسیقی دان خالق این موسیقی ،نوازندگان و در
نهایت شنوندگان این موسیقی که در فضای این نغمه قرار می

87

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

گیرد و ممکن است همراه با «سماع» باشد .موسیقی دانی که
موسیقی او حاصل کشف و شهود است (اصوال هنر ،امری کشفی
و مکاشفه است) ،با خلق و ابتکار مواجه است .بدین معنا که مرحله
آغازین تمرین و یادگیری مهارت هاست ،اما آن هنر اصیل نتیجه
کشف و مکاشفه است که سبب شکوفایی وجود می شود .اما
نوازندگان و به ویژه نوازندگان «موسیقی عرفانی» معموالً با اعتقاد
خاصی می نوازند و ساز خود را مقدس می شمارند .این دسته از
هنرمندان ،زمان نوازندگی فارغ از امور غفلت زا هستند.

البته این حال ،نیازمند مقدماتی است که پس از حصول آن فرد
مذکور وارد خلسه شده ،دچار مستی می شود و بدین سان
هرلحظه از اجرای موسیقی او ،با لحظه دیگر متفاوت است .گروه
سوم مستمعین موسیقی هستند .موسیقی میتواند انقباضی یا
انبساطی باشد .چنان که انسان با شنیدن این گونه از موسیقی
دچار شادی و وجد و یا انقباض و گریه شود .این حاالت با تمرکز
و تامل حاصل میآید و در نهایت حالت وجد و انقباض پدید می
آ ید .
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موسیقی در زمان اجرا نیز دارای تاثیرات متفاوت است .موسیقی
به دلیل اندیشه و تفکر نهفته در آن ،مخاطب را در شأن هنر و
خالقیت قرار می دهد .شانی که ازشان علم بسی برتر است .لذا
شنونده موسیقی نیز میتواند دارای خالقیت باشد .این تفکر دو
گونه است :گاهی به تمرکز و زمانی به حاالت وجد و سماع منتهی
میشود .در حالت اول غالباً اهل تفکر را جذب می کند و در حالت
دوم بیشتر جاذب اهل عبادت و ستایش است البته حالت دوم
بیشتر رایج است ،زیرا در این حالت زودتر معنا را به مخاطب
منتقل می کند .لذا به جهت زیبایی این موسیقی و قدرت انتقال
معانی مخاطبان بسیاری را جذب می کند.
«موسیقی عرفانی» سماع حق است.سماع ،از حق در حق و با حق
است .اما اگر به خود برستی و خودنمایی و توجه به غیر حق آلوده
گردد  ،به حقیقت راه نمی یابد و در سماع ،شراب وصال حق را
نمی نوشد 7.دف و نی ،مهم ترین آالت موسیقی در مجلس سماع
صوفیان است .دف ،سمبل «عالم کبیر»و نی  ،سمبل «عالم
صغیر»(انسان) است .در تصوف ایرانی ،تنبور و انواع تار نیز رایج
است .در دوره اخیر عبدالوهاب شهیدی ،محمدرضا شجریان
،شهرام ناظری ،حسام الدین سراج ،افتخاری ،جالل ذوالفنون،
عندلیبی ،حسین علیزاده و گروههای موسیقی محلی خراسان و
کردستان و قوالی پاکستان و موسیقی دراویش شمال آفریقا نقش
مهمی در ترویج موسیقی عرفانی داشتهاند .
فرجام سخن
«موسیقی عرفانی» حاصل تلفیق دو نوع تجلی ،یعنی «معرفت» و
«روش» است که با خدا شناسی ،جمال الهی و مراتب نفس اهل
 7روزبهان بقلی،رساله القدس،فصل هفتم.
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موسیقی نسبت مستقیم دارد .اهل موسیقی شامل تئوریسین
موسیقی ،نوازنده یا گروه نوازندگان ،شعر و شاعر ،آواز خوان و
مستمعین است .مراتب نفس هر یک از عوامل این گروه ،در
ساخت ،اجرا ،معرفت و تاثیر «موسیقی عرفانی» تاثیر مستقیم
دارد« .موسیقی عرفانی» عامل آگاهی ،بیداری ،هوشیاری و فعالیت
حواس باطنی جهت اتصال با عالم غیب است« .موسیقی عرفانی»
یکی از کلیدهای اصلی دست یابی به حقیقت الهی است آن گونه
از موسیقی که اسباب غفلت و گناه شود ،حرام است .کسانی که
موسیقی را مطلقاً حرام میدانند ،از فهم جنبههای جمالی حضرت
حق و بعد هنری دین عاجز و محروم اند.
منابع:
بقلی شیرازی ،روزبهان ،رساله القدس ،تهران. 1381. ،خامنه ای ،سید علی ،هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری ،دفترنشر فرهنگ اسالمی ،تهران ،چاپ ششم .1377
 صفوی ،سید سلمان ،عرفان ثقلین ،لندن 1392،کاشانی ،عزالدین ،مصباح الهدایه ،به کوشش جالل الدین همایی،نشر هما ،تهران1367 ،
مصاحبه با سلمان صفوی و ایرج نعیمایی ،مجله آیین خیال،شماره ، 8فرهنگستان هنر ،تهران ،تیر ماه 1387
هجویری ،علی ،کشف المحجوب ،به کوشش محمود عابدی،انتشارات سروش ،تهران1389 ،
Sadat,Decrypting Rumis
Mathnawi,London,2016.
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وزارت خارجه آمریکا دوشنبه(  13تیرماه) نتایج تحقیقات ادعایی
خود را درباره شهادت خبرنگار فلسطینی-آمریکایی شبکه خبری
الجزیره که به ضرب گلوله رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به
قتل رسید منتشر کرد.وزارت خارجه آمریکا در این گزارش،
علی رغم اذعان به اینکه گلوله از سمت مواضع ارتش رژیم
صهیونیستی به سمت «شیرین ابوعاقله» شلیک شده به تمامی
توجهیات برای کوچکنمایی ابعاد این جنایت و تقصیرزدایی از
رژیم صهیونیستی متوسل شده است .در این بیانیه آمده است:
«پس از یک تحلیل قانونی دقیق که به عنوان بخشی از روندِ تحتِ
نظارتِ "هماهنگکننده امنیتی آمریکا" انجام شد تحلیلگران
مستقل و طرف ثالث نتوانستند به جمعبندی مشخصی درباره
منشأ گلولهای که به قتل شیرین ابوعاقله روزنامهنگار آمریکایی-
فلسطینی منجر شد برسند .متخصصان پرتابهشناسی به این نتیجه
رسیدند که گلوله به شدت تخریب شده و رسیدن به جمعبندی
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واضح بر اساس آن امکانپذیر نیست» .در ادامه این بیانیه آمده
است« :عالوه بر تحلیلهای قانونی و پرتابهشناسی ،هماهنگکننده
امنیتی آمریکا به تحقیقات انجامشده از سوی ارتش اسرائیل و
تشکیالت خودگردان فلسطینی طی هفتههای گذشته دسترسی
پیدا کرد .بعد از خالصه کردن هر دو تحقیق ،هماهنگکننده
امنیتی آمریکا به این جمعبندی رسید که شلیک گلوله از سمت
مواضع ارتش اسرائیل احتماالً عامل مرگ شیرین ابوعاقله بوده
است .هماهنگکننده امنیتی آمریکا دلیلی برای اعتقاد به اینکه
این اقدام عامدانه بوده نیافت بلکه به این نتیجه رسید که این
رویداد حاصل شرایط تراژیک موجود درحین عملیات تحت رهبری
ارتش اسرائیل علیه گروههایی از جهاد اسالمی فلسطین در روز
 11مه  2022در جنین بوده است".

امریکا فراموش کرد که ابوعاقله تابعیت امریکایی هم دارد
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خانواده شیرین ابوعاقله در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اظهارات
امریکایی ها اعالم کردند  :نظامیان صهیبونیستی شیرین را بر
منطق اینکه همه فلسطینیان  -اعم از نظامی غیرنظامی و
خبرنگار -اهداف مشروع برای قتل هستند  ،کشتند .ما انتظار
داشتیم که تحقیقات آمریکایی ها با هدف تعیین مسئول این قتل
باشد نه برای تجزیه و تحلیل وسپس اثبات حسن نیت نیروهای
اشغالگر و مسئول قتل  ،متمرکز کردن تحقیقات بر روی تحلیل
گلوله شلیک شده تالش اسراییلی ها برای تغییر ماجرا به نفع خود
صورت گرفته بود و اظهارات آمریکایی ها در راستای ادعاهای رژیم
صهیونیستی  ،اهانتی آشکار به نام و یاد شیرین است" .

همه شواهد موجود نشان میدهد که یک شهروند آمریکایی
بهطورغیرقانونی توسط یک قدرت خارجی به قتل رسیده است که
هر ساله میلیاردها دالر کمک نظامی از ایاالت متحده برای ادامه
اشغالگری سرزمین های فلسطینی دریافت می کند  ،ما امیدوار
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بودیم که  FBIیا سایرین مقامات مربوطه  ،در مورد این قتل نیز
مانند بقیه شهروندان امریکایی در خارج از این کشور ،تحقیقات
خود را انجام دهد .اکنون ایاالت متحده باید مشخص کند منابع
مالی آمریکایی تا چه حد در قتل شیرین موثر بوده است ".
جانبداری امریکا صدای تشکیالتی ها را هم در اورد
حسین آل الشیخ ،دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین
در واکنش به این تحوالت توئیت کرد :رژیم اشغالگرقدس مسئول
ترور روزنامه نگار شیرین ابوعاقله است  ،ما در مراجع قضایی بین
المللی پرونده را پیگیری خواهیم کرد ،ما اجازه نخواهیم داد
(کسی) با اظهارات مبهم و کتمان حقیقت ،اسرائیل را از موضع
اتهام دور کند.
دادستانی فلسطین نیز در واکنشی مشابه به رسانه ها اعالم کرد:
یافتههای تحقیقات پیشین دادستانی در پرونده ترور شهید شیرین
ابوعاقله بر مبنای شواهد و مدارک غیرقابل انکار شامل گزارش
های فنی  ،بررسی های میدانی و شهادت شاهدان عینی با قاطعیت
اثبات می کند که ترور این خبرنگار از طریق شلیک مستقیم یکی
از افراد گروه نظامیان اسرائیلی مستقر در محل حادثه بوده و کامال
اثبات می کند که در زمان شلیک به این خبرنگار هیچگونه
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تظاهرات یا درگیری مسلحانه ای در این نقطه در جریان نبوده
است.
بر اساس بیانیه مدعی العموم ،شواهد و مدارک شامل گزارشات
فنی مربوط به گلوله خارج شده از سر شهید شیرین ابوعاقله نشان
میدهد گلوله از نوع کالیبر  5.56و از فاصله  170تا  180و دقیقا
از محل تمرکز نظامیان اسرائیلی شلیک شده است.

دادستان عمومی فلسطین همچنین اعالم کرد :مرجع صالح برای
انجام تحقیقات قانونی ،دادستانی عمومی فلسطین است و هرگونه
نتیجه تحقیقاتی که توسط هر نهاد دیگری انجام شود برای از
لحاظ قانونی الزام آور نخواهد بود ،برمبنای تحقیقات و مستندات
قانونی ما ،اسرائیل مسئول قتل عمدی ابوعاقله است و ما نیز
پیگیری های خود را برای پیگرد قضایی این رژیم در دادگاه های
بین المللی خواهیم کرد.
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نبیل ابوردینه ،سخنگوی رسمی تشکیالت خودگردان فلسطین نیز
در بیانیهای اعالم کرد :از نظر ما اسرائیل مسئول کامل قتل شیرین
ابوعاقله در روز  11می در جنین است .وی افزود :ما به هیچ وجه
دستکاری در نتیجه تحقیقات فلسطینی ها را نمی پذیریم و پرونده
این ترور با مسئولیت مستقیم رژیم صهیونیستی را در دادگاه های
بین المللی به ویژه در دادگاه کیفری پیگیری خواهیم کرد .اسرائیل
باید پیامدهای این ترور را بپذیرد.

شواهد و دالیل دال بر عمدی بودن قتل خبرنگار الجزیره
شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی االصل شبکه الجزیره در 21
اردیبهشت ماه گذشته در حالی که خود را برای تهیه گزارش از
عملیات نظامی اسرائیل در جنین آماده می کرد با شلیک مستقیم
نظامیان صهیونیستی به قتل رسید 16 .گلوله به سمت وی شلیک
شد که یکی از این گلوله به سر وی اصابت کرد و با توجه به اینکه
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وی لباس ضد گلوله به تن داشت لذا در همان مقطع این باور قوت
گرفت که ارتش صهیونیستی به عمد وی را به قتل رسانده چراکه
اگر به فرض غیرعمد بوداوال نیازی به شلیک  16گلوله نبود دوم
اینکه قتل در حین عملیات و در تبادل آتش بین نیروهای دو
طرف اتفاق می افتاد اما شواهد موجود از جمله فیلمی که شبکه
الجزیره منتشر کرده نشان می دهد که قتل ابوعاقله قبل از آغاز
عملیات نظامی ارتش صهیونیستی اتفاق افتاده و در واقع این رژیم
می خواست ابوعاقله را از سر راه خود بردارد تا هم از وی به دلیل
انعکاس شکست های امنیتی این رژیم در  5عملیات پیش از آن
انتقام بگیرد و هم اینکه فرصت تک گویی را برای روایت های
خاص خود را از رخدادها حفظ کند .پیشتر نتایج تحقیقات یک
ماهه روزنامه نیویورک تایمز آمریکا بر شهادت خبرنگار شبکه
الجزیره به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست صحه گذاشت.
همچنین این رسانه آمریکایی متذکر شده است که در زمان هدف
قرار گرفتن ابوعاقله از سوی نظامیان صهیونیست ،هیچ نیروی
مسلح فلسطینی در محل حضور نداشته و همین خود ادعای
صهیونیستها در خصوص اشتباه در هدف قرار دادن این خبرنگار
را رد میکند.
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با وجود یک چنین شواهد متقن از عمدی بودن قتل ابوعاقله
'وزارت امورخارجه آمریکا در گزارشی از غیرعمدی بودن قتل
ابوعاقله خبر داد و بدین ترتیب دولت صهیونیستی را از این قتل
مبرا کرد.
علل ترور و قتل ابوعاقله از سوی تل آویو
ابوعاقله به این دلیل ترور شد که با تریبونی که شبکه الجزیره
دراختیارش گذاشته بود اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل در اراضی
اشغالی فلسطین را به اطالع افکار عمومی می رساند و نقش
اساسی در آشکارسازی ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با چند
عملیات ضد صهیونیستی داشت که در داخل اراضی اشغالی 1948
موسوم به اسرائیل صورت گرفت و یک رسوایی امنیتی برای این
رژیم و دولت ائتالفی بنت و الپید به ثبت رساند.
در واقع تل آویو با قتل عمدی ابوعاقله می خواست هم انتقام خود
را از اطالع رسانی ابوعاقله بگیرد و هم به دیگر خبرنگاران و رسانه
ها در خبررسانی از اراضی اشغالی درباره اقتباس از راه ابوعاقله
هشدار دهد تا در سکوت رسانه ای از آزادی عمل بیشتر در استمرار
اقدامات توسعه طلبانه خود برخوردار باشد .براین اساس ابوعاقله
بر اساس مستندات موجود لحظاتی قبل از آغاز عملیات ارتش این
رژیم در جنین به قتل رسید و پیش از اینکه وی و همکارش مورد
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آماج  16گلوله قرار بگیرند هیچ تیراندازی در آن محل رخ نداده
بود .در آن مقطع هم خیلی ازارزیابی ها حاکی از این بود که
تیراندازی به سمت ابوعاقله به قصد کشت صورت گرفته است چون
وی جلیقه ضد گلوله به تن داشت و نشانه گیری به گونه ایی بود
که به قتل وی منجر شود.
بایکوت مخالفت ها با گزارش امریکا در رسانه های غربی
برخورد جانبدارانه امریکا و دولت بایدن با گزارش قتل ابوعاقله ،با
واکنش و مخالفت های گسترده در فلسطین و خارج از آن همراه
شد که این مخالفت ها از سوی اغلب رسانه های غربی و سعودی
بایکوت شد.
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برخی از این رسانه ها همچون صدای آمریکا که مواضع دولت این
کشور را منعکس می کند تنها به انعکاس گزارش جانبدارانه
وزارت خارجه آمریکا بسنده کرد .شبکه سعودی ایران اینترنشنال
که از همان ابتدا چه به دلیل نزدیکی گام به گام دولت متبوع خود
به تل آویو و چه به دلیل خشم و کینه ای که به فلسطین و شبکه
الجزیره داشته و دارد' حساسیت و واکنش جدی در قبال قتل
ابوعاقله نداشته' در خصوص گزارش جانبدارانه اخیر واشنگتن از
آمریکا هم آمریکایی تر شد و حتی از درج خبر این گزارش در
سایت خود خودداری کرد .البته بی بی سی فارسی در سایت خود
به برخی از روایت های متقابل که ادعای عمدی نبودن قتل
ابوعاقله را زیر سوال می برد' اشاره کرد اما در برآیند کلی در حدی
نبود که تصویر واقعی از ماوقع ارائه دهد .در مجموع رویکرد و
عملکرد رسانه های بیگانه در قبال قتل شیرین ابوعاقله به عنوان
یک خبرنگار زن به هیچ وجه با رویکرد این شبکه ها که در قبال
نقض حقوق خبرنگاران و زنان در دیگر کشورهای غیرغربی اتخاذ
می کنند و سروصدا راه می اندازند هیچ همخوانی و تناسب نداشته
و ندارد .نکته قابل توجه و تامل دیگر که باز در رویکرد رسانه های
بیگانه مورد اغماض قرار گرفته این است که تبرئه تل آویو از قتل
خبرنگار زن شبکه الجزیره نه از سوی دولت ترامپ بلکه از سوی
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دولت دموکرات بایدن صورت گرفته که در مقایسه با حزب
جمهوریخواه خودرا به اصول حقوق بشر متعهد می دانند .در واقع
همچنانکه دولت بایدن به راحتی از خون جمال قاشقچی گذشته
و از پیگرد قضایی آن صرف نظر کرد به همین سادگی هم اسرائیل
را از قتل آشکار شیرین ابوعاقله تبرئه نمود
توهین اشکار دولت بایدن به شعور افکار عمومی
با وجود دالیل آشکار و متقن در قتل عمدی شیرین ابوعاقله،
سرپوش گذاشتن بر این واقعیت از سوی وزارت خارجه آمریکا
توهین آشکار به شعور میلیون ها انسان در جهان است .اگر چنین
ارزیابی از سوی دولت ترامپ صورت می شد شاید خیلی تعجب
برانگیز نبود اما ارائه آن از سوی وزرات خارجه دولت دموکرات
بایدن سوال برانگیز بوده و یکبار دیگر براین واقعیت صحه گذاشت
که در خصوص اسرائیل دولت بایدن همان راه دولت ترامپ را می
رود که البته آنتونی بیلینکن در گذشته نیز با عملکرد خود این
نکته را ثابت کرده بود .براین اساس هیچ تردیدی نیست که گزارش
وزارت خارجه امریکا درباره غیرعمدی بودن قتل شیرین ابوعاقله
کامال جانبدارانه و مصلحت گرایانه وبرخالف اصول اعالمی حزب
دموکرات و همچنین ادعای آن در حمایت از آزادی بیان و رسانه
ها بوده است.
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قتل ابوعاقله و قاشقچی دو روی یک سکه
همچنانکه محمد بن سلمان با قتل قا شقچی قصد زهرچشم
گرفتن از مخالفان خود را داشت تا در برابر تصاحب قدرت از سوی
وی و سیاست های انحصارطلبانه ان قد علم نکنند اسرائیل هم با
قتل ابوعاقله می خواست دیگر خبرنگاران و رسانه ها را از پرداختن
به مسائل فلسطین و سیاست های اشغالگرانه آن بخصوص در
قدس و مسجداالقصی بترساند.

به همین ترتیب همچنانکه دولت دموکرات بایدن برخالف
شعارهای انتخاباتی خود از پیگیری پرونده قتل قاشقچی صرفنظر
کرد در خصوص قتل ابوعاقله هم تسلیم روایت و دستکاری رژیم
صهیونیستی ازماجرا شد .نکته قابل توجه دیگر اینکه هر دو مقتول
تابعیت امریکایی هم داشتند.
خالصۀ کالم
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در مجموع رویکرد مقامات و رسانههای غربی اعم از آمریکایی و
اروپایی در قبال پرونده قتل ابوعاقله بار دیگر ادعای آن ها را
درحمایت از آزادی بیان و رسانه ها زیر سوال برد و یکبار دیگر
این واقعیت را به اثبات رساند که مفاهیم حقوق بشری تا جایی
برای آن ها معنا و اهمیت دارد که بعنوان ابزاری در جهت تحقق
منافع و سیاست های رژیم َصهیونیستی وَ دولت های آن قرار گیرد
و هربار که اصطکاکی در این زمینه صورت می گیرد این اصول
انسانی و حقوق بشری است که باید قربانی شود مگر اینکه این
مسائل به کشورهای رقیب مربوط باشد که در اینصورت هر روز در
سیبل و توجه این رسانه ها قرار میگیرد
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چکیده
اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از شرایط و اصول
اعتقادی و مبانی اسالمی و ایرانی می باشد؛ به این
معنا که عالوه بر اصول اقتصاد اسالمی ،مبتنی بر
شرایط و نیازهای جامعه ایرانی می باشد و از تلفیق
اصول و مبانی ایرانی و اسالمی ،اقتصادی
مستحکم ،پایدار و قوی به وجود خواهد آمد که
جمهوری اسالمی ایران را در برابر تهدیدات و
چالش های درونی و بیرونی ایمن خواهد ساخت
و استحکام ساخت درونی قدرت اقتصادی را
خواهد افزود .اقتصاد مقاومتی سعی دارد با بهره
گیری از سیره معصومین ،آیات و روایات اسالمی
به تقویت اقتصاد ملی بپردازد و در این میان از
پتانسیل های ملی/داخلی نظیر سرمایه های
انسانی ،اسناد فرادستی نظیر قانون اساسی،
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی و غیره
بهره گیرد تا قدرت اقتصادی را ارتقاء بخشد و
بخش های مختلف اقتصاد در فرایند تولید ،توزیع
و مصرف را مقاوم سازد .این مقاله سعی دارد با
بهره گیری از مبانی اقتصاد اسالمی ،اصول
اقتصادی قانون اساسی ،اندیشه ها و آراء حضرت
امام خمینی(ره) و آیت اهلل خامنه ای به تشریح و
تبیین مبانی و اصول اقتصاد مقاومتی در جمهوری
اسالمی ایرانی بپردازد.
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کلیدواژه ها :اقتصاد مقاومتی ،جمهوری اسالمی
ایران ،قانون اساسی ،امام خمینی(ره) ،مبانی
اعتقادی.
مقدمه
«وقال علیه السالم :الْمَنِیَّۀُ وَالَ الدَّنِیَّۀُ! وَالتَّقَلُّلُ وَالَ التَّوَسُّلُ .مَنْ لَمْ یُعْطَ قَاعِداً لَمْ یُعْطَ قَائِماً ،الدَّهْرُ
8
یَوْمَانِ :یَوْمٌ لَکَ ،وَیَوْمٌ عَلَیْکَ; فَإِذَا کَانَ لَکَ فَالَ تَبْطَرْ ،وَإِذَا کَانَ عَلَیْکَ فَاصْبِرْ!»

عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام و کم
فرآوری شده ،تنها از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش بنیان و داخلی میسر
است؛ به ویژه برای اقتصاد کشور ایران که الهام بخشی در جهان اسالم و
برخورداری از دانش پیشرفته را هدف گرفته است .در شرایطی که تحریم
های اقتصادی علیه کشور ایران شدت یافته است ،توجه به توسعه و ارتقاء
توانمندی ابعاد مختلف آن در کشور ایران نیز با هدف رهایی از فروش منابع
طبیعی کشور و حرکت به سمت تولید درونی و دانشی بیش از پیش ضرورت
می یابد 9.به عبارت دیگر ،راه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،از مسیر
اقتصاد بومی و تولید داخلی می گذرد .از آنجا که اقتصاد دائماً در تحول و
پیشرفت است ،تحقق این هدف الزاماً مستلزم نوینسازی مستمر است.
بنابراین ،اقتصاد با رویکرد بومیسازی و نوینسازی ضرورتی اجتنابناپذیر
است .بومیسازی اقتصاد در هر جامعه ،مستلزم توجه محوری به ساختار،
شرایط و واقعیتهای اقتصادی و توجه به ارزشهای آن جامعه است .این
الزام در جوامع اسالمی ،در عمل ،به مفهوم لزوم توجه به اقتصاد با رویکرد
اسالمی است 10.یکی از ویژگی های اقتصاد اسالمی ،مقاوم بودن در برابر
« . 8امام علی علیه السالم فرمود :مرگ بهتر از خواری ،و رضایت دادن به اندک بهتر از دست نیاز به سوی
دیگران گشودن است .آن را که بی کوشش ندهند با کوشش نیز ندهند .روزگار دو روز است :روزی به
سود تو ،و روزی به زیان تو .پس هرگاه به سود تو بود گردنفرازی مکن و هرگاه به زیان تو بود شکیبایی
کن( ».نهج البالغه ،حکمت)396
 . 9دفتر سیاست گذاری علم و فناوری ریاست جمهوری ،راهبرد تولید دانش بنیان :جایگاه شرکت های
دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی ،تهران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،1391،ص.17
 .10منصور زراء نژاد« ،مقدمهای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومیسازی و نوینسازی» ،پژوهشنامه
انتقادی ،دوره سیزدهم ،شماره ،27تابستان ،1392ص.77
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تهدیدات و چالش های درونی و بیرونی می باشد که در پرتو اقتصاد مقاومتی
خود را نمایان می سازد.
مسئله اقتصاد مقاومتی ،از آن دسته کلیدواژه هایی است که هنوز در جامعه
ایرانی و در میان قشر نخبگانی و عموم مردم ،به درستی فهم نشده است.
عده ای هنوز در ضرورت این مسئله مانده و عده ای علی رغم فهم ضرورت
مسئله ،نمی دانند که مسیر چیست و وظیفه ،نقش و جایگاه آنان در پازل
اقتصاد مقاومتی ،کجاست .عده ای نیز با برداشت های ناصحیح از این مسئله
و با زدن برچسب اقتصاد مقاومتی به هر کاری ،آن را لوث کرده و از اعتبار
انداخته اند .نکته دیگر این که اقتصاد مقاومتی تنها ناظر به مقابله با
تهدیدهای خارجی نیست.

هرچند که تهدیدها و تحریم های خارجی ،معایب اقتصاد ما و کاستی ها
بازیگران اقتصادی (دولتمردان ،مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را بیش
از پیش نمایان ساخت امّا مباحثی همچون تربیت اقتصادی ،مهارت ها و
آموزش های اقتصادی الزم و کسب بصیرت و بینش اقتصادی صحیح که
همگی را می توان در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف کرد ،از جمله
مباحثی هستند که آموختن آن ها بر عموم مردم جامعه ،الزم است و
یادگیری آ نها به زمان و مکان خاصی مقید نمی شود ،بلکه شاید تنها در
مواردی نیاز به آن ها ،بیشتر احساس شود 11.در عین حال ،از ویژگی های
اساسی مدیریت اقتصادی موفق ،داشتن الگوست .در ایران مسئله فقدان

 . 11عادل پیغامی ،مدرسان اقتصاد مقاومتی ،تهران ،کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت
اسالمی ،1394،ص.9

109

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

الگوی مشخص برای مدیریت اقتصاد ،به ویژه در برخورد با شرایط چالش و
بحران ،به سادگی قابل درک است .در وضعیت حاضر که با چالش های
درونی اقتصاد ملی و تهدیدات مهم تحریم هم هجانبه غرب مواجه هستیم،
با وجود همه تالش های غیرقابل انکار انجام شده برای مواجهه با اقدامات
دشمنان ،فقدان الگویی راهبردی برای مدیریت اقتصادی احساس می شود
تا بسیاری از مسائل را از چالش خارج کند یا چالش ها فرصت اثرگذاری
منفی بر اهداف را پیدا نکنند .آنچه به روشنی در واقعیت اقتصاد ایران دیده
می شود آن است که سیاست های اقتصادی پولی ،مالی ،ارزی ،بانکی،
اشتغال و تولید بدون ارتباط منسجم و تعریف شده و بعضاً به صورتی کامالً
اقتضایی و موردی ،آن هم پس از گسترش دامنه چالش ها ،به کار بسته می
شوند و از آنجا که ارتباط سیستمی مشخصی میان آنها برقرار نیست ،در
بسیاری موارد یکدیگر را خنثی می کنند و در مجموع کارایی الزم را ندارند.
نتیجۀ اجرای این سیاست های انفعالی از قبل معلوم و کامالً متفاوت با
شرایط مورد انتظاری است که با به کارگیری الگوی مشخص در مدیریت
کالن اقتصادی ،فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد و میانی هماهنگ
می شود و متغیرهای کالن اقتصادی در راستای مقاصد مربوط تنظیم و
همه پتانسیل ها برای اهداف نهایی پیشرفت و عدالت به کار گرفته می
شوند .بررسی زیادی الزم نیست که متوجه شویم در دوران بررسی زیادی
الزم نیست که متوجه شویم در دوران جنگ تحمیلی نیز چنین مشکلی
وجود داشته است .وضعیت شاخص های اقتصادی در سال پایانی جنگ
نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از فقدان الگوی اقتصاد
مقاومتی بوده است .این مسئله نشان می دهد که مدیریت اقتصادی باید
سنجی ده عمل کند و به ویژه تهدید تحریم را به عنوان واقعیتی جدّی که
در تمام سال های پس از انقالب وجود داشته است در برنامه ریزی اقتصادی
وارد سازد .خوشبختانه زمینه تدوین و پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی
برای کشوری مانند ایران با داشتن منابع فراوان ،جمعیت زیاد ،بازار بزرگ
درون کشور و ارتباطات منطقه ای نسبتاً خوب فراهم است .پتانسیل ها و
منابع بیکار و استفاده نشده فراوان فعلی همه حاکی از آن است که استفاده
کامل و کارآمد از منابع موجود و به کارگیری آنها در ظرفیت اشتغال کامل
می تواند بسیاری از مشکالت و آسیب ها را چاره کند .تحوالت جهانی نیز
اقتضا می کند که جمهوری اسالمی ایران به عنوان الهام بخش جهان اسالم
الگویی موفق و مستقل از مدیریت اقتصادی را به نمایش بگذارد و وضعیت
مطلوب اقتصادی را در اندازه شئونات و عزّت نفس مردم خود ایجاد کند.
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نکته مهم دیگر اینکه در شرایط وجود چالش ها ،چنانچه الگوی اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر فعال سازی ظرفیت های داخلی شکل گیرد ،بهترین
سکوی پرتاب برای شرایط پس از چالش خواهد بود؛ به گونه ای که با رفع
این چالش ها ،ظرفیت اقتصاد به صورتی کامل تر آزاد و موجب شتاب
پیشرفت خواهد شد 12.به هر روی ،برای شناسایی و معرفی نمودن مکتب
اقتصادی انقالب اسالمی ،در این مقاله سعی خواهیم نمود که ایده اقتصاد
مقاومتی را به عنوان راهبردی کلیدی برای اقتصاد حکومت های اسالمی به
طور عام و جمهوری اسالمی ایران به صورت خاص مورد بررسی و مداقه
قرار دهیم و مبانی و اوصول اسالمی و ایرانی این سیاست اقتصادی را تشریح
نمائیم.
 .1اهمیت اقتصاد در جمهوری اسالمی ایران
به تعبیر شهید مطهری؛ «کار معیشت را نمىتوان ساده گرفت ،یک رکن از
ارکان اساسى حیات است ،اگر مختل باشد در سایر شئون حیات اثر
مىگذارد .از جمله مختصات اسالم این است که نقش مؤثر امر معاش را به
دقت مورد توجه قرار داده است تا آنجا که برخى پنداشتهاند اسالم نظریه
زیربنا بودن اقتصاد را گردن نهاده است .مکتب واقعبین و واقعگراى اسالم،
اقتصاد را زیربنا نمىداند اما نقش اساسى آن را نیز نادیده نمىگیرد .اسالم
اصالح امر معاش را در همه سازمانهاى بزرگ و کوچک اجتماعى شرط الزم
مىشمارد نه شرط کافى .این است که مىگوییم :کار معیشت را نمىتوان
ساده گرفت ،یک رکن از ارکان اساسى حیات است ،اگر مختل باشد در سایر
شئون حیاتى اثر مىگذارد 13».اقتصاد جمهوری اسالمی ایران باید مبتنی
بر آموزه های اقتصاد در حکومت حق مدار نبوی و علوی باشد؛ به گونه ای
که عرصه اقتصادی باید عرصه آزاد برای فعالیت های تجاری باشد که در
آن حق افراد برای مالکیت و توسعه سرمایه های اقتصادی محترم شمرده
می شود و این حکومت به مردم اعتماد دارد و مردم نیز آن را معتمد خود
می دانند و در اثر همین اعتماد متقابل است که افراد باید به صورت
داوطلبانه و بدون آن که تحت فشار باشند ،فعالیت های اقتصادی خویش را
انجام دهند .در عین حال ،حکومت موظف به تامین حداقل رفاه برای همه
 .12اله مراد سیف« ،الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران(مبتنی بر دیدگاه مقام
معظم رهبری)» فصلنامه آفاق امنیت ،سال پنجم ،شماره ،16پائیز ،1391صص.6-7
 . 13مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،تهران ،انتشارات صدرا ،1377 ،جلد ،24ص.503
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مردم بوده و حداقل معیشت را برای همگان به ارمغان آورده و تضمین نماید.
حکومت اسالمی همچنین موظف است برای حفظ تعادل در عرصه اقتصادی
جامعه تالش نموده ،بر رفتار واحدها و بنگاه های اقتصادی با مردم نظارت
نماید و الزامات تضمین عدالت را در عرصه اقتصادی جامعه فراهم آورد از
این رو باید بر قیمت گذاری ها نظارت کرده ،از احتکار و انحصار و شکل
گیری گروه های اقتصادی ذی نفع و فرصت طلب جلوگیری کند و اجازه
ندهد گروه های ممتاز اقتصادی از امتیاز ویژه ای برای نفوذ در عرصه خط
مشی گذاری عمومی برخوردار شوند .حکومت مسئول توسعه و آبادانی
کشور و مسئول تامین حداقل رفاه برای گروه های فقیر ،مسکین ،از کار
افتاده ،در راه مانده و خانواده های بی سرپرست و اطفال یتیم است .براین
اساس ،هیأت حاکمه و کارگزاران عالی رتبه حکومت فقط زمانی می توانند
از رفاه برخوردار گردند که الزامات رفاه همه آحاد جامعه را فراهم آورده
باشند؛ در غیر این صورت موظفند در حد رفاه پائین ترین اقشار اجتماعی
زندگی نمایند .البته این امر درباره کارگزاران سطوخ پائین تر صورتی دیگر
داشته ،باید حداقل معیشت و هزینه های زندگی همه آنها تامین شود .در
این راستا ،درآمد عمومی متعلق به همه مردم است و سهم آنان از بیت
المال به تساوی در اختیارشان قرار می گیرد اما هزینه فقرزدایی از ضروری
ترین هزینه هایی است که باید قبل از هر اقدام دیگری به مثابه مخارج اولیه
و ضروری حکومت ،پرداخت گردد .نکته قابل تامل این است که در حکومت
حق مدار به سرمایه های انسانی بیشتر سرمایه های مادی توجه می شود و
تامین رضایت خاطر مردم ،به مثابه یکی از اهداف دولت در عرصه اقتصاد،
م دنظر مسئوالن حکومتی قرار می گیرد؛ به طوری که چنین به نظر می
رسد که در حکومت حق مدار رفع فقر و گرسنگی و استضعاف عامه ،از
مهمترین برنامه ها و اهداف اجتماعی است .توجه حکومت حق مدار به
ارزش سرمایه اجتماعی و اثر تخریبی فقر بر کاهش درآمدهای آتی جالب
توجه است؛ ضمن این که تاکید این حکومت بر ضرورت فقرزایی و جلوگیری
از تنگدستی مردم و تبع آن ،هالکت شهرها و جوامع ،هشداری است درباره
مسئولیت خطیر حاکمان در اهتمام به توسعه اقتصادی و کاهش رنج مردم
جامعه .بنابراین اهمیت اصالح امور طبقات مختلف جامعه مورد تاکید باید
قرار گیرد به ویژه از آن جهت که بر آنان اتمام حجت شود تا بهانه ای برای
خیانت در اموال مردم نداشته باشند و برای انجام وظایف خود برانگیخته و
تقویت شوند .البته حکومت اسالمی باید بر کارکردهای اقتصادی اصناف و
گروه ها متفاوت جامعه نظارت داشته باشد تا نتوانند حریم قانونی منافع
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یکدیگر را خدشه دار سازند .نکته مهم دیگر ضرورت تسهیل تجارت عائالنه
به نفع اعضای جامعه و منع احتکار است .حکومت باید تاثیر فزاینده
کارکردهای عوامل اقتصادی را در نظر بگیرد و از جهت گیری عوامل مذکور
به سوی فساد و تباهی جامعه جلوگیری نماید و در عین حال ،به نحو
مقتضی امنیت اقتصادی مردم را تضمین کند ،حدود روابط مالیات دهنده
و ممیز مالیاتی را تعریف نماید و سهم و بهره افراد جامعه را از منابع ملی و
سرمایه های جمعی ،تعیین و تضمین کند .ویژگی مهم دیگر حکومت حق
مدار در عرصه اقتصادی جامعه ،رعایت مساوات میان مردم است به ویژه
تقسیم امال عمومی(بیت المال) و منافع حاصل از منابع ملی 14.الجرم
حرکت معنوی برای رسیدن به اعتالی اقتصادی اسالم الزم می نماید و
یکی از هدف های اصلی می باشد« :گرچه اسالم نهضت و حرکت معنوى و
اخالقى بود و هدف اعالى اسالم عبارت است از ساخت انسان متکامل و
منطبق با طراز اسالمى ،لکن بدون شک پیشرفت علم و پیشرفت و اعتالى
اقتصادى جزو هدف هاى اسالمى است؛ لذا شما مالحظه مىکنید که در
تمدن اسالمى ،اسالم در یکى از فقیرترین و عقبماندهترین نقاط دنیا ظهور
کرد؛ اما هنوز پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود که بیش از پنجاه درصد از
دنیاى متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرفت و هنوز بیش از دو قرن
از عمر این تمدن نگذشته بود که دنیاى بزرگ اسالمى در آن روز ،قلهى
تمدن بشرى از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفت هاى مدنى و اقتصادى
شد؛ این نبود مگر به برکت تعالیم اسالم .اسالم به ما نمىگوید که ما
معنویت را مالحظه کنیم ،اما از متن زندگى جامعهى انسانى غافل بمانیم.
ما باید براى استقالل امت اسالمى و براى عزت آن ،همهى تدابیر الزم را به
کار ببریم ،که یکى از مهمترینِ آنها ،مسألهى اقتصاد است .بنابراین ،تالش
براى رشد و توسعه و اعتالى جنبهى اقتصادى دنیاى اسالم ،از کارهایى
15
است که بالشک جزو هدف هاى اسالمى است».
در عین حال ذکر این نکته الزم می نماید که انسان در زندگی مادی از
مواهب طبیعی و روزی و اقتصاد و معیشت بینیاز نیست و در این اصل
 .14علی اصغر پورعزت ،مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البالغه ،تهران ،شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی ،1387،صص.57-58
 . 15بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اقتصاددانان شرکتکننده در اجالس بانک توسعهى اسالمى
در تاریخ.1383/06/25
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کلی ،تفاوتی میان انسانهای عادی و مادی و انسانهای متعالی و معنوی
به چشم نمیخورد .اما آنچه منشأ تفاوت در اخالق اقتصادی ،میان انسانها
میشود نوع رفتار آنان در کسب روزی و معیشت و درآمد و نیز چگونگی
بهرهمندی و مصرف است 16.در این میان ضرورت مدیریت اقتصاد جمهوری
اسالمی ایران با ادبیاتی مبتنی بر متون دینی و کالم وحیانی ،وجود تفاوت
ها و افتراقات مهم در مبانی فکری پارادایم های متنوع رایج اقتصادی ،وجود
انواع ناکامی ها در نظام های اقتصادی موجود در فائق آمدن بر مشکالت
اقتصادی پیش روی آنها و غیره ایجاب می کندکه تالش های درخوری به

منظور تبیین دکترین های اقتصادی سازگار با مبانی اندیشگی قرآن به عمل
آمده و کوشش شود سازوکار حاکم بر اقتصاد کشور شرایط بایسته خود را
که منطبق بر ذهنیات اکثریت عامالن اقتصادی باشد تجربه نماید 17.در
همین راستا باید توجه شود که الگوهای اقتصادی ترسیم شده نیز مبتنی
بر نیازهای اصیل جامعه ،تحول گرا و قابل دست یابی در یک افق زمانی

 . 16محمدرضا جباری« ،اقتصاد و معیشت پیامبر اعظم(ص)» ،مجله نامه تاریخ پژوهان ،شماره8و،9
زمستان  1385و بهار  ،1386ص 27و نک :محمدرضا جباری« ،سیره اقتصادی پیامبر اعظم (ص)»،
ماهنامه معارف ،شماره  ،40آبان  ،1385صص.23-25
 . 17حسن سبحانی و هاله اسماعیلی نژادشمالی« ،تاملی در دکترین بیع به عنوان آموزه قرآنی دکترین
ملی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و دوم ،شماره هشتاد و یکم،
بهار ،1394ص.246
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معین باشد 18.به هر روی ،در ادامه بعد از مرور اجمالی اقتصاد در آموزه
های اسالمی ،به مختصات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در اندیشه های
رهبران انقالب اسالمی ،قانون اساسی و غیره خواهیم پرداخت.
 .2مباحثی در باب اقتصاد در اسالم؛ مبانی و ریشه های اعتقادی و
اصولی مقاوم سازی اقتصاد
«نعمت های الهی با کار انسان پیوند می خورد تا ثمره اش روزیِ مقرری باشد که خداوند برای
هر آفریده ای در دل زمین جای داده است .به خاک قدرت باروری و حاصلخیزی بخشیده و در
قبال آن مسئولیت کشت و زرع را به انسان واگذار کرده است،
معادن را در درون زمین تعبیه کرده و مسئولیت استخراج آن را به عهده انسان گذاشته است.
آب و هوا و دیگر نعمت ها و عوامل طبیعی به اندازه فراهم آورده است و این انسان است که باید
19
با کار و تالش خود ،این نعمت های طبیعی را به رزقی پاک مبدل سازد».

در ادبیات علم اقتصاد ،واژه اقتصاد ( )Economicsاز دو کلمه یونانی
اویکوس ( )Oikosبه معنی خانه و نمین ( )Neminبه معنای اداره کردن
اخذ شده است و از نظر لغوی به معنی مدیریت خانه است 20.اقتصاد از کلمه
قصد به معنای میانه روی است 21که در همین زمینه ،ابن منظور در کتاب
«لسان العرب» ببان می دارد که اقتصاد به معنای میانه روی و اعتدال
است 22.در فرهنگ فارسی معین ،در ذیل واژه اقتصاد آمده است« :میانه
روی در هر کاری؛ رعایت اعتدال در دخل و خرج؛ میانه روی در هزینه ها،
میان کاری ،مجازاً صرفه جویی؛ اقتصاد به عنوان علم :یکی از رشته های
علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و
چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور
مذکور حکومت می کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات
زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش
 . 18محسن رضایی ،چشم انداز ایران فردا ،تهران ،انتشارات اندیکا ،1389،صص.212-213
 . 19سیدمحسن حائری ،اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه ،ترجمه عبدالعلی آل بویه لنگرودی ،تهران،
بنیاد نهج البالغه ،1378،صص.7-8
 . 20لوییس فدیر ،خود آموز اقتصاد ،ترجمه فیروزه خلعتبری ،تهران ،انتشارات شباویز،1373،ص.8
 .21جبران مسعود ،الرائد(فرهنگ الفبایی عربی-فارسی) ،ترجمه رضا انزابی نژاد ،مشهد ،انتشارات آستان
قدس رضوی ،1380،جلد اول ،ص.227
 .22ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر1414 ،ق ،جلد ،3ص.354
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افراد آن تامین گردد ،بحث می کند 23».در لغت نامه دهخدا آمده است:
«میانه راه رفتن ،میانجی نگاه داشتن ،میانه نگاه داشتن ،میانه روی در هر
کاری و قصد .علم اقتصاد؛ عبارت از علم به مجموع وسایلی است که برای
رفع نیازمندی های مادی بشر از آن استفاده می شود 24».در فرهنگ لغت
عمید نیز با همین معانی به کار رفته است و عالوه بر میانهروی کردن نیز
به دو معنی بهاندازه خرج کردن ،تعادل دخل و خرج را نگه داشتن نیز اشاره
می کند 25.در اصطالح ،اقتصاد دانشى است که به بررسى فعالیتهاى فردى
26
و اجتماعى مربوط به تولید ،مبادله و مصرف کاال و خدمات مىپردازد
امام علی (ع) فرمودند« :مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ:کسى که رعایت اقتصاد و
میانهروى کند تهىدست نمىشود ».در اینجا ،اقتصاد یعنى خرج و صرف
مال به اندازه نیاز متعارف ،که این خود باعث بىنیازى است زیرا به مقدار
حاجت از مال و مکنت را خداوند بر عهده گرفته است که به طور مستمر تا
زمانى که انسان زنده است ،مرحمت کند ،و الزمهاش رعایت اقتصاد و
میانهروى است 27.از همین رو بیان می گردد« :من صحب االقتصاد دامت
صحبۀ الغنى له ،و جبر االقتصاد فقره و خلله :آن کسى که با اقتصاد و میانه
روى همدوش شد غنى و توانگرى برایش ادامه یابد ،و میانهروى ،فقر و
کمبودهایش را درمان خواهد کرد 28».با این اصاف ،اقتصاد در نهج البالغه
از مصدر باب افتعال و به معنای میانه روى کردن و میانه روى در هر کارى
است 29.عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در خصوص حد وسط در ارتزاق
 .23محمد معین ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،1363،ذیل واژه اقتصاد.
 . 24علی اکبر دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ های گوناگون ،ذیل واژه
اقتصاد.
 . 25حسن عمید ،فرهنگ لغت عمید ،سرپرست تألیف و ویرایش فرهاد قربانزاده ،تهران ،نشر
اَشجَع ،1389،ذیل واژه اقتصاد.
 . 26اکبر هاشمى رفسنجانى ،فرهنگ قرآن ،قم ،بوستان کتاب ،1383،جلد ،4ص.122
 . 27میثم بن علی بن میثم بحرانی ،ترجمهشرحنهجالبالغه(ابنمیثم) ،ترجمه محمدرضاعطایى ،مشهد،
انتشارات آستان قدس رضوی ،1374،جلد  ،5ص.539
 . 28سید اصغر ناظم زاده قمى ،جلوههاىحکمت ،قم ،مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمى ،1375،ص.48
 . 29کریم زمانى جعفرى ،سیرى در فرهنگ لغات نهج البالغه ،تهران ،انتشاراتکیهان ،1367،ص.168
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مال و اقتصاد بیان می کند جامعه براى خود شخصیتى واحد دارد که این
شخصیت واحده مالک تمامى اموال روى زمین است و خداى تعالى زندگى
این شخصیت واحده را بوسیله این اموال تامین کرده و آن را رزق وى ساخته
است ،پس بر این شخصیت الزم است که امر آن مال را اداره نموده ،در
معرض رشد و ترقیش قرار دهد ،و کارى کند که روز به روز زیادتر شود تا
به همه و تک تک افراد وافى باشد ،و به همین منظور باید در ارتزاق با مال
30
حد وسط و اقتصاد را پیش گیرد و آن را از ضایع شدن و فساد حفظ کند.
از این رو ،ایشان در خصوص معنای اقتصاد این چنین بیان می دارند:
«اقتصاد به معناى گرفتن قصد ،و قصد به معناى میانه است ،پس اقتصاد به
معناى میانه روى در امور و پرهیز از افراط و تفریط در امور است ،و امت
مقتصده امتى است که در امر دین و تسلیم نسبت به دستورات الهى میانه
31
رو و معتدل باشد».
عبد الحسین طیب در کتاب اطیب البیان فی تفسیر القرآن در خصوص
تفسیر آیه  66سوره مائده در خصوص «أُمَّۀٌ مُقْتَصِدَة» بیان می دارد« :اقتصاد
به معنى استوى و استقامت است مأخوذ از قصد یعنى سیر در مقصود اصلى
که راه مستقیم و صراط مستوى خالى از افراط نصارى و غلو در امر عیسى
و تفریط یهود و نسبتهاى ناروا بانبیاء دادن 32».اگرچه مراد از اقتصاد عمل
به احکام الهى است ولى انتخاب واژه «مقتصد» براى رساندن این معناست
33
که اعتدال در امور ،خود امرى پسندیده و مورد ترغیب خداوند است.
سیدمحسن حائری در کتاب «اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه» چنین
بیان می کند :اقتصاد در لغت به دو معنی است ،یکی از آن دو پسندیده
است که حد وسط و میانه افراط و تفریط است مانند جود که حد وسط
اسراف و بخل محسوب می شود ،یا شجاعت که حد وسط تهور و ترس است،

 . 30سید محمد حسین طباطبایى ،ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى ،قم،
دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم ،1374،جلد ،4ص.271
 . 31پیشین ،جلد ،6ص.54
 . 32سید عبد الحسین طیب ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسالم ،1378 ،جلد،4
ص.421
 . 33اکبر هاشمى رفسنجانى ،تفسیر راهنما ،قم ،بوستان کتاب ،1386،جلد ،4ص.359
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و به همین معنی در قرآن به کار رفته است" :واقصد فی مشیک" 34در
رفتارت میانه را برگزین و دوم به امری اطالق می گردد که بین پسندیده و
ناپسند در نوسان است ،مانند آن چه که بین عدل و جور ،قریب و بعید
فرض می شود" ،فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد" 35بعضی از آنان بر
خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و "سفرا قاصدا" یعنی سفری
متوسط یا میانه و نه چندان دراز و گاهی به معنی قریب نیز تفسیر می
شود .و در اصطالح نیز اقتصاد حالت میانه و اعتدال بین زیاده روی و خست
ورزی است و خداوند می فرماید« :وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا
وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً36:و آنان که چون هزینه کنند ،اسراف نمی کنند و
خست نمی ورزند بلکه میان این دو راه ،اعتدال را در پیش می گیرند» و
همین مفهوم در کالم امیرالمؤمنین در نهج البالغه به لفظ اقتصاد تعبیر
شده است .امام علیه السالم می فرماید :هر کس میانه روی پیشه کند(صرفه
جویی کند) نیازمند نگردد و در نامه حضرت به زیاد آمده است :زیاده روی
بگذار و میانه رو باش .بنابراین روشن می شود که "قصد" روش معقول و
راه استوار بین افراط و تفریط است و بر اساس همین معنی ،کلمه قصد و
مشتقات آن در جای جای نهج البالغه به کار رفته است و این مفهوم حد
وسط بین افراط و تفریط در هر چیز است و شامل اخالق و تفکر و همچنین
37
اقتصاد به معنی اصطالحی نیز می شود.
«جان مارشال جیفنی» در تعریف اقتصاد می گوید :علمی است که چگونگی
ایجاد ،توزیع و هزینه کردن ثروت را مورد بررسی قرار می دهد« .لودویک»
بر این باور است که علم اقتصاد علمی است که به بررسی رابطه انسان با
نیازهای مادی اش که به رایگان در طبیعت وجود دارد ،می پردازد.
روشنفکران اسالمی کوشیدند که علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا
کنند« .نبهانی» اقتصاد را در تنظیم ثروت و تأمین و افزایش آن می داند،
و می گوید علم اقتصاد در این باره بحث می کند ،اما چگونگی توزیع ثروت
از وظایف سیستم یا نظام اقتصادی است و بر این اساس ،تنظیم ثروت علم
 . 34آیه 19سوره مبارکه لقمان.
 . 35آیه 32سوره مبارکه فاطر.
 . 36آیه  67سوره مبارکه فرقان.
 . 37سیدمحسن حائری ،اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه ،ترجمه عبدالعلی آل بویه لنگرودی ،تهران،
بنیاد نهج البالغه ،1378،صص.1-3
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است و توزیع آن نوعی اندیشه ،و با استناد به این تقسیم بندی و در پرتو
آن چه که در نهج البالغه آمده است در می یابیم که گفتار امام علی علیه
السالم هر دو جنبه را شامل می شود :تنظیم ثروت ،و توزیع آن .بدین معنی
که هم شامل اصول و سیاست های علم اقتصاد است و هم پایه ها و ارکان
مکتب اقتصادی را در بر می گیرد که خود نشانگر اهمیت دادن اسالم به
هر دو جنبه اقتصاد است و اشتباه است که بپنداریم که تنها مکتب اقتصادی
از ویژگی های اسالم است .آری اسالم به تولید و سیاست های آن نیز
38
پرداخته است.
در کتاب "شناخت اسالم" در باب مفهوم اقتصاد یا معاش آمده است که
«انسان در هر حال که باشد برای بقای خود به غذا ،لباس ،مسکن و لوازم
دیگر زندگی نیاز دارد و هر کس به تناسب رشد فکری و اجتماعی که یافته،
سعی می کند نیازمندی های خود را از راه هایی هر چه سهل تر با کمیت
هر چه بیشتر و کیفیتی هر چه بهتر تأمین نماید .از این رو تا آن جا که می
دانیم همه جا و همه وقت مسأله تأ مین معاش از مسائل مهم و ضروری

زندگی بشر به حساب می آمده و هنوز هم به حساب می آید و این مسأله
در تمام دوران های زندگی آدمیان از مسائل اصلی مورد توجه افراد و ملتها
بوده است .یکی از مشخصات برجستۀ عصر حاضر نیز توجه و عنایت خاصی
است که به مسائل اقتصادی می شود .از یک طرف هر روز تالش های تازه
ای برای شناخت و حفظ منابع طبیعی و کشف منابع جدید ثروت انجام می
گیرد که در راه تولید هر چه بیشتر و بهتر به کار گرفته شوند ،و از طرف
 . 38پیشین ،صص.3-4
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دیگر برای برطرف کردن نیازمندی های اقتصادی به صورتی هر چه سهل
تر و سریع تر و نیز ایجاد نیازمندی های تازه ،فعالیت هایی انجام می گیرد
و مرتباً در روش توزیع و مصرف تجدید نظرهای ضروری ب هعمل می آید.
از این رو مباحثی نظیر مالکیت ،کار ،سرمایه ،مدیریت و مسائل مربوط به
آن ها از موضوعاتی هستند که از جنبه های مختلف به صورتی علمی مورد
بررسی و بحث قرار می گیرند...از مجموع تعالیم اسالم در زمینۀ مسائل
اقتصادی به این نتیجه می رسیم که در این آیین الهی به نقش بسیار مؤثر
مسائل اقتصادی در زندگی انسان و پیشگیری از زیان های ناشی از بی
39
عدالتی اقتصادی سخت توجه شده است».
البته باید توجه داشت که این اقتصاد مورد نظر اسالم ،مبدأ شناسی و
معادشناسی دارای جایگاهی رفیع می باشد و اقتصاد براساس توجه به این
مولفه ها تنظیم و اجرایی می شود .همانگونه که شهید مطهری بیان داشته
است« :قرآن رکن اساسى دعوتش که همه دعوتهاى دیگرش بر اساس آن
است مبدأشناسى و معادشناسى است .هر تعلیم دیگر خودش را بر اساس
مبدأ و معاد بنا نهاده است .اگر اخالق دارد بر اساس مبدأ و معاد است،
تعلیم و تربیت دارد بر اساس مبدأ و معاد است ،اگر اقتصاد دارد بر اساس
مبدأ و معاد است ،قوانین جزایى و حقوق دارد بر اساس مبدأ و معاد است.
رکن اساسى تعلیمات قرآن مبدأ و معاد است و لذا ما مىبینیم بیشترین
آیات قرآن متوجه این دو است و عجیب این است که با این همه توجهى
که قرآن ما را به مبدأ و معاد مىدهد باز ما کوشش مىکنیم خود تعلیمات
قرآن را از مسیر مبدأ و معاد خارج کنیم و به مسیر دیگرى بیندازیم 40».با
توجه به مسائل فوق ،مدیریت موفق در حکومت اسالمی باید جهت تحقق
برنامه های اصالحی ،اهتمامی الزم را به حل امور اقتصادی و معیشتی ملت
و رفع فقر معطوف دارد؛ یعنی با ایجاد بستر رشد و تعالی ،موانع راه را بردارد
و غفلت و کوتاهی در آن تهدید جدی برای مدیران و اصالح طلبان و مردم
خواهد بود و فقر ،فاجعه آفرین می باشد 41.با نگاه توحیدی ،عالم دارای یک
نظام واحد و هماهنگ است .این نظام زیرمجموعههایی دارد که "نظام
اقتصادی" یکی ازاین زیرمجموعههاست .منظور از نظام اقتصادی ،نظامی
است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی ،در ارتباط با سایر نظامها و
 . 39سیدمحمدحسینی بهشتی و دیگران ،شناخت اسالم ،تهران ،انتشارات روزنه ،1390،صص.511-512
 . 40مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،جلد ،28ص247.
 . 41حسین ایرانی ،اصالحات از منظر نهج البالغه ،قم ،نشر یاقوت.1379 ،
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استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین ،توزیع و مصرف نیازهای جامعه
را بر عهده دارد .یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده
مکتب اقتصادی ،نهادهای مرتبط با اقتصاد و علم اقتصاد میشود .با ترکیب
این سه عنصر اقتصاد ملی که به نوعی دریک نظام اسالمی همان نظام
اقتصاد اسالمی است ،شکل میگیرد و اقتصاد اسالمی هم در قالب یک
حکومت اسالمی تحقق مییابد .هدف نظام اقتصاد اسالمی در سطح کالن
افزایش ثروت جامعه و رفاه عمومی است.

بااین نگاه گفته شد که اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی است.
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که در شرایط بروز نامالیمات و حوادث و
بحرانها و یا در مسیر اهداف ،پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد .با
این نگاه اقتصاد اسالمی لزوماً مقاومتی هم هست .زیرا اقتصاد در یک نظام
اسالمی ظرفیتها و قابلیتهای علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً دارد
42
و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.
اسالم به عنوان آخرین دین و در عین حال کامل ترین برنامه هدایت بشر
با طرح و برنامه های فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و
نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند .منتهی دست یابی به مجموعه
نظام های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اسالم ناب راهکارهای
خاصّ خود را دارد که توسط اسالم شناسان واقعی که در چارچوب آموزه
های مکتب اهل بیت علیهم السالم به کاوش می پردازند قابل تحقق است.
نظام اقتصادی اسالم از جمله نظام هایی است که تحقق اهداف مورد نظر
 . 42علی اسدی« ،نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی» ،فصلنامه سیاست های
راهبردی و کالن ،سال دوم ،شماره ،5بهار ،1393ص.25
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آن در سطح جامعه اسالمی بستر را برای رشد و تعالی معنوی آماده تر می
سازد؛ چرا که از راه حاکمیت پیدا کردن اصول نظام اقتصادی بسیاری از
موانع رشد معنوی نظیر انباشت ثروت و رواج اسراف و تجمل گرایی و تفاخر
و ...از یک سو و فقر و بی کاری و گرفتاری های ناشی از آن از سوی دیگر
از بین می رود و در چنان جامعه ای است که زمینه برای حاکمیّت ارزش
های انسانی و اخالقی و معنوی فراهم می گردد و در یک کالم بستر برای
تربیت انسان های شایسته برای خلیفه الهی آماده می گردد .بر این اساس
در طول تاریخ همیشه اولین موضوعی که پس از تشکیل حکومت اسالمی
در جوامع اسالمی مورد توجه بوده تالش برای حاکمیت نظام اقتصاد اسالمی
است 43.به اعتقاد رهبر معظم انقالب اسالمی« ،در زمان پیغمبر ،حکومت
44
اسالمى و جامعهى اسالمى تشکیل شد ،اقتصاد اسالمى پیاده شد».
از منظر قرآن کریم ،اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنى بر اصول ذیل است:
شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه ،تعقل ،اعتقاد به توحید (تجلّى
توحید در اقتصاد) ،اعتقاد به معاد ،اعتقاد به مظهرى از عبودیت بودن
عملیات اقتصادى ،دخالت دولت در اقتصاد ،عدالت در عملیات اقتصادى و
تزکیه .مطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ ،گویاى این حقیقت است
که یافتن شیوه هاى مناسب براى بقاى بهتر و بیش تر (سعادت) ،از مهم
ترین دغدغه هاى خاطر تمامى انسان هاست و همواره براى نیل به این
هدف ،تالش هاى فراوانى صورت گرفته و رنج هاى طاقت فرسایى تحمل
شده است .گستردگى ،ظرافت و در هم تنیدگى شؤون گوناگون وجودى
انسان از یک سو ،و پیوندهاى او با دیگر کاینات از سوى دیگر ،آن چنان
پیچیده و اعجاب انگیز است که تمامى جستوجوگران با فراست را به اظهار
عجز از شناخت همه جانبه و دقیق انسان واداشته ،و طنین فریاد «انسان
موجود ناشناخته» را در زمین و زمان پراکنده است .در این میان ،انبوه
عظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در زمینه هاى گوناگون علوم
انسانى ،از جمله اقتصاد (که در آن ارائه راه هاى دست یابى به تولید ،توزیع
و مصرف بهینه کاالها و خدمات مورد توجه است) ،ابراز و در بوته نقد قرار
گرفته است .در کنار دنیاى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى ،عالَم با
 . 43سیدصادق سیدنژاد ،جهاد اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) ،قم ،مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما ،1390،صص.14-15
 .44بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههاى نماز جمعه در تاریخ.1374 /03 /19
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عظمت ،ژرف و قابل مالحظه قرآن کریم ،اعجاب هر اندیشمندى را سخت
برمى انگیزاند و به راستى که عالم قرآن کریم بسى گسترده تر و داراى افقى
فراتر و اعماقى ژرف تر از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر طبیعى
است .اهمیت بررسى متفکرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره گیرى از
حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن ،و به ویژه استفاده از افادات اهل بیت
وحى(علیهم السالم) در این خصوص ،بر نظریه پردازان اسالم شناس و بصیر
در علوم انسانى پوشیده نیست .به همین دلیل ،مباحث مبنایى اقتصاد از
دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسى قرار مى گیرند .از آیات قرآن کریم
مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى
از معارف آسمانى و تفکّر و تعقّل است و باید خطوط کلى ،اصول و شاهراه
هاى هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با کمک قواى ادراکى،
اندوخته هاى تجربى را افزایش داد و از این طریق ،ابهامات و مشکالت
فراروى بشر در زندگى را برطرف کرد .امور اقتصادى بخش مهمى از زندگى
انسان را به خود اختصاص داده اند .جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از
این قضیه مستثنى نیست .بنابراین ،براى یافتن اصول و خطوط کلى در
مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل کرده است،
مراجعه نمود ،حیات طیّبه اى را که او معرفى کرده ،شناسایى و مسیرهاى
منتهى به آن را از طریق وحى کشف نمود و به وسیله تفقّه و تعقّل و راه
کارهاى الزم آن را به کار بست .در آیات متعددى خاطرنشان شده است که
رهاوردهاى وحى انسان را به حقایق هستى واقف و راه هاى نیل به سعادت
و فالح را به او مى نمایانند ،مسیر را براى او روشن ساخته ،او را هدایت مى
کنند 45.آموزههای اقتصاد اسالمی (همانند آموزههای اقتصادی سایر مکاتب
اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم قابل تقسیم هستند:
الف) مبانی اعتقادی :آموزههایی هستند که بیانگر جهانبینی حاکم بر
رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیهگاه فکری و نظری مکتب اسالم درباره
آموزههای اقتصاد اسالمی است .موضوع این آموزهها ،خدای متعالی و صفات
او ،جهان هستی ،انسان و جامعه است .آن دسته از آموزههایی که در
رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد ،در اقتصاد مورد توجه قرار میگیرد؛
از باب مثال ،خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسانها است ،او مالک و
رب است ،هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر ،و جهان تحت احاطه و
 . 45جعفر انصاری« ،مبانی اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» ،مجله معرفت ،شماره  ،66خرداد ،1382
ص.17-19
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قیومیت او است .درباره جهان هستی گزارههایی از قبیل همه جهان هستی
رو به سوی خدا دارند ،همه هستی برای انسان خلق شده است ،جهان شامل
دنیا و آخرت است ،دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش
است .درباره انسان گزارههایی از این دست در شمار ایندسته معارف قرار
دارند :انسان دارای دو بعد روح و جسم است ،هدف از خلقت انسان تکامل
روح و جسم او است ،جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل
روح است ،انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی
است ،انسان برای تکامل خود ،افزون به عقل ،به وحی نیز نیاز دارد .همچنین
درباره جامعه گزارههای مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند،
بر جوامع انسانی سنتهای االهی حاکم است که توجه به آنها تاثیر فراوانی
در جهتگیریهای اقتصادی دارد.
ب) مجموعهای از اصول و قواعد اساسی :این مجموعه دستورهای کلّی
مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف
اقتصادی و حلّ مشکالت و معضالت اقتصادی هستند .همانند مالکیت
مختلط(خصوصی و عمومی) ،آزادی اقتصادی محدود ،لزوم دخالت دولت
برای تحقق اهداف اقتصادی ،لزوم توزیع عادالنه ثروتهای اولیه و توزیع
مجدد درآمدها ،لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است که اوالً این اصول و قواعد اساسی ،محدود به آنچه ذکر
شد ،نیست .ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد.

ثانیاً همه اینها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین اینها
وجود دارد؛ برای مثال ،لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی
اقتصادی محدود ،امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض
لزوم دخالت دولت ممکن باشد .ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛
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بهطور مثال نمیتوان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد
را پذیرفت.46
پ) احکام اقتصادی :احکام و قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی افراد،
سازمانها و دولت است .تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا ،اسراف،
احتکار ،کنز ،انحصار ،اتالف ،اضرار به غیر ،اتراف .همچنین احکام مربوط به
بورسبازی ،قیمتگذاری کاالها و خدمات بهوسیله دولت ،اخذ مالیات،
سیاستهای تورمزا ،جبران کاهش ارزش پول ،بیمه و حکم انواع معامالت
شناخته شده در فقه معامالت مثل بیع ،اجاره ،مضاربه ،مساقات و غیره .این
احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزههای دسته دوم روبنا شمرده
میشوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند.
ایندسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است ،مانند حرمت ربا ،اسراف
و غیره .یا احکام وضعی هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛
برای مثال ،وقتی گفته میشود بیع صحیح است ،الزمهاش نقل و انتقال
ثمن و مثمن است و بعد از انتقال ،حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای
مشتری در ثمن است .احکام و قوانین اقتصادی جهتگیری فعالیتهای
اقتصادی افراد را بهسمت اهداف اقتصادی تنظیم میکند و چارچوبهای
تمام سیاستهای اقتصادی است .برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام
الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد ،و به آنها ارزشهای اخالقی در حوزه
فعالیتهای اقتصادی گفته میشود .همانند زهد در مصرف ،ایثار ،صدقه،
انفاق در راه خدا ،قرضالحسنه .ایندسته از احکام افزون بر نقش جهتدهی
فعالیتهای اقتصادی بهسمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و
تکامل آن بهسمت خدای متعالی هستند.
ت) الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید ،توزیع و مصرف :این الگوها فعاالن
اقتصادی(دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط میدهند و فعالیتهای
اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون میشوند .این الگوها در بستر
اصول و قواعد اساسی ،و احکام اقتصادی شناخته شده ،استنباط و استخراج
میشوند .این الگوها عبارتند از الگوی مصرف ،الگوی پسانداز و
سرمایهگذاری ،الگوی عرضه و تقاضای بازار کاال و خدمات ،الگوی عرضه و
تقاضای بازار عوامل و غیره.
 . 46احمدعلی یوسفی« ،روش های کشف آموزه های اقتصاد اسالمی» ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،سال
ششم ،شماره ،22تابستان  ،1385صص.148-151
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ث) اهداف اقتصادی :اهداف اقتصادی ،نقطههای مطلوب و خواستههایی
هستند که هر فعال اقتصادی ،فعالیتهای اقتصادی خود و کلّ نظام
اقتصادی ،راهبردها و سیاستهای اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن
سامان میدهد .این اهداف در سطح کالن از قبیل رفاه عمومی ،عدالت
اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد بهصورت هدف
سرمایهگذار و تولیدکننده و نیز هدف مصرفکننده مطرح است؛ برای مثال
گفته میشود :هدف تولیدکننده حداکثرکردن سود و هدف مصرفکننده
بیشینهکردن مطلوبیت است 47.بنابراین ،اسالم با اصالت دادن به اقتصاد
مهمترین روشها و عناصر دستیابی به مشکالت اقتصادی را در آموزههایش
مطرح ساخته است .بنابراین ،آن زمانی که توجه دادن به دستورات دینی
در برنامهریزیهای اقتصادی و نهادینه نمودن آن قوانین در فرهنگ عموم
به عمل بنشیند ،به یقین تمدن سترگ اسالمی احیاء میشود و امنیت در
جامعه انسانی شکوفا میشود .لذا ،آموزههای دینی مبتنی بر دو اصل ،قرآن
و راهکارهای اقتصادی امیرمومنان در نهجالبالغه و سایر احادیث و روایت
های معصومین ،که برگرفته از دستورات الهی میباشد ،بیانگر این مطلب
است که عامل اصلی امنیت اقتصادی در جامعه اسالمی ،در گرو پایبندی
به یک نظام مالی متعادل و اجرای عدل و قسط میباشد .تحقق این امر با
اجرای صحیح سازوکارهای اقتصادی در زمینه برقراری توازن اقتصادی،
تکافل اجتماعی ،کنترل بازار ،هدایت کارگزاران ،ارائه الگوی صحیح مصرف
و گردش متعادل اموال و دارایی ها در جهت یکسانسازی سطح زندگی
48
افراد جامعه ،به ثمر مینشیند.
در نامه حضرت علی(ع) که به زیاد بن ابیه مرقوم فرموده اند به قضیه اقتصاد
اشاره می نمایند« :فَ َدعِ الْإِ ْسرَافَ مُقْتَصِداً .وَ اذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَداً .وَ أَمْسِکْ مِنَ
الْمَالِ بِقَ ْدرِ ضَرُورَتِکَ .وَ قَ ِّدمِ الْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ .أَ تَرْجُو أَنْ یُعْطِیَکَ اللَّهُ
أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِینَ .وَ أَنْتَ عِنْ َدهُ مِنَ الْمُتَکَبِّرِینَ .وَ تَطْمَعُ وَ أَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِی
النَّعِیمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِیفَ وَ الْأَرْمَلَۀَ .أَنْ یُوجِبَ لَکَ ثَوَابَ الْمُتَصَ ِّدقِینَ .وَ إِنَّمَا الْمَرْءُ
مَجْزِی بِمَا أَ ْسلَفَ وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَ َّدمَ وَ السَّلَامُ :اسرافکارى را کنار بگذار و
میانهروى را پیشه کن ،امروز به یاد فردایت باش ،و به اندازه ضرورت زندگى
 . 47همان ،صص.151-149
 . 48فرزانه فالح ،مبانی امنیت اقتصادی از منظر قرآن کریم و نهج البالغه ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
قم ،دانشگاه قم ،دانشکده الهیات ،1392 ،بخش چکیده.
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نگه دار ،و زیادى آن را براى روز نیازت پیش فرست ،آیا امیدوارى که
خداوند ،پاداش فروتنان را به تو دهد ،در حالى که تو نزد او از متکبران
مىباشى و آیا طمع دارى که پاداش صدقه دهندگان را به تو دهد ،در حالى
که تو در عیش و خوشگذرانى فرو رفته ،ناتوان و بیچاره و بیوهزن و درویش
را از آن بهره نمىدهى و همانا که انسان به آنچه کرده است پاداش یابد ،و
به سوى آنچه پیش فرستاده روى آورد .و السالم ».امام(ع) در این نامه چند
دستور به زیاد بن ابیه مىدهد که ضمن مشخص نمودن معنای اقتصاد،
نکاتی ارائه می شود که مرتبط با اقتصاد مقاومتی است و می تواند برای
جامعه ایرانی بسیار مفید باشد:
اوالً؛ نخست او را به ترک اسراف امر مىکند که به معناى زیادهروى و نقطه
مقابل تفریط است که آن نیز از کارهاى ناپسند مىباشد ،و الزمه این دستور،
امر به اقتصاد و میانهروى در امور مىباشد که از فضایل و کارهاى پسندیده
است .ثانیاً؛ امروز به یاد فرداى قیامت و روز آخرت باشد ،و این عمل ،نفس
را سرکوب مىکند و او را از پرداختن کامل به دنیا و اشتغال به آن باز
مىدارد .ثالثاً؛ از مال و ثروت دنیا به اندازه نیازمندى در زندگى ،بردارد و
این دستور اشاره به آن است که در اندوختن مال دنیا و نگهدارى آن میانهرو
باشد .رابعاً؛ تعداد زاید از ثروت دنیا را براى روز شدت نیازمندیش که آخرت
و پس از مرگ است ،به پیش بفرستد ،و این دستور اشاره به انفاق مال در
راه خدا مىباشد ،زیرا هر خردمندى مىداند که صرف کردن مال زاید بر
احتیاج دنیوى ،در راه خدا و جلو فرستادن آن براى روز شدت نیازمندى ،از
مصلحت هاى بسیار مهّم است 49.این پیام ها ضمن اینکه دارای آثار معنوی
و روحانی در جامعه است و برای شخص نیز اجر معنوی دارد ،آثار و تبعات
اجتماعی هم دارد و به استحکام ساختار اقتصادی و تحکم اقتصاد ملی در
برابر نامالیمات دارد .به عنوان نمونه ،انفاق مال یکی از لوازم مقابله با فقر
در جامعه اسالمی و رشد عمومی رفاه و پیشرفت همه جانبه است .در
اقتصاد اسالمی ،با شیوع رباخوارى سرمایهها در مسیرهاى ناسالم مىافتد و
پایههاى اقتصاد که اساس اجتماع است متزلزل مىگردد ،در حالى که
تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت است 50.به همین دلیل است که
سالمت اجتماع به سالمت اقتصاد بستگى دارد و براساس اعتقاد نگارنده
 . 49میثم بن علی بن میثم بحرانی ،ترجمهشرحنهجالبالغه(ابنمیثم) ،ترجمه حبیب هلل روحانی ،مشهد،
انتشارات آستان قدس رضوی ،1375 ،جلد  ،4صص.690-689
 . 50ناصر مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیۀ ،1374،جلد ،2ص.368

127

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

تفسیر نمونه؛ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ :این آیه
در واقع زیر بناى قوانین اسالمى را در مسائل مربوط به معامالت و مبادالت
مالى تشکیل مىدهد ،و به همین دلیل فقهاى اسالم در تمام ابواب معامالت
به آن استدالل مىکنند ،آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مىگوید":
اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید" یعنى هر گونه تصرف
در مال دیگرى که بدون حق و بدون یک مجوز منطقى و عقالنى بوده باشد
ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان" باطل" که مفهوم وسیعى دارد
قرار داده است .مىدانیم" باطل" در مقابل" حق" است و هر چیزى را که
ناحق و بى هدف و بى پایه باشد در برمىگیرد .در آیات دیگرى از قرآن نیز
با عباراتى شبیه عبارت فوق ،این موضوع تاکید شده ،مثال :به هنگام نکوهش
س
از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنها مىفرماید :وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّا ِ
بِالْباطِلِ :51آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف مىکردند و در
آیه  188بقره ،جمله "ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ" را به عنوان مقدمهاى
براى نهى از کشاندن مردم بوسیله ادعاهاى پوچ و بى اساس به سوى
دادگاهها و خوردن اموال آنها ذکر فرموده است .بنا بر این هر گونه تجاوز،
تقلب ،غش ،معامالت ربوى ،معامالتى که حد و حدود آن کامال نامشخص
باشد ،خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقالیى در آن نباشد،
خرید و فروش وسائل فساد و گناه ،همه در تحت این قانون کلى قرار دارند،
و اگر در روایات متعددى کلمه" باطل" به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده
در حقیقت معرفى مصداق هاى روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به
52
آنها باشد».
بنابراین ،بین اقتصاد اسالمى و اقتصاد مادّى ،تفاوت فراوانى وجود دارد.
مهمترین فرق بین او دو ،این است که اقتصاد اسالمى ،با اخالق و اصول
انسانى آمیخته و توأم است؛ در حالى که اقتصاد مادّى ،نه تنها از عاطفه و
اخالق خالى است ،بلکه اصل حاکم بر آن منافع مادّى است .از این جهت
هر چیزى که در تعارض و تضادّ با آن باشد ،فداى منافع مادّى مىگردد.
تولید موادّ مخدر و درآمد آن نیز در حالى که بر خالف اصول انسانى است،
در نظر بسیارى از کشورهاى دنیا مهم شمرده شده است .حتّى دولتهایى
که به ظاهر با آن مبارزه مىکنند و گاهى براى ریشه کن کردن آن
کنفرانسها و همایشهاى متعدّدى برگزار مىکنند ،در این تجارت پر سود
 . 51آیه  161سوره مبارکه نساء.
 . 52تفسیر نمونه ،جلد ،3صص.355-356
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سهم بسزایى دارند .براى طرفداران این مکتب ،فساد نسل جوان ،تزلزل
پایههاى اخالقى و فروپاشى خانوادهها اهمیّت ندارد؛ آنچه براى آنها مطرح
هست ،خود دوستى با حفظ منافع شخصى است .تجارت انسان و خرید و
فروش کودکان ،اگرچه با هیچ یک از اصول انسانى و حقوق بشر سازگار
نیست؛ ولى براى طرفداران دروغین حقوق بشر ،جایز شمرده شده است و
بصورت غیر علنى بر آن اعتراف دارند .از این رو ،مالک در نظر آنها منافع
مادّى است و اصول انسانى تحت الشّعاع آن قرار دارد.

ولى اصل حاکم بر اقتصاد اسالمى اخالق است؛ و تحصیل منافع باید در
سایه حفظ ارزشهاى اخالقى باشد؛ بر همین اساس اسالم معاملهاى را که
منشأ فساد باشد ،حرام شمرده است؛ مثلًا اگر تأسیس مراکز فحشا در اسالم
ممنوع است؛ یا اگر شراب فروشى و دایر کردن قمار خانهها در اسالم حرام
اعالم شده؛ و یا اگر تأسیس بانکهاى رباخوار در اسالم جایز نیست ،همه و
همه بدین جهت است که این گونه کارها منشأ مفاسد زیادى است و با
53
اخالق اسالمى سازگار نیست.
به همین دلیل است که شهید مطهری بین توحید و اقتصاد پیوند برقرار
می نمایند و معتقدند که در اسالم بیش از هر چیزی توحید حائز اهمیت
است و در عرصه اقتصاد نیز همانند سایر عرصه های زندگی ،همه چیز از با
توحید شروع می شود ،با توحید مستحکم می شود و با توحید خاتمه می
یابد و یکی از دستاوردهای توحید در عرصه اقتصاد ،ارتقاء جایگاه اخالق
اسالمی در اقتصاد است.

 . 53ناصر مکارم شیرازى ،مثالهاى زیباى قرآن ،قم ،نشر نسل جوان ،1382،جلد ،1صص.158-159
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به تعبیر ایشان؛ «اسالم بیش از هر چیزى دین توحید است ،هیچ گونه
خدشهاى را در توحید-چه توحید نظرى و چه توحید عملى -نمىپذیرد.
اندیشهها و رفتارها و کردارهاى اسالمى از خدا آغاز مىشود و به خدا پایان
مىیابد ،از این رو هر نوع ثنویّت یا تثلیث یا تکثیرى را که به این اصل
خدشه وارد آورد به شدّت طرد مىکند از قبیل ثنویّت خدا و شیطان ،یا
خدا و انسان ،یا خدا و خلق .هر کارى تنها با نام خدا ،اندیشه خدا ،به سوى
خدا ،براى تقرّب به خدا باید آغاز شود و انجام پذیرد و هر چه جز این باشد
از اسالم نیست .در اسالم همه راهها به توحید منتهى مىشود ،اخالق
اسالمى از توحید سرچشمه مىگیرد و به توحید پایان مىیابد ،تربیت
اسالمى همین طور ،سیاست اسالمى همین طور ،اقتصاد و اجتماع اسالمى
همین طور .در اسالم هر کارى با نام خدا و استعانت از او آغاز مىشود (بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ) و با نام خدا و سپاس او پایان مىیابد الْحَمْ ُد لِلَّهِ رَبِّ
الْعالَمِینَ و با نام خدا و اعتماد و اتکاء به او جریان مىیابد تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .توحید یک مسلمان واقعى ،صرفاً یک اندیشه
و عقیده خشک نیست .همان طور که ذات احدیّت از مخلوقات خود جدا
نیست ،با همه هست و بر همه محیط است ،همه چیز از او آغاز مىشود و
به او پایان مىیابد ،اندیشه توحید نیز بر سراسر وجود یک موحّد واقعى
احاطه دارد ،بر همه اندیشهها ،ملکات ،رفتارهاى او سیطره پیدا مىکند و به
همه آنها جهت مىبخشد .این است که یک مسلمان واقعى ،اوّل و آخر و
وسط کارش خداست و هیچ چیز را شریک خدا قرار نمىدهد 54».از این
رو ،اقتصاد اسالمی پیوند میان اقتصاد با آموزه های اسالمی است که نمی
توان این میان اقتصاد و دین جدایی قائل شد و براساس آموزه های اسالمی،
یک جامعه ایمانی و اسالمی باید اقتصاد صحیح و مبتنی بر آموزه های
اسالمی داشته باشد و قلمرو این دو مقوله از یکدیگر جدا نیست:
«کسانى که فکر مىکنند مسائل زندگى از یکدیگر جداست و هر چیزى یک
مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشهاى و قسمتى از زندگى بشر به یک
شىء بخصوص تعلق دارد ،تعجب و احیاناً انکار مىکنند که کسى مسئلهاى
به نام اقتصاد اسالمى طرح کند ،زیرا به عقیده اینها هریک از اسالم و اقتصاد
یک مسئله جداگانه است ،اسالم به عنوان یک دین براى خودش و اقتصاد
به عنوان یک علم و یا یک فلسفه براى خودش ،اسالم قلمروى دارد و اقتصاد
قلمروى دیگر ،همچنان که فرهنگ ،سیاست ،قضاوت و حتى اخالق هر کدام
 . 54مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری،تهران ،انتشارات صدرا ،1377،صص.248-249
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قلمروى جداگانه از اسالم دارند .بعضى پا فراتر نهاده و گفتهاند زندگى بهطور
کلى یک مسئله است و دین مسئله دیگر ،دین را نباید با مسائل زندگى
مخلوط کرد .این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگى را مجرد
فرض مىکنند؛ خیر ،زندگى یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است؛
صالح و فساد در هریک از شئون زندگى در سایر شئون مؤثر است .ممکن
نیست اجتماعى مثلًا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخالق و تربیت و یا
اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس 55».تا اینجا نمایان
شد که آموزه های اقتصادی اسالم نظیر توزیع عادالنه ،تولید بهینه ،اقتصاد
در مصرف یا مصرف اعتدالی ،انفاق ،انضباط اقتصادی و غیره از مولفه های
مقاوم سازی اقتصاد ملی هستند و در صورتی که به مولفه های اقتصاد
اسالمی به درستی توجه شود ،یک اقتصاد سالم ،پویا و مقاوم شکل خواهد
گرفت و در نقطه مقابل ،بی توجهی به آموزه های اقتصادی مورد نظر قرآن
کریم و اسالم زمینه های یک اقتصاد شکننده را فراهم می کند و به همین
دلیل است که اقتصاد مقاومتی بخشی از اقتصاد اسالمی می باشد و به نوعی
دارای رابطه عموم و خصوص من وجه هستند.
 .3اقتصاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران
« شما به واقعیّتهاى کارىِ خودتان نگاه کنید و با جدیّت و تکیه بر بیّناتى که قانون اساسى براى
ما معیّن کرده است که به احکام اسالمى و مقررات اسالمى متّکى است،
در زمینههاى پولى و مالى و تولیدى و خدماتى و همهى آن چیزهایى که به اقتصاد مردم وابسته
56
است ،نوآورى و تالش کنید .خداى متعال به این تالش برکت خواهد داد».

با توجه به نظامهای حاکم بر کشورها ،قانون اساسی هر کشور دارای مبانی
نظری و کارکردهای خاصی است .مبانی نظری قوانین در این کشورها از
سوی اندیشمندان ،نخبگان و رهبران ،تعیین ،تدوین و تصویب میشود.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در
برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر
کشورهاست ،ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر بهفرد
و جدیدی است که از اندیشههای اصیل اسالمی سرچشمه گرفته و در
نظرات نخبگان و بزرگان کشور ،از جمله امام خمینی(ره) تبلور یافته است.
 . 55مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،جلد ،20ص.401
 .56بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی پس ا ز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى آقاى خاتمى در تاریخ
.1380/05/11
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گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطهای علی و معلولی نهفته در اشیا،
موجودات و پدیدههای طبیعی است .قانون به این معنا خارج از حوزه روابط
اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن ،به تکوین عالم وجود بازمیگردد.
برای مثال ،اینکه آب در صد درجه به جوش میآید ،از جمله آن قوانین
تکوینی است ،ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی،
تعیّنبخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد
کارکردهایی وضع میشود .قانون به این معنا ،مجموعهای از قواعد و مقررات
مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام میبخشد و واجد ویژگی
الزامآوری است .ولی قانون با این تعریف دارای اطالق و شمول است،
بهگونهای که همه قواعد جاری را شامل میشود .در این میان« ،قانون» با
پسوند «اساسی» ،از اطالق و شمول بیرون میآید و در تشکیالت و روابط
قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور ،منحصر یا دربردارنده قواعد و
مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت میشود .همچنین قانون اساسی
یک کشور ،رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را بهعنوان دو کلیّت تنظیم
میکند؛ مقرراتی پایهای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار مییابد و
همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهرهمند میشوند .بنابراین ،قانون
57
اساسی ،پایه تشکیل یک نظام سیاسی است.
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت قانون اساسی چنین بیان می دارند
که «قانون اساسى ستون فقرات نظام است؛ در حقیقت مرکز اصلى سلسله
اعصاب نظام است؛ معیار و ضابطه است و شوراى نگهبان نمىگذارد که
دستگاههاى کشور از قانون اساسى منحرف شوند 58».ایشان معتقد هستند
که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اهداف نظام ترسیم شده است
و دستگاه های اجرایی باید با رجوع به اهداف ترسیم شده در این قانون،
مصالح و منافع ملت را مورد نظر قرار دهند« :قانون اساسى براى ما در
همهى بخشهاى خود هدفهایى را معیّن کرده است؛ هم در بخش حقوقِ
 .57مسعود معینی پور« ،کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسالمی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شهید بهشتی» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،شماره  9و  ،10تابستان و پائیز،1386
صفحات 209-234و نک :سیدجواد طاهایی ،جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران ،تهران ،دفتر گسترش تولید علم ،1387،صص.45-72
 . 58بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان در
تاریخ.1374/11/14
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مردم ،هم در بخش تشکیالت دولتى ،هم در سایر بخشها .هر اصلى از اصول
قانون اساسى در واقع هدف و سرمنزلى است که باید به آن رسید .براى
رفتن به این سمت ،حتماً الزم است جادهاى وجود داشته باشد؛ بدون جاده
نمىشود حرکت کرد .دستگاه اجرایى کشور باید به سمت آن هدفها برود.
دستگاه اجرایى ،اعم از قوّهى مجریّه و قوّهى قضائیّه و نیروهاى مسلّح و
همهى دستگاههایى است که نهادهاى دولتى هستند و بخشى از ادارهى
کشور بر عهدهى آنهاست؛ اینها باید به سمت این هدفها حرکت کنند.

شما با وضع قانون ،راههاى صحیح را معیّن مىکنید و دستگاههاى پیشرونده
را از غلتیدن در ورطههاى خطرناک بازمىدارید .عظمت و اهمیت قانون،
اینگونه معلوم مىشود .بنابراین قانونگذارى ،بسیار بسیار مهمّ است و
هرچه قانون با نگاه آگاهانهتر و خبرهتر و شناخت موضوعات و مصالح کشور
بیشتر همراه باشد ،استحکام آن بیشتر است .وقتى استحکام قانون بیشتر
بود ،کارایى آن بیشتر خواهد بود و مدّت زمان بیشترى مىتواند مورد
59
استفاده قرار گیرد .بنابراین نقش قانون خیلى مهمّ است».
در خصوص قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باید اذعان داشت« :قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقالب
اسالمی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد .محتوای این قانون
عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسالم و در برخی موارد نیز بر اساس
رویۀ عقال بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسالمی بسیار پررنگ
می نماید .این اندیشه ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسالم به مفاهیمی
 . 59بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در
تاریخ.1381/03/07
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چون حق حاکمیت الهی ،جایگاه انسان در نظام آفرینش و آزادی انسان،
چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را تعیین کرده اند 60».به
همین دلیل است که شهید بهشتی در خصوص اهمیت قانون اساسی اذعان
می دارد «این قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است اگر آن
را سالم نگه داشتید ،یک یک سلولها را درست تغذیه میکند ...دستگاه
گردش خون در بدن انسان و جاندارانی که این دستگاه را دارند ،کار خاصی
انجام میدهد و آن ،این است که نیازهای مجموعه بدن را میگیرد و با خود
61
حمل میکند و به هر جا خونی را که به آن نیاز دارند ،میرساند».
اقتصاد پدیدهای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل
میگیرد و به صورت امری کامال سیاسی و حکومتی ظاهر میشود .در این
روند ،برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها ،به طور
معمول در قوانین اساسی ،اصولی گنجانده میشوند که نشاندهنده نگرش
حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور میباشند .این
اصول با طرح دیدگاههای کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز
از ورود به موارد جزئی و متغیّر ،نقشی کامال مؤثر در ساماندهی اقتصاد هر
کشور ،متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند.
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران طی سیزده اصل ،به
طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است 62.اصول اقتصادی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران را می توان با عنایت به رشد و تعالی انسان
در جهت توسعه ای پایدار و مالحظه دو ویژگی مهم «کارایی» و «تامین»
مورد بررسی قرار داد .اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از
جامعیت نسبی قابل قبول برخوردار است؛ یعنی این که در آن ضمن توجه
به نیازهای مادی و معنوی انسان و تضمین هر دو بعد کارایی و تامین،
رسیدن به توسعه ای پایدار با حفظ مبانی ارزشی اسالم مورد عنایت بوده

 . 60سجاد پناهی ارسنجانی« ،تأثیر اندیشه های عالمه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران» ،فصلنامه انسان پژوهی دینی ،دوره پنجم ،شماره ،17زمستان ،1387ص.173
 .61سیدمحمدحسینی بهشتی ،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،انتشارات روزنه ،1378،صص.45-46
 .62محمد جواد محقق «،نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،مجله معرفت،
شماره  ،89اردیبهشت  ،1384صص.90-91
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است .آنچه مهم می باشد ،اجرای دقیق آن است زیرا بهترین قوانین هم در
صورت اجراء نشدن فقط نوشته ای بر روی کاغذ می باشد.
نکته ای که همواره باید مد نظر باشد این است که چون از نظر اسالم،
اقتصاد و امور مربوط به آن وسیله و ابزاری است برای رفع نیازهای انسان،
بنابراین ،از آن جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف ،که همانا رشد و تکامل
انسان می باشد ،نمی توان انتظار دیگری داشت.

توضیح آن که دو دیدگاه اساسی نسبت به نقش اصلی قوانین اساسی در
نظام های اقتصادی گوناگون در کشورها وجود دارد :گروهی معتقدند که
مهم باالبردن کارایی نظام اقتصادی است و قانون اساسی باید با تضمین
حقوق اقتصادی افراد در زمینه مالکیت و ثبات آن و اعطای حقوق سیاسی
به افراد جامعه ،کارایی اقتصادی را باال ببرد و الزمه چنین نقشی این است
که هر مسئولی در مقابل اعمالش مسوولیت محاسباتی داشته و پاسخگو
باشد .در مقابل ،دیدگاه دیگری وجود دارد که تامین حداقل نیازهای اساسی
را برای افراد جامعه به طور برابر اصل قرار می دهد ،به گونه ای که افراد
نسبت به آینده خود تامین اقتصادی داشته باشند .و برای رسیدن به این
هدف ،معتقد است قانون اساسی باید آزادی بیان و اعمال حقوق سیاسی را
برای شهروندان تامین و تضمین نماید ،ولی به نظر می رسد توجه به هر
یک از این دو به تنهایی کافی نیست و یک قانون اساسی جامع باید رسیدن
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به هر دو را در کنار هم مورد مالحظه قرار دهد 63.از منظری دیگر ،قانون
اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کنندة سمت و سوی
حرکت بخشهای مختلف :اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مطرح
است .در قانون اساسی ،اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه و
پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران(یعنی مردم) ،به صورت
ارتباط دو سویۀ مبتنی بر حق و تکلیف ،پایه ریزی می شود و نتیجۀ عمل
به آن ،رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف،
در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته اند .در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،اهداف واال و مقدسی برای تحقق حاکمیت دستورهای الهی و
«حاکمیت خداوند» که مبنای مشروعیت نظام نیز محسوب می شود و
تسلیم در برابر امر خداوند ،در اصول :دوم ،سوم و چهارم به صراحت ،و در
سایر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد که از طریق «حاکمیت مردم»
(مقبولیت نظام) و ایجاد ساختار ایمانی ،اعتقادی و عملی ،و اجرای بْعد
مردمی نظام ،قابل تحقق خواهد بود .از سوی دیگر ،قوانین عادی،
دستورکارها و آیین نامه هایی نیز که بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی
و غیر اقتصادی در کشور را شکل می دهند ،الزاماً باید در چارچوب اصول
قانون اساسی و شرع مقدس اسالمی قرار گیرند و مغایرتی با آنها نداشته
باشند تا نیل به اهداف و آرمانهای نظام از نظر اجرایی و در عمل ،دارای
پشتوانه و تضمین الزم باشد .توجه به چند نکته در خصوص تبیین اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی الزم است:
اوالً :قانون اساسی جمهوری اسالمی ،مبتنی بر موازین و دستورهای اسالم
است و در صورت اجرای کامل ،ضامن نیل جامعه به سوی خدا محوری،
سعادت انسانی و رفاه دنیوی و بالمآل تعادل و توازن در همۀ بخشها و از
جمله اقتصاد می باشد.
ثانیاً :از همۀ اصول و قابلیت های قانون اساسی ،به طور کامل استفاده شده
باشد.
ثالثاً :ضعف و نقص یا ابهام در برداشت از اصول قانون اساسی وجود نداشته
باشد.
رابعاً :نظارتهای الزم در تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی
صورت گرفته باشد .در این صورت با اجرای اصول قانون اساسی ،الزم می
. 63محمدجمال خلیلیان« ،اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به توسعه پایدار» ،روزنامه رسالت ،سی
و یکم خردادماه ،1385ص.16
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آید که در حال حاضر هیچ گونه عدم تعادل و شکافی در جامعه و اقتصاد
به عنوان یکی از بخشهای نظام وجود نداشته باشد 64.البته نباید فراموش
کرد که براساس مولفه های ذکر شده ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
صرفاً به اقتصاد مادی و این دنیایی نمی پردازد و در فرایند فعالیت های
اقتصادی به کرامت و ارزش های انسانی و الهی توجه ویژه دارد و به تعبیر
آیت اهلل بهشتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر «روى اسالمى
بودن انقالب و نظام آینده و دقت در انطباق قوانینش با ایدئولوژى اسالمى،
و روى مردمى بودن و خلقى بودن نظام آینده و این که باید نیروها
از مردم برخیزد و در خدمت همه مردم باشد ،و روى آزادى و کرامت انسان
تکیه شده است .این زیربناى اول در اصول پیش نویس قانون اساسى است.
زیربناى دوم در اصول پیش نویس قانون اساسى دربرگیرنده این ویژگى
هاست .نظام آینده اجتماعى ما نظامى است که فقط آب و نان و مسکن
تهیه نمى کند .مگر انسان یک حیوان تولید و مصرف است که در یک نظام
و قانون اساسى تمام فکر و ذکر روى آب و نان و پوشاک و مسکن و نیازهاى
اقتصادى او باشد .انسان جاندارى است برخوردار از روح اللّه .در پیکر مادیش
نغمه الهى دمیده شده است .اگر بخواهیم براى اداره زندگى یک چنین
موجودى نظم و نظام و مدیریت و قانون و حکومتى را به وجود بیاوریم ،باید
به تمام این جنبه ها توجه شود .لذا در قانون اساسى روى اصل کرامت
انسان و ارزش معنوى و جنبه الهى انسان تکیه شده است 65».این نگرش
به تمامی نیازهای مادی و معنوی اسنان ها در قانون اساسی است که
پیشرفت جامعه را به همراه خواهد داشت .پس می توان این ادعا را مورد
پذیرش قرار داد که؛ «هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش
یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی و توسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم
بود و یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول
اقتصادی قانون اساسی است .اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل
عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده و جایگاه بازیگران اقتصادی را به
خوبی تبیین می نماید .کاوش در اقتصاد قانون اساسی و اصول حقوقی

 . 64اصغر ابوالحسنی هستیانی« ،بررسی اصول(اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه
تعادل و عدم تعادل اقتصادی» ،مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره 13و  ،14بهار و
تابستان ،1380صص.148-149
 .65سیدمحمدحسینی بهشتی ،مبانی نظری قانون اساسی ،پیشین ،ص.71
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حاکم بر آن می تواند به میزان گسترش یک نظام اقتصادی پویا وسالم
مبتنی بر فلسفه سیاسی یک کشور کمک کند .نهاد اقتصادی ،حقوقی،
سیاسی مالکیت و نهاد دولت (به میزان مداخله دولت در اقتصاد) دو نهاد
اساسی در حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی است که به کمک حقوق
و آزادی های شهروندی ،مبانی فلسفی اقتصاد قانون اساسی را نشان می
66
دهد».
در فرایند های اقتصاد ملی ،حرکت های موجود در اقتصاد کالن باید در
چارچوب قانون اساسی انجام شود و چنین امری در ابالغیه سیاست های
کلی اشتغال توسط رهبر معظم انقالب اسالمی مورد توجه قرار گرفته و
آمده است« :بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهاى آن(محیط
سیاسى ،فرهنگى و قضایى و محیط اقتصاد کالن ،بازار کار ،مالیاتها و زیر
ساختها) و حمایت از بخشهاى خصوصى و تعاونى و رقابت از راه اصالح
قوانین ،مقررات و رویههاى ذیربط در چارچوب قانون اساسى جمهورى
67
اسالمى ایران».
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،یکی از معضالت نظام جمهوری
اسالمی ،اقتصاد بیمار و وابسته بازمانده از نظام پهلوی بود .وابستگی اقتصاد
کشور به ویژه در بخشهای صنعت و کشاورزی از یک سو و تک محصولی
بودن اقتصاد کشور و تکیه شدید به درآمدهای نفتی از سوی دیگر ،شرایط
سختی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود .گام نخست نظام جمهوری
اسالمی برای حل معضل اقتصاد و پایه ریزی بنیادهای یک اقتصاد سالم بر
اساس مبانی اقتصاد اسالمی در تدوین قانون اساسی نظام جدید تبلور یافت.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی ،در درجه نخست به مسئله تأمین
نیازهای حیات مادی و معنوی همه افراد جامعه اشاره میشود .این مسئله
کامالً با نظریه توسعه درون زا و آرزوهای کهن مردم ایران هم خوانی دارد.
در این اصل ،تأمین نیازهای حیات مادی و معنوی ،با تأمین استقالل
اقتصادی و تأمین شرایط انسانی کار از نظر مدت زمان کار ،شدت کار و
میزان دست مزد پیوند یافته است .به عبارتی ،حقوق بگیران افزون بر کار

 . 66سید احسان رفیعی علوی ،اقتصاد قانون اساسی :مفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،1391 ،بخش چکیده.
 . 67ابالغ سیاست های کلی اشتغال توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ .1390/04/28
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باید فرصت و توان جسمی و فکری الزم را نیز برای «خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار» داشته باشند .مخالفت با هرگونه اضرار به دیگری ،انحصار ،احتکار،
ربا و اسراف و تبذیر در مواردی همچون مصرف ،سرمایه گذاری ،تولید،
توزیع و خدمات ،از دیگر موارد مطرح در اصل چهل و سوم قانون اساسی
است« .جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و «تأکید بر
افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین
کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» ،در همین
اصل بیان شده است .در اصل چهل و چهارم قانون اساسی با طراحی نظام
اقتصادی کشور بر سه پایه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی ،بر اولویت و
مسئول بودن بخش دولتی و ضرورت مکمّل بودن فعالیت بخش تعاونی و
خصوصی با آن تاکید شده است .در توضیح بخش دولتی آمده است« :بخش
دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن
بزرگ ،بانک داری ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی،
رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کشتی رانی ،راه و راه
آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت
است ».در اصل چهل و نهم قانون اساسی ،دولت ،موظف به مبارزه با برخی
ریشههای نابرابری اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شده است .بر این پایه ،در
موارد «ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء
استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معامالت دولتی،
فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،دایر کردن اماکن فساد و سایر
موارد ،»...دولت به وسیله دستگاه قضایی دخالت می کند 68.براین اساسی،
الگوی اقتصادی قانون اساسی را می توان «الگوی تأمین نیازهای اساسی»
نامید .الگویی که در پی «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل»
اوست .در این الگو «اقتصاد وسیله است» و وظیفه «فراهم کردن زمینه
مناسب برای بروز خالقیتهای متفاوت انسانی» را بر عهده دارد.
در این الگو وظایف متعدد و وسیعی بر عهده دولت جمهوری اسالمی به
منظور «رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان» گذاشته
 . 68مریم حایک ،چرا جهاد اقتصادی؟ ،قم ،مرکز پژوهش های اسالمی صداو سیما ،1390 ،صص-28
 27و نک :ابراهیم رزاقی ،آشنایی با اقتصاد ایران ،تهران ،نشر نی ،1381 ،صص.25-26
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شده است .69در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص
اقتصاد آمده است« :در تحکیم بنیادهای اقتصادی ،اصل ،رفع نیازهای انسان
در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز
و تکاثر ثروت و سودجویی ،زیرا که در مکاتب مادی ،اقتصاد خود هدف است
و بدین جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛
ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه
وصول به هدف نمیتوان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز
خالقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و
متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار
70
حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است».
نگارنده "جستجوی آمایش پیشرفت در بنیانهای قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران" در این خصوص بیان می کند« :منطقاً رستگاری انسانهای
موحد و عامل به احکام و آموزههای دینی ،برمبنای سنتهایی شکل
میگیرد و به سامان میرسد که در محوریت آنها ،ارجح بودن روشها و
 . 69میثم پیله فروش« ،الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مجلس
و راهبرد ،سال بیست و دوم ،شماره  ،82تابستان ،1394ص ،5علی چشمی و میثم پیله فروش« ،تبیین
الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران » ،مجموعه مقاالت همایش ملی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،جلد پنجم ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،1392،صص-186
 183و نک :فرزاد پورسعید« ،امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات
راهبردی ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پائیز ،1387صص.559-561
 .70جهانگیر منصور ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،نشر دوران ،1386،مقدمه.
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راهکارهای وحیانی و یا در موارد فقدان آنها ،معطوف بودن روشهای
اتخاذی به مبانی وحیانی و سنن الهی است به گونه ای که صیرورت انسان
برمبنای بینشها و نگرش های دینی میتواند با ایجاد احساس خوشایند
بهرهمندی از استعدادها و امکانات الهی و بکار بستن آنها متناسب و منطبق
بر آن چه منظور نظر شارع مقدس بوده است ،زندگی انسان را توأم با آرامش
و استمرار منطقی و طولی این حالت را برای استحاله انسان و انتقال او به
نشأه دیگری در دنیای دیگر ،تضمین نماید .وجود این قابلیت در انسان و
دامنه فراخ و گسترده آن تا حد خلیفه اللهی شدن او ،مبتنی بر سنت علت
و معلولی و وامدار تدارک و تمهید شرایطی است که بتواند بین نقش آفرینی
انسان از یک طرف و بالفعل کردن توان و استعداد وی از سوی دیگر ،رابطه
برقرار نموده و تحقق رسالت وی را متأثر از مجاهدهی خود وی و البته
مالحظه واقعیتهای استعدادی او ،معنیدار و آزمونپذیر و در نتیجه
پاسخگو و مسئول نماید .لذا بروز خالقیتهای انسانی نیازمند فراهم آمدن
زمینههای مناسبی است که تا حاصل نشوند استعدادی بالفعل نشده و
شکوفا نخواهد شد این بستر مناسب را قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،با مبانی عمیقی مشخص و با وظایف مؤکدی برای اقتصاد جمهوری
اسالمی ایران که دربردارنده دولت و غیردولت میباشد ساماندهی نموده
است .کنکاش و تأمل در سپهر جامعه مورد نظر قانون اساسی که میتواند
و میباید جامعه الگو (اسوه) باشد ،حکایت از پایهگذاری این جامعه بر مبانی
محوری آموزههای و حیانی و عقاید اسالمی بهعنوان اساس جمهوری
اسالمی و مبانی اساسی محدود به دین همچون آزادی ،حقوق انسانی،
اقتصاد رافع نیازهای اساسی انسان در جریان تکامل ،حضور دولتی توسعهگرا
و فقه محور در انتظام بخشی به روابط بین امت و نهادهای حکومتی .به
رسمیت شناخته شدن حضور عملی مردم در اداره امور کشور و در نتیجه
حاکمیتی غیرمتمرکز جز در امور مهمی همچون وحدت ملی و سیاست
خارجی و باالخره جستجوی آرمان عدالت از طریق مکلف بودن نهادهایی
برای تحقق حقوق عمومی مینماید و بدین ترتیب تشکیل جامعهای در
مجاری پیشرفت و توسعه را نوید میدهد 71».در یک برداشت کالن می

 .71حسن سبحانی ،جستجوی آمایش پیشرفت در بنیانهای قانون اساسی جمهوری اسالمی-ایران،
تهران ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،1393،چکیده.
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توان این جمله شهید بهشتی را مورد پذیرش قرار داد« :خطوط اقتصادی
72
جمهوری اسالمی در قانون اساسی مشخص شده است».
به هر روی ،مولفه های اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نزدیکی زیادی دارد و می توان به
برخی از راهبردهای اقتصادی و تاکتیک ها اشاره داشت که در فرایند
عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی مفید باشند که از آن جمله است:
الف) مولفه های داخلی
❖ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری،
❖ قسط و عدل اقتصادی،
❖ استقالل اقتصادی،
❖ مبارزه با مظاهر فساد و تباهی،
❖ ابتکار در تمام زمینه های علمی ،فنی و غیره از طریق تاسیس مراکز
تحقیق و تشویق محققان،
❖ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی،
❖ رفع تبعیض های ناروا،
❖ ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی،
❖ آموزش و پرورش رایگان برای همه ،در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم
آموزش عالی،
❖ تعاون عمومی بین همه مردم،
❖ تامین حقوق اقتصادی افراد،
❖ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد
رفاه و رفع فقر،
❖ برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار
و بهداشت،
❖ تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی،
❖ منطبق بر اسالم بودن قوانین اقتصادی،
❖ پاسداری از نهاد خانواده،
❖ حمایت یکسان قانون از حقوق اقتصادی مردم،
❖ فراهم نمودن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای همه،
❖ تامین اجتماعی،
 . 72محمدرضا سرابندی ،سخنرانی ها و مصاحبه های آیت اهلل شهید دکتر سیدمحمدحسینی بهشتی،
ج ،1تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1386،ص.306
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❖ برآوردن نیازهای انسان در شرایط رشد،
❖ تامین نیازهای اساسی،
❖ منع اضرار به غیر و انحصار و اجتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام،
❖ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف،
سرمایه گذاری ،تولید ،توزیع و خدمات،
❖ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه
و پیشرفت اقتصاد کشور،
❖ تامین نیازهای عمومی با تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و
صنعتی،
❖ پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی و عمرانی،
❖ تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی و جلوگیری از تبعیض در این برنامه
ها.
ب) مولفه های خارجی
❖ نفی هرگونه ستم گری و سلطه پذیری،
❖ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب،
❖ نالش برای وحدت اقتصادی در سطح جهان،
❖ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور،
❖ رهانیدن کشور از وابستگی و خودکفایی همه جانبه،
❖ مقابله با ثروت های ناشی از اقدام حرام نظیر رباء ،غصب ،رشوه ،اختالس
و غیره،
❖ ممنوع اعالم نمودن هرگونه قرارداد ایجاد کننده سلطه بیگانه بر منابع
طبیعی و اقتصادی.
 .4اقتصاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی از منظر امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) اعتقاد دارند که «زیر بنا اقتصاد نیست ،برای اینکه غایت
انسان ،اقتصاد نیست ،انسان زحمتش برای این نیست که فقط شکمش را
سیر کند یا جوانهایش را بدهد شکمش سیر بشود و ذات انسان از اینجا تا
نهایت انسان هست ،این انسان مردنی نیست ،انسان تا آخر هست ،و برنامه
اسالم این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم
آنجا صحیح باشد ،راه مستقیم ،نه طرف شرق و نه طرف غرب ،صراط
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مستقیم ،یک سرش اینجا است یکسرش هم النهایت 73».براساس جمله
فوق و بیانات مشابه در اندیشه های اقتصادی امام خمینی(ره) می توان
اذعان داشت که از منظر ایشان هرچند اقتصاد ،برعکس رویکرد مارکسیستی
روبنا محسوب میشود ولی توجه به معیشت مردم به ویژه طبقات محروم و
مستضعف ،مبازره جدی و بیامان با فقر و عقبماندگی اقتصادی ،تالش
برای رونق اقتصادی ،اشتغال ،عدالت اجتماعی ،استقالل و خودکفایی ،توجه
به خالقیتها و نیروهای بومی ،فعالسازی ظرفیتهای عظیم خدادادی در
کشور ،رهایی از اقتصاد تکمحصولی و وابستگی به نفت ،ترویج کشاورزی و
صنعت و معدن و تجارت ،توسعه همهجانبه و ملی به جای توسعه تکبعدی
و در عین حال تعامل و تبادل اقتصادی با جهان از اولویتهای مهم در
74
عرصه اقتصادی محسوب میشود.
آیت اهلل خامنه ای در خصوص رئوس کلی اقتصاد در اندیشه های امام راحل
چنین بیان می دارند« :در بُعد مسائل داخلی کشور ،امام طرفدار جدّی
حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و
حدّت رد می کرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد می کرد؛ به معنای واقعی کلمه
امام طرفدار عدالت اجتماعی بود؛ طرفداری از مستضعفان شاید یکی از
پر تکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی
از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است ،همه باید
تالش کنند که فقر را ریشهکن کنند؛ همه باید تالش کنند که محرومان را
از محرومیّت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است ،به محرومان
کمک کنند .از آن طرف به مسئوالن کشور هشدار می داد دربارهی خوی
کاخنشینی ،این نکتهای که در قرآن هم آمده است" :وَ َسکَنتُم فی مسکِنِ
الَّذینَ ظَلَموا" و همه را از خوی کاخنشینی برحذر می داشت ،تأکید مکرّر
می کرد بر اینکه به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید؛ این را امام مکرّر
می گفت که این کوخنشینانند ،این فقرایند ،این محرومانند که این صحنهها
را با وجود محرومیّت ها پر کردهاند ،اعتراض هم نمی کنند ،در میدان های
خطر هم حاضر می شوند؛ امّا آن کسانی که برخورداریهای بیشتری
داشتند ،در موارد مختلف اگر مشکلی پیش میآمد ،اتّفاقاً آنها بیشتر ابراز
 . 73امام خمینی(ره) ،صحیفه امام ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،1385،جلد،9
ص.457
 . 74داوود میرمحمدی ،تحلیلی بر مؤلفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی رحمه اهلل و مقام
معظم رهبری ،قم ،پژوهشهای اسالمی صدا و سیما ،1393،صص.107-108
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نارضایی می کردند .این وفاداری طبقات متوسّط مردم و طبقات محروم
مردم ،از نظر امام یک امر برجسته بود و این را تأکید می کرد .بر مصرف
درست بیتالمال تأکید می کرد ،بر پرهیز کردن از اسراف تأکید می کرد.

این هم یکی از خطوط اساسی است .مسئلهی عدالت اجتماعی ،طرفداری
از محرومان و دوری از خوی اشرافی گری و خوی تجمّلگرایی و عمل در
این جهت 75».ایشان در جایی دیگر بیان می دارند« :در اقتصاد ،اصول امام
تکیهى به اقتصاد ملى است؛ تکیهى به خودکفائى است؛ عدالت اقتصادى
در تولید و توزیع است؛ دفاع از طبقات محروم است؛ مقابلهى با فرهنگ
سرمایهدارى و احترام به مالکیت است-اینها در کنار هم -امام فرهنگ
ظالمانهى سرمایهدارى را رد مىکند ،اما احترام به مالکیت ،احترام به
سرمایه ،احترام به کار را مورد تأکید قرار مىدهد؛ همچنین هضم نشدن در
اقتصاد جهانى؛ استقالل در اقتصاد ملى؛ اینها اصول امام در زمینهى اقتصاد
است؛ اینها چیزهائى است که در فرمایشات امام واضح است .توقع امام از
مسئولین کشور همیشه این بود که با اقتدار ،با مدیریت ،با ادارهى عاقالنه
و مدبرانه بتوانند این اصول را اجرائى کنند و پیش ببرند .این ،نقشهى راه
امام بزرگوار است .ملت ایران با همتش ،با جوانانش ،با این نقشهى راه ،با
ایمانى که در دل او راسخ است ،با یاد امامش ،مىتواند فاصلهى کنونى را با
آن وضع مطلوب پر کند .ملت ایران مىتواند پیش برود .ملت ایران با
توانائىهائى که دارد ،با استعدادهائى که دارد ،با انسان هاى برجستهاى که
بحمداهلل در میان کشور حضور دارند ،مىتواند راه طىشدهاى را که تجربهى
 . 75بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم بیستوششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در
تاریخ.1394/03/14
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سى و چند سالهى انقالب است ،با قدرت بیشتر و با همت جازمتر ادامه
دهد و انشاءاهلل به صورت الگوى حقیقى و واقعى براى ملتهاى مسلمان در
76
بیاید».
مطالب فوق گویای اهمیت اقتصاد و معیشت مردم در اندیشه امام
خمینی(ره) می باشد البته ایشان این نوع برداشت از اقتصاد را به صورت
ابزاری مدنظر داشتند و در همین راستا بیان می دارند که« :نظر ما به اقتصاد
نیست مگر به طور آلت ،نظر ما به فرهنگ اسالمی است که این فرهنگ
اسالمی را از ما جدا کردند و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق ،خودش
را باخت و محتوای بسیاری از جوان های ما را گرفت 77».بر همین اساس،
اقتصاد از منظر ایشان ضمن اینکه روبنا بوده و ابزاری برای رسیدن به اهداف
متعالی در نظام اسالمی می باشد ،باید مبتنی بر آموزه های اسالم ناب
محمدی باشد و براساس فرموده ایشان ،اگر اقتصاد مبتنی بر آموزه های
«اسالم و قرآن انسان ساز» باشد ،دشمنان خارجی و معاندان داخلی نمی
توانند بهره برداری نامشروع از نظام انجام دهند« :اگر انسان چنانچه در این
ممالک اسالمی تحقق پیدا بکند و اسالم برنامه دولتها و ملتها باشد ،امکان
ندارد که دیگران بتوانند استفادههای نامشروع از ما بکنند .ما باید اقتصادمان
تابع اسالم باشد 78».در این خصوص باید اذعان داشت هر نظامی که مشتمل
بر رفتارها و روابط انسانی است ،بر نگرش انسان به جهان آفرینش
(جهانبینی) نیز مبتنی است .جهانبینیهای گوناگون موجب تفاوت
نظامهای رفتاری در اهداف ،ارزشها ،رفتارها و روابط اقتصادی میشود.
برای نمونه ،نظام سرمایهداری لیبرال بر جهانبینی ویژهای چون ،دئیسم،
نظام طبیعی و اصالت فرد مبتنی است که نگرش نظام مزبور نسبت به
خداوند ،جهان و انسان را نشان میدهد .این سه اصل را مبانی فلسفی نظام
سرمایهداری لیبرال مینامیم .حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی بر
جسته ،فیلسوفی مبرز ،عارفی عامل و اسالمشناسی کامل ،بر این عقیده بود
که اسالم برای آنکه جوامع انسانی به سعادت دنیا و آخرت برسند ،دارای
نظام خاص اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است و برای تمام ابعاد و شئون
زندگی فردی و اجتماعی ،قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت
 .76بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینى
رحمهاهلل در حرم امام خمینى(ره) در تاریخ.1392/3/14
 . 77صحیفه امام ،جلد ،8ص.85-86
 . 78صحیفه امام ،جلد ،8ص.86
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جامعه نمیپذیرد .بنابراین مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسالم در سه محور
خداشناسی ،جهانشناسی و انسانشناسی از دیدگاه حضرت امامخمینی
قابل بیان است 79.پس به اعتقاد امام(ره) پایبندی به مبانی فرانظری اقتصاد
و پیاده سازی مقررات اسالم در عرصه اقتصاد ملی ،بسترهای شکل گیری
یک اقتصاد مترقی را فراهم خواهد آورد و به اعتقاد ایشان« :اسالم به این
منظور به وجود آمد که به انسان ،ابعاد واقعی و شأن انسانی اعطا کند؛ یعنی
انسان را از نظر زندگی اجتماعی ،شخصی و سیاسی تحول بخشد و به غنای
روحی انسان یاری دهد .اسالم قادر به ایجاد چنین تحولی هست .قوانین
اسالم به نیازهای انسان پاسخ میگوید؛ این قوانین بسیار صریح و روشن
هستند .اسالم روش و رفتار هر فرد را در برابر جامعه ،طی قوانین خاصی
مدون و تنظیم کرده است...از این نظر قوانین اسالم واقعاً پیشرو و پیشاهنگ
هستند .اگر قوانین اقتصادی اسالم اجرا شود ،مملکت یک اقتصاد مترقی
80
خواهد داشت».
اساساً هر نظام اقتصادی در هر مکتبی بر بینشها و مفاهیمی استوار است
که از طرز تلقی و برداشت آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان
سرچشمه میگیرد .بر این اساس ،نظام اقتصادی که جزئی از کل نظام
اجتماعی یک مکتب است نسبت به نظامهای دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی
خواهد داشت 81.امام خمینی(ره) در تعریف نظام اقتصادی و رئوس کلی
اصول اقتصادی در اسالم میفرماید« :ربا در اسالم حرام است و به هیچ
شکل در اقتصاد اسالمی وارد نباید بشود .و مالکیت در اسالم پذیرفته شده
است ولکن اسالم در چیزهایی که حق مالکیت به آنها تعلق میگیرد و نیز
در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق دستوراتی داده است که نظام اقتصادی
اسالم را و نیز روابط اقتصادی در جامعه اسالمی را از روابط و نظام اقتصادی
سرمایه داری امروز دنیا جدا میکند .و اگر این حدود و شرایط مراعات شود
جامعه نه مشکالت و نابرابری های دنیای سرمایه داری امروز را پیدا میکند
 . 79سیدحسین میرمعزی« ،مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه امام خمینی(ره) :خداشناسی»،
فصلنامه اقتصاد اسالمی ،دوره اول ،شماره  ،4زمستان  ،1380ص.27
 .80صحیفه امام ،جلد ،4ص..242
 . 81سیدحسین اسحاقی« ،اقتصاد اسالمی و گستره آزادی در آن» ،مجله رواق اندیشه شماره  ،32مرداد
 ،1383ص 33و نک :سیدحسین اسحاقی ،کار و تالش در فرهنگ اسالمی ،مرکز پژوهش های اسالمی
صدا و سیما.1389،
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و نه دولت اسالمی به بهانههای مختلف هر گونه آزادی را از انسانها سلب
میکند .در اینجا باید نظام اقتصادی اسالم را در مجموعه قوانین و مقررات
اسالمی در کلیه زمینهها و شئون فردی و اجتماعی مالحظه کرد .این مسلّم
است که از نظر اسالمی حل تمامی مشکالت و پیچیدگی ها در زندگی
انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمیشود و نخواهد
شد بلکه مشکالت را در کل یک نظام اسالمی باید حل کرد ،و از معنویت
نباید غافل بود که کلید دردهاست .ما معتقدیم تنها مکتبی که میتواند
جامعه را هدایت کند و پیش ببرد اسالم است .و دنیا اگر بخواهد از زیر بار
هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و
انسانی زندگی کند و انسان گونه ،باید به اسالمروی بیاورد 82.».البته رهبر
معظم انقالب اسالمی در این خصوص بیان می کنند« :مسئلهى دیگر ،نگاه
غیر مادى به اقتصاد است .بسیارى از این مشکالتى که در دنیا پیش آمده،
به خاطر نگاه مادى به مسئلهى اقتصاد و مسئلهى پول و مسئلهى ثروت
است .همهى این چیزهائى که دوستان از انحرافهاى غرب و مشکالت فراوان
و مسئلهى استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند ،به خاطر این است که به
پول و به ثروت نگاه مادهگرایانه وجود داشته .مىتوان این نگاه را تصحیح
کرد .اسالم براى ثروت اهمیت قائل است ،اعتبار قائل است .تولید ثروت در
اسالم مطلوب است؛ منتها با نگاه الهى و معنوى .نگاه الهى و معنوى این
است که از این ثروت براى فساد ،براى ایجاد سلطه ،براى اسراف نباید
استفاده کرد؛ از این ثروت بایستى براى سود جامعه بهره برد .و بقیهى
مسائل فراوانى که وجود دارد 83».به هر روی ،بر اساس اعتقاد امام
خمینی(ره) ،اهداف نظام اقتصادی اسالم برای جمهوری اسالمی ایران یک
شاخص و الگو است و نظام اقتصادی اسالم دارای سمت و سو و اهداف مادی
و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:
هدایت مردم به سمت اخالق کریمه و ارزشهای معنوی ،استقرار عدالت
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ،رشد استعدادها و شکوفایی قدرتِ ابتکار و
خالقیت انسانها ،ریشه کن کردن فقر در جامعه ،اولویت دادن به منافع و
مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها ،برآوردن نیازهای
اقتصادی مشروع و معقول مردم ،رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن
تجارت ،صنعت و کشاورزی و غیره ،ایجاد رفاه ،آسایش و امنیت اقتصادی
.82صحیفه امام ،جلد ،5صص.436-437
 . 83بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین نشست اندیشه های راهبردی در تاریخ.1389/9/10
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برای عموم افراد جامعه ،پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطؤ
اجانب بر اقتصاد کشور ،گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان
و محرومان در اقتصاد .از نظر حضرت امام(س) اقتصاد ،اصوالً در اسالم هدف
نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است .همچنین تبیین
و پیاده کردن نظام اقتصادی اسالم به عهده علما و محققین اسالمی و
کارشناسان مسلمان و متعهد است که باید اوّالً نظام اقتصادی اسالم را
مطابق نیازها ،شرایط و مقتضیات روز از منابع اسالمی استخراج ،تبیین و
تدوین نمایند و ثانیاً طرح ها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه دهند.84
85
استقالل اقتصادی یکی از مولفه های مهم اندیشه اقتصادی امام(ره) بود
و در یکی از فرمایشات ایشان آمده است« :شما میدانید که اگر یک مملکتی
در اقتصاد ،خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به
خارج پیدا بکند ،و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش
را ،و باید دیگران او را اداره کنند ،این وابستگی اقتصادی ،آن هم در این
رشته ،موجب این میشود که ملت ایران ،مملکت ایران ،تسلیم بشود به
دیگران 86».از این رو ،بازیگران سیاسی در محیط بین المللی به اعتقاد امام
خمینی(ره) یا دارای استقالل هستند یا این که در حوزه های مختلف و
بخصوص اقتصاد دارای وابستگی هستند .در همین راستا ،شهید مطهری در
کتاب آیند انقالب اسالمی 87بیان می دارد جریان اقتصاد می تواند در دو
جهت قرار داشته باشد؛ از یک طرف به سمت و سوی استقالل گرایش
داشته باشد و در سوی دیگر ،وابسته و تحت تاثیر جریان های اقتصادی
قدرت های بزرگ باشد که از آن تحت عنوان اقتصاد وابسته یاد می کند:
 . 84محسن آژینی ،اندیشه های اقتصادی امام خمینی(ره) ،تهران ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب
اسالمی.1374،
 .85نک:علی محمد احمدی« ،رهایی از اقتصاد وابسته(خودکفایی) راهبرد امام خمینی در عرصه اقتصاد»،
در بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س) ،تهران ،موسسه چاپ و نشر عروج ،چاپ
اول،1380،صص 263-285و محمد کهندل ،سیری در اندیشههای اقتصادی حضرت امام خمینی(ره)،
تهران ،انتشارات مشاوران 1384،و محمدحسن حسنی ،نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی(ره) ،تهران،
موسسه چاپ و نشر عروج.1387،
 .86صحیفه امام ،جلد ،11صص.413-414
 .87نک :مرتضی مطهری ،آینده انقالب اسالمی ،تهران ،انتشارات صدرا.1387،

149

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

«جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکن است باشد .یکى این که
مستقل باشد و دیگر این که جنبه وابستگى داشته باشد و اقتصاد آن کشور
وابسته به اقتصاد کشور دیگر باشد.

اگر یک بحران مثال یک نوسان در وضع پولى آن کشور پیدا شود در این جا
هم اثر مىگذارد .محکوم است که مصرف کننده تولیدات آن کشور باشد.
محکوم است که خودش تولید نکند براى این که تولید او به مصرف برسد؛
همین طورى که ما دیدیم ایران محکوم بود که کشاورزى خودش را تقلیل
بدهد براى این که از آنجا گندم یا شکر وارد کند .محکوم بود به این که
دامدارى خودش را تقلیل بدهد .مرتعهاى مختلف را تملک مىکردند تحت
این عنوان که اینجا شکارگاه است ،آنجا منطقه ممنوعه است و  ...محکوم
بود به این که دامدارى را تقلیل بدهد براى این که گوشتهاى دیگران را از
88
جاهاى دیگر وارد کند .این ،معنى یک اقتصاد وابسته است».
با این اوصاف ،در اندیشه امام خمینی(ره) دولت ها در عرصه اقتصاد ،در
کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی ،ثبات قیمت ها ،توزیع عادالنه
درآمد و خودکفایی ،استقالل اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه
های کالن خود مدنظر قرار می دهند .تاکید بر استقالل اقتصادی و نیل به
خود کفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست ،بلکه حضور فعال در عرصه های
تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی
از قابلیتها و توانمندیهای داخلی را خاطر نشان می سازد .در اسالم ،استقالل
و عزت پایدار مسلمانان درگروه استقالل اقتصادی آنان پنداشته شده و
جامعه اسالمی به تالش جدی برای تولید و تقویت قوای مختلف توصیه
 .88مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،جلد ،24صص.238-239
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گردیده است .امام با تیزبینی ودقت خاص خود ،ضمن اشراف بر دیدگاهها
و جهت گیریهای اقتصاد اسالمی در مورد نقش جایگاه استقالل و خودکفایی
اقتصادی به منظور عزت و رشد پایدار مسلمین ،و درک موقعیت زمانی،
جایگاه دستیابی به استقالل اقتصادی و تحکیم پایه های اقتصاد ملی را در
شرایط کنونی خاطرنشان می سازد و با شناخت اهمیت ساماندهی اقتصاد
ملی به منظور حصول رشد و توسعه درون زا جایگاه حرکت به سمت
استقالل اقتصادی به عنوان استراتژی بلند مدت را مورد تاکید قرار می دهد.
در چار چوب اندیشه های اقتصادی حضرت امام ،بر استقالل اقتصادی به
عنوان یک ضرورت تاکید شده تا آنجا که ایشان دستیابی به استقالل
اقتصادی حتی با تحمل هزینه اجتماعی محاصره اقتصادی را سودمند می
دانند .از کالم امام می توان دریافت که ضرورت استقالل اقتصادی برای
ایشان تا آنجا حائز اهمیت است که استقالل کشور را نجات کشور در تمام
زمینه ها به ویژه در عرصه های اقتصادی و صنعتی می دانند 89.ایشان یکی
از لوازم خودکفایی ،استقالل اقتصادی و رهایی اقتصاد ملی از دامان استعمار
قدرت های بزرگ را در «خودباوری» 90می دانند که با شاخصه اعتماد به
نفس و اراده عمومی ملت در حوزه های اقتصادی نمایان خواهد شد .در
اندیشه امام خمینی(ره) حیات ملی حکومت ها و علی الخصوص جمهوری
اسالمی ایران با مقوله عدالت اقتصادی و استقالل همه جانبه ارتباطی وثیق
دارد ،همانگونه که متذکر شده اند« :این حکومت ،حیات ملی را باید نجات
دهد .به مردم کشور ،آزادی و به کشور استقالل را باز گرداند و به جای نظام
91
استثماری ،عدالت اقتصادی را برقرار سازد».
از این رو ،عدالت اقتصادی می تواند پایه های حکومت را مستحکم نماید و
ناامنی های عمومی ناشی از نارضایتی و بی اعتمادی را خنثی نماید و به
تعبیر دیگر ،سرمایه اجتماعی نظام را صیانت نماید .چنین امری می تواند
اقتدار اقتصادی و در مجموع قدرت و اقتدار ملی را ارتقاء بخشد .از یک
 . 89علی محمد احمدی« ،رهایی از اقتصاد وابسته(خودکفایی) راهبرد امام خمینی در عرصه اقتصاد» ،در
بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س) ،تهران ،موسسه چاپ و نشر عروج ،چاپ
اول،1380،صص.263-265
 . 90نک :امام خمینی(ره) ،سیدروح اهلل ،خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی(ره) ،تهران ،موسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1381،
 .91صحیفه امام ،جلد ،4ص.359
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منظر ،اهداف یک نظام به صورت های گوناگون قابل تقسیم است از یک
نگاه اهداف هر نظام به سه بخش اهداف غایی ،اهداف متوسط و کلی ،اهداف
عملیاتی و جزئی قابل تقسیم است و از نگاهی دیگر مخصوصا با توجه به
اصول و مبانی نظام اقتصاد اسالمی می توان مجموعه اهداف اقتصادی را به
دو بخش :عدالت اقتصادی (نسبت به درون جامعه اسالمی) و قدرت
اقتصادی (نسبت به بیرون جامعه اسالمی) تقسیم کرد که اولین هدف
مربوط به وضعیت اقتصادی درون جامعه اسالمی است و دومین هدف
عنصری بیرونی است که قدرت اقتصادی حکومت اسالمی در برابر سایر
حکومت را مد نظر دارد و تحت عنوان اقتدار اقتصادی از آن یاد می شود.
حکومت اسالمی موظف است برای در امان ماندن از دخالت و نفوذ و سلطه
د شمنان از چنان قدرتی برخوردار باشد که همواره دشمنان از هرگونه
دخالت در امور حکومت اسالمی خودداری کنند و به خود جرأت ندهند که
طمع در منافع آنها کنند .برای تحقق چنین هدفی راهکارهایی هم در آیات
قرآن و روایات اهل بیت علیه السالم ارائه شده است که از جمله آنهاست:
فراهم کردن نیرو و امکانات الزم و ترک دوستی های خطرآفرین و برحذر
داشتن از اعتماد به آنان و غیره .بر این اساس یکی از وظایف حکومت
اسالمی آن است که ضمن فراهم کردن زمینه پیشرفت های اقتصادی از
چنان قدرت و اقتداری برخوردار شود که مجبور نشوند برای رفع احتیاجات
اق تصادی خودشان دست به سوی آنها دراز کنند و مجبور شوند در مقابل
آنها از خود نرمش نشان دهند و یا به جهت وابستگی اقتصادی با دست خود
زمینه دخالت آنها را در مقدرات خودشان فراهم سازند این کار تحقق نمی
یابد مگر اینکه جامعه اسالمی عالوه بر دستیابی به استقالل اقتصادی و
خودکفایی از نظر قدرت اقتصادی از چنان اقتداری برخوردار باشند که در
روابط تجاری خود با آن کشور ها نه تنها مجبور به چشم پوشی از اصول
خود نشوند بلکه بتوانند دیدگاه های عادالنه و حق خود را اجرایی نمایند.
بنابر آن چه گفته شد یکی دیگر از اهداف اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
و امام خمینی(ره) نیز کسب اقتدار اقتصادی است 92.ایشان در این زمینه
بیان می دارند« :یکی از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است ما باید سعی
کنیم که از حیث اقتصاد قوی و بدون وابستگی باشیم 93».و در بیانی دیگر
می فرمایند« :شما می خواهید که ایران ثبات نداشته باشد تا استفاده کنید.
 . 92سیدصادق سیدنژاد ،جهاد اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) ،صص.81-52
 . 93صحیفه امام ،جلد :17ص.33
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اگر ایران قدرتمند باشد و ثبات داشته باشد ،اگر چنانچه مثالً دولت ایران
اگر قدرتی داشته باشد برای خود ملت باشد ،برای خود ایران باشد ،اگر
دولت ها دولت های ناشی از اراده ملت باشند ،اینها نمی گذارند که شما
این طور در ایران تصرف کنید و این طور هرج و مرج به بار بیاورید...ایرانی
می گوید که باید ثبات داشته باشد .و ثباتْ تابعِ قدرتمندی و استقالل است؛
و ما قدرتمندی می خواهیم و استقالل .قدرتمندی به این است که نظاممان
را از گرفتاری ای که امریکا برایش پیش آورده نجات بدهیم ،و یک نظام
متکی بر ملتْ ما ایجاد بکنیم نه یک نظامِ متکی بر مستشارهای امریکا .و
استقاللمان را هم حفظ بکنیم و یک مملکت مستقل باشیم نه یک مملکتی
که همه چیز آن در دست دیگران است؛ تا به واسطه این ،ثبات پیدا بکند
مملکت ما .وقتی ثبات پیدا کرد نه شما حق دارید که نفت اینجا را مجان و
بلکه بدتر از مجان ببرید -بدتر از مجان ،برای اینکه نفت را می برند پایگاه
برای خودشان درست می کنند! خوب ،ملت ایران می خواهد این نباشد.

می خواهد پیوسته به دیگران نباشد؛ مستقل باشد .یک مملکت مستقل
94
نمی گذارد یک همچو چیزی بشود».
در نهایت باید اذعان داشت که اندیشه های اقتصادی امام خمینی(ره) تبیین
گر یک اقتصاد مقاوم ،قوی و سالم است که مبانی ،اصول ،لوازم و راهبردهای
آن از اسالم ناب محمدی ،سیره معصومین و سایر منابع اصیل اسالمی
استخراج شده است و پایبندی به اصول اقتصادی امام خمینی(ره) و یا به
تعبیر بهتر مکتب اقتصادی امام خمینی(ره) نیز می تواند اقتصاد ملی را
مقاوم نماید .تاکید ایشان بر مولفه هایی نظیر خودکفایی ،استقالل ،ثبات
اقتصادی ،فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ،خودباوری ،فرهنگ کار
و کوشش ،جهاد اقتصادی ،مقابله با وابستگی و غیره نشان دهنده این مهم
هستند که در اندیشه های رهبر انقالب اسالمی نیز اقتصاد مقاومتی یک
 .94صحیفه امام ،جلد ،5ص.98
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اصل مهم می باشد که با حیات انقالب اسالمی در پیوند و ارتباط متقابل
می باشد .مقاوم سازی اقتصاد ملی در اندیشه امام خمینی(ره) در دو سطح
داخلی و خارجی صورت می پذیرد:
در سطح خارجی نیز مولفه هایی نظیر مقابله با استعمار اقتصادی ،جلوگیری
از سیطره شرکت های چندملیتی بر اقتصاد ملی کشور ،استقالل همه جانبه،
اقتدار اقتصادی ،کاهش وابستگی به قدرت های منطقه ای و بین المللی و
غیره اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را مقاوم و مستحکم می سازد .در نقطه
مقابل ،مولفه هایی نظیر مصرف صحیح ،تولید داخلی ،حمایت از محصوالت
کشاورزی ،توزیع عادالنه ،رفع تبعیض های اقتصادی ،ایجاد فرصت های
شغلی مناسب در نقاط مختلف کشور ،تعاون و همکاری اقتصادی ،مناسب
بودن تولیدات ملی براساس نیازهای حقیقی جامعه ،مدیریت تجمل گرایی
در مسئولین و کارگزاران نظام ،تامین رفاه عمومی و پرهیز از رفاه زدگی
افراطی در سطح جامعه ،مقابله با ربا ،رشوه و محرمان اقتصادی در اقتصاد
کالن و خرد ،عدالت اقتصادی و غیره به عنوان مولفه های داخلی بر مقاوم
سازی اقتصاد کمک شایانی می نمایند .این مولفه های اقتصادی مورد نظر
امام خمینی(ره) در همه شرایط صادق و صحیح هستند و منوط به شرایط
اضطراری و بحرانی نظیر زمان تحریم های اقتصادی نیستند بلکه در زیست
اجتماعی و فردی نیز همواره باید مورد توجه قرار گیرند تا نظام اقتصادی
مقاوم و قوی باشد و در شرایط به وجود آمدن شرایط نابسمان اقتصادی در
آینده ،کشور در امان اقتصادی باشد.
 .5فرجام سخن؛ ماهیت اقتصاد مقاومتی در گفتمان انقالب اسالمی
رهبر انقالب اسالمی در خصوص الگوی بومی اقتصاد این گونه بیان می
کنند که؛ «ما باید از تجربههای دنیا چه دنیای غرب ،چه دنیای شرق؛
ملتهای گوناگون حتماً استفاده کنیم برای کیفیت بخشیدن به الگوی
خودمان .نیاز ما به تحول ،از اینجاست .این تحول باید بر اساس ایجاد یک
الگوی مستقل ایرانی و برخاستهی از معنویات و نیاز این کشور باشد؛ یعنی
در واقع برخاستهی از اسالم ناب ،اسالمِ مورد اعتقاد ما باشد.
ما بایستی یک چنین الگوئی به وجود بیاوریم .تحول باید ناظر به این
باشد 95».اقتصاد در اندیشه های رهبر معظم انقالب اسالمی متفاوت با
اقتصاد لیبرالی ،سوسیالیسمی و سایر اقتصادها در مکاتب مختلف فکری و
نظری است؛ زیرا مبانی و اصول حاکم بر اقتصادهای حاکم بر جهان نیز با
 . 95بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور در تاریخ .1390/02/14
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مبانی فکری اقتصاد در اندیشه های اسالم متفاوت می باشد و چنین بینش
اصولی و فکری که منبعث از اسالم و آموزه های الهی است در اندیشه های
معظم له وجود دارد .در عین حال ،ایشان اقتصادهای رایج دنیا را ناکام و
غیرصحیح می دانند و به عنوان نمونه اشاره می نمایند که «بزرگترین دلیل
بر غلط بودن اقتصادِ به اصطالح لیبرال همین حوادثى است که امروز در
اروپا و به شکل دیگرى در آمریکا وجود دارد .در میدان عمل و در عرصهى
تجربه ،اقتصاد سرمایهدارى نشان داد که غلط است ،ناکام است؛ حتّى به
سود خود آن طبقاتى که این اقتصاد براى حمایت از آنها به وجود آمد،
نیست.

حاال طبقهى کارگر که سالهاى متمادى در آنجاها لگدمال مىشد ،اما حتّى
به سود خود سرمایهدار و بانکدار و صاحبان کارتلها و تراستها هم نیست؛ و
این هنوز اولِ کار است ،بعد از این بدتر هم خواهد شد .هى وعده مىدهند
که درستش مىکنیم؛ نخواهند توانست درست کنند .این راه ،راه سراشیبِ
لغزان است؛ دارند مىروند پائین ،و این یک بخشى از تزلزل تمدن مادى و
غلط غرب است؛ بخش اخالقى و اعتقادى و نظرى و فکرىشان هم که جدا
است .اینها براى ما تجربه است .آن بخش عرصهى سوسیالیسم و اینها هم
که خب ،سالها پیش ناتوانى و ناکامىاش ظاهر شد .اسالم نگاه متعادل،
انسانمدار و عدالتمدار به همهى عرصهها دارد ،از جمله به این عرصه؛ هم
رعایت این طرف ،هم رعایت آن طرف؛ برادرى اینها با همدیگر ،نه تضاد
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آنها؛ و همه متوجه به تکلیف الهى و به این که خداى متعال ناظر و حاضر
96
است .اینها باید بشود فرهنگ زندگى ما ،و همینجور عمل کنیم».
ایشان برای اقتصاد اهمیت زیادی قائل هستند و معتقدند که دشمنان نظام
اسالمی سعی دارند با خدشه وارد کردن بر فرایند معیشتی و اقتصاد عمومی
مردم زمینه های فشار به ملت ایران را فراهم آورند زیرا اقتصاد یکی از
مقومات نظام سیاسی است و از همین رو ،مسئوالن و کارگزاران باید مقوله
اقتصاد را جدی بگیرند و زمینه های شکوفایی اقتصادی را فراهم آورند .پس
نوآوری و تالش ملی در عرصه اقتصادی نیز باید سرلوحه سیاست های
اقتصادی در کشور باشد« :باید اولویّت را در نیازها جستجو کرد و با آگاهى
و شتاب الزم و تدبیر مقتضى ،آن نیازها را برآورده ساخت .امروز این امرِ
الزمى است .شما اگر به تبلیغات جهانى که بىگمان از مرکزیّتهاى
حسابشدهى سیاسى و امنیّتى هدایت مىشود نگاه کنید ،مىبینید یکى از
نقاط امید دشمنان ما براى فلج کردن نظام اسالمى ،همین مسألهى اقتصاد
است .ما منابع ثروت و درآمد و نیروى کار فراوان و زمینههاى متعدّدى براى
شکوفایى اقتصادى داریم .ما مىتوانیم بسیارى از کارها را انجام دهیم .ما
مىتوانیم چهرهى زشت فقر را از کشور بزداییم .پس مسئوالن دولتى ،پیش
و بیش از هر کار به این مسئله همت بگمارند .بخش اقتصادى دولت در واقع
بزرگترین بخش از بدنهى دولت است .چه مسئوالن ستادى اقتصادى و چه
مسئوالن اجرایى بخشهاى گوناگون تولیدى و خدماتى ،همه باید یکجهت
و یکدل مشغول کار شوند .در این قضیه هیچگونه درنگى جایز نیست .اعتقاد
من این است که با زمینههاى فراوانى که ما داریم ،مسئوالن خواهند توانست
در مدتى نهچندان طوالنى ،به همهى آحاد ملت بقبوالنند و نشان دهند که
در وضع معیشتى و وضع عمومى اقتصادى ،دگرگونى حاصل شده است .این
مژده را بدون اینکه دائماً بر زبان جارى کنند ،در عمل به مردم بدهند .این
عملِ صالحِ بزرگى است که مسئوالن اجرایى کشور باید به آن بپردازند .به
وسوسههاى دشمن اعتنایى نکنید .شکّى نیست که امروز دستگاههاى
استکبارى جهانى از طُرق مختلف در فکر قبضه کردن همهى منابع ثروت و
امکانات در همه جاى دنیا هستند و اگر الزم باشد یکوقت تبلیغ خالفى به
صورت وسوسه در دلهاى کسانى بیفکنند ،حرفى ندارند و این کار مىکنند.
شما به واقعیّتهاى کارىِ خودتان نگاه کنید و با جدیّت و تکیه بر بیّناتى که
 . 96بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور در آستانه روز کارگر
در تاریخ.1392/02/ 07
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قانون اساسى براى ما معیّن کرده است که به احکام اسالمى و مقررات
اسالمى متّکى است در زمینههاى پولى و مالى و تولیدى و خدماتى و همهى
آن چیزهایى که به اقتصاد مردم وابسته است ،نوآورى و تالش کنید .خداى
97
متعال به این تالش برکت خواهد داد».

در این راستا ،مسئوالن اقتصادی برای تحقق پیشرفت مطلوب و دست یابی
به آرمان های اقتصادی ترسم شده در اسناد فرادستی نظام الزم است از
حرکت های زیگزاگی و بدون برنامه جلوگیری کنند و در فرایند امر
اقتصادی ،اولویت بندی داشته و از پرداختن به کارهای سطحی و دارای
ارزش پائین جلوگیری به عمل آورند .از این رو ،کارهای حاشیه ایی در
اقتصاد امری ناشایست و مزموم خواهد بود« :بنده ،هم به مسئوالن اقتصادى
دولت و هم به مجلس شوراى اسالمى توصیهى مؤکّد مىکنم که از مسائل
حاشیهاى ،درجهى دو و غیر ضرورى و غیر فورى کم کنند و به مسائل اصلى
بپردازند .براى خود ،سرگرمى و مشغولیّت درست نکنند؛ به آن چیزى که
امروز نیاز کشور و مردم است و خداى متعال از ما سؤال خواهد کرد،
بپردازند .این وظیفهى همه است و مطمئناً باید آن را دنبال کنند .ما هم
وظیفه داریم که این را از مسئوالن بخواهیم و خواهیم خواست .کسانى که
در این راه بتوانند توفیق کسب کنند ،پیش مردم روسفید خواهند بود؛ و الّا
بدون تردید مردم از آنها مؤاخذه خواهند کرد .امیدواریم که إن شاء اللّه
خداوند متعال به مسئوالن و دولت محترم و مجلس شوراى اسالمى و بقیهى
کسانى که مىتوانند در این زمینهها وظایف بزرگى را انجام دهند ،توفیق
عنایت کند؛ به خاطر تالشهایى که کردند ،به آنها اجر بدهد و راه را براى
 .97بیانا ت رهبر معظم انقالب اسالمی پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى آقاى سید محمد خاتمى
در تاریخ.1380/05/11

157

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

تالش هاى بعدى آنها هموار فرماید 98».به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای،
مجموعه ای از آرمان ها برای نظام جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که

مجموعه آنها پیشرفت و رشد اقتصادی به همراه عزت ملی را به همراه
خواهد داشت که تلفیق آرمان ها و واقعیت های موجود در جامعه است .از
این رو ایشان بیان می دارند]« :ملت[می خواهد عزت ملی داشته باشد ،می
خواهد استقالل داشته باشد ،می خواهد پیشرفت داشته باشد ،می خواهد
آبروی بینالمللی داشته باشد؛ این ها خواستههائی است که مردم دارند؛
اینها در جهت آرمان هاست؛ و این خواستن ،جزو واقعیت های قطعی جامعه
است .بنابراین واقعیات می تواند در خدمت و معطوف به آرمان ها باشد .بله،
ذکر آرمان ها بدون توجه به واقعیت ها و بدون مالحظهی سازوکارهای
معقول و منطقیِ رسیدن به آرمان ها ،خیالپردازی است؛ آرمان ها در حد
شعار باقی خواهد ماند؛ لیکن وقتی که مسئوالن کشور آرمان ها را به صورت
منطقی و متین دنبال کردند ،مردم همراهی کردند ،اینجا آنجائی است که
99
واقعیت های جامعه با آرمان ها هماهنگ می شود».
یکی از مهمترین مسائل در اندیشه های اقتصادی رهبر معظم انقالب
اسالمی ،استقالل اقتصادی می باشد که این موضوع باید مورد اهتمام
کارگزاران نظام باشد .البته همت در امر استقالل اقتصادی نباید منجر به
بی توجهی به مردم و مشکالت اقتصاد آنها بشود .به یک معنا؛ «استقالل
 . 98بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار گروه کثیرى از اصناف در تاریخ.1380/04/10
 . 99بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ.1391/05/03

158

مجله فرهنگ اسالمی  /شماره 86 - 85

اقتصادی کشور نیز در کنار کاراییِ بخش های اقتصادی ،بسیار مهمّ است.
نفس اهتمام به این مسئله ،مهمّ است .امروز این باید جزو مسائل اساسی ما
به حساب آید .مردم در زمینههای اقتصادی ،مشکالت فراوانی دارند .یکی
از مشکالت عبارت است از شکاف اقتصادی و تبعیض در مسائل اقتصادی و
برخورداریهای ناروا در مقابل محرومیت های سخت و سنگین .این ،مردم
را آزار میدهد .بیش از فقر ،تبعیض برای مردم گزنده است .در قوانین ،شما
باید اینها را مراعات کنید؛ با قانون میتوانید جلوِ اینها را تا ح ّد زیادی
بگیرید .البته قانون ،همه چیز نیست؛ باید مدیریّت اجراییِ خوب حتماً وجود
داشته باشد تا قانون کاراییِ خود را نشان دهد؛ لیکن قانون هم سهم بسیار
100
زیادی دارد».
ایشان در خصوص مفهوم و معنای استقالل اقتصادی چنین بیان می دارند:
«اگر استقالل اقتصادى یک جامعه اى تحقق پیدا نکرد یعنى در مسأله
اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روى پاى خود بایستد استقالل
سیاسى این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقالل سیاسى یک جامعه
اى تحقق پیدا نکرد ،بقیه حرفها ،جز حرف ،چیز دیگرى نیست .تا یک
کشور اقتصاد خود را قوى نکند ،پایدار نکند ،متکى به خود نکند ،مستقل
نکند ،نمیتواند از لحاظ سیاسى و فرهنگى و غیره تاثیرگذار باشد» 101.در
جایی دیگر ،اهمیت استقالل اقتصادی را این گونه تشریح می نمایند« :ما
تا به کار ایرانی و سرمایهی ایرانی احترام نگذاریم ،تولید ملی شکل نمیگیرد؛
و اگر تولید ملی شکل نگرفت ،استقالل اقتصادی این کشور تحقق پیدا
نمیکند؛ و اگر استقالل اقتصادی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد  -یعنی در
مسئلهی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد -
استقالل سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقالل سیاسی یک
102
جامعهای تحقق پیدا نکرد ،بقیهی حرفها ،جز حرف ،چیز دیگری نیست».

 . 100بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نمایندگان مجلس در تاریخ .1381/03/07
 . 101بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش در تاریخ
.1391/02/10
 . 102بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش در
تاریخ.1391/02/10
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در اندیشه های رهبر معظم انقالب اسالمی ،آزادی اقتصادی مطرح است.
البته باید توجه داشت که نظر ایشان متفاوت با برداشت های رایج غربی
است .نظام سرمایهداری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود ،الگوی آزادی
اقتصادی سرمایهمحور را ارایه داد.

براساس آن ،تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهرهمند شدند و فعاالن
اقتصادی واقعی یعنی نیروی کار ماهر ،نیمه ماهر و ساده از آن بهرهای
نداشتند .این الگو افزون بر آنکه باعث شد تا کرامت نیروهای فعال اقتصادی
مورد خدشه قرار گیرد ،روز به روز شکاف درآمدی گستردهتر شد و فقر
فزونی یافت و رفاه عمومی تامین نشد .اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی
اسالم و اندیشه های آیت اهلل خامنه ای ،میتوان آزادی اقتصادی انسانمحور
را طراحی نمود که همۀ نیروهای فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و
نیروی کار از آزادی اقتصادی واقعی در عرصۀ اقتصادی برخوردار باشند و
هر سه گروه صاحب سرمایه ،نیروی کار و مصرفکننده به اهداف خود از
فعالیت اقتصادی نایل آیند .در این الگو ،آزادی اقتصادی برای همۀ فعاالن
اقتصادی به عنوان حق محسوب میشود .اما آنان نیز در برابر بهرهمندی از
این حق ،مواجه با برخی تکالیف و مسئولیتها هستند .این الگو از سویی
مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر در پی اهداف معینی
میباشد و برای رسیدن به آن اهداف ،دارای اصول و راهبرد اقتصادی ویژهای
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است 103.ایشان می فرمایند« :امروز وضعیت غرب از لحاظ آزادى ،وضعیت
بسیار تأسفبار و بدى است؛ یعنى به هیچ وجه قابل دفاع نیست .در غرب،
امروز آزادى اقتصادى به همین شکلى است که اشاره کردند .در حوزهى
اقتصادى :تصاحب موقعیتهاى اقتصادى به وسیلهى اشخاص معدود .اگر
کسى توانست با زرنگى یا با تقلب یا با هر شکل دیگرى ،خودش را به باشگاه
توانگران اقتصادى برساند ،همه چیز مال اوست .البته در آمریکا نگاه
نمىکنند به سابقهى اشرافیگرى؛ برخالف اروپا و سنتهاى اروپائى که آنجاها
یک مقدارى به این مسائل اهمیت مىدادند؛ در گذشته بیشتر ،در حاال
کمتر .در آمریکا آنجور سابقههاى اشرافى و خانوادگى و اینها وجود ندارد.
آنجا هر کسى ،ولو یک باربر ،یک حمّال ،بتواند یک وقت از یک موقعیتى
استفاده کند و خودش را به آن نقطهى باالى سرمایهدارى برساند ،در ردیف
آن سرمایهدارهاست و از امتیازات برخوردار مىشود و امتیازات مال آنهاست.
در آن منشورى که آمریکائىها درست کردند ،یکى از بزرگان و پیشروان و
بنیانگذاران آمریکاى امروز که مال دویست سال قبل است تقریباً اندکى
پیش از انقالب کبیر فرانسه ،که در آمریکا آن حوادث اتفاق افتاده و دولت
آمریکا تشکیل شده ،مىگوید ادارهى کشور آمریکا باید به دست همان
کسانى انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست آنهاست .این یک اصل
کلى است ،هیچ ابائى هم نمىکنند .ثروت کشور دست این عده است ،اینها
هم باید کشور را اداره کنند؛ درست نقطهى مقابلِ آنچه که برادر عزیزمان
مىخواهند با تعاونىها درست کنند ،که همه حق مدیریت داشته باشند،
ولو یک سهم داشته باشند .خب ،این آزادى اقتصادىشان 104».از این رو،
اگر جمهوری اسالمی ایران در حوزه آزادی اقتصادی به سمت و سوی برنامه
ریزی های غربی سوق یابد ،از آموزه های اسالمی دور شده و بسترهای
آسایش و آرامش را مختل می نماید .آزادی های اقتصادی بدون توجه به
آموزه های اسالمی زندگی مردم را سخت کرده و یک وضعیت ناخوشایند
عمومی را به همراه خواهد داشت .رهبر معظم انقالب اسالمی اعتقاد دارند
 . 103احمدعلی یوسفی« ،آزادی اقتصادی انسانمحور بر اساس آموزههای اسالمی» ،در کتاب چهارمین
نشست اندیشههای راهبردی :آزادی ،تهران ،دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی ،1391،جلد دوم،
ص.839
 . 104بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در چهارمین نشست اندیشههاى راهبردى با موضوع آزادى در
تاریخ.1391/08/23
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که دور شدن نظام سیاست گذاری عمومی و برنامه های کشور از اسالم،
ناهنجاری ها را افزایش می دهد و عافیت عمومی و معنوی را می رهاند و
به تعبیر ایشان؛ «در زمینهی دور کردن مردم از فحشا و فساد ،اندکی به
اسالم نزدیک شدهایم .جوانان ما ،به سالمت و عافیت معنوی و روحی نایل
شدهاند و از پوچی و فساد اخالقی و تردیدها و دلزدگیهای زندگی ،آسوده
و رها گردیدهاند .ما در زمینههای گوناگون اقتصادی ،در آن بخشهایی که
سیاستهای اسالمی عمل شد ،به اسالم نزدیک شدهایم و در همان بخشها
مردم احساس آرامش و آسایش میکنند .در هرجا هم که وارد مرحلهی
اسالم و مقولهی اسالمی نشدیم ،مردم در آنجا همان زندگی دشوار و
وضعیت ناخوشایند را دارند 105».پس اگر اقتصاد از مسیر اسالم خارج شود،
چه در حوزه های آزادی اقتصادی و چه در سیاست گذاری های کالن
اقتصادی ،شکنندگی ها افزایش می باشد و حس آرامش و امنیت از جامعه
ایمانی رخت بر می بندد .ما تا به کار ایرانی و سرمایهی ایرانی احترام
نگذاریم ،تولید ملی شکل نمیگیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت ،استقالل
اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقالل اقتصادی یک
جامعهای تحقق پیدا نکرد یعنی در مسئلهی اقتصاد نتوانست خودش
تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد ،استقالل سیاسی این کشور تحقق
پیدا نمیکند؛ و اگر استقالل سیاسی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد ،بقیهی
106
حرفها ،جز حرف ،چیز دیگری نیست».
البته نباید نادیده انگاشت که مراد از استقالل اقتصادی ،صرفاً امور مادی
نیست .به عبارتی بهتر ،اقتصاد و تمامی مولفه های مرتبط با آن نظیر تولید،
ثروت ،مال و دارایی ،توزیع و غیره با نگرشی صرفاً مادی دیده نمی شوند
بلکه نگاه الهی و معنوی برای اقتصاد وجود دارد .در همین خصوص ،یکی
از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی به این موضوع اختصاص یافته و
ایشان فرمودند« :مسئلهی دیگر ،نگاه غیرمادی به اقتصاد است .بسیاری از
این مشکالتی که در دنیا پیش آمده ،به خاطر نگاه مادی به مسئلهی اقتصاد
و مسئلهی پول و مسئلهی ثروت است .همهی این چیزهائی که دوستان از
انحراف های غرب و مشکالت فراوان و مسئلهی استثمار و استعمار و اینها
ذکر کردند ،به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه مادهگرایانه وجود
 . 105بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم قم در تاریخ .1368/10/19
 . 106بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش در
تاریخ.1391/02/10
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داشته .می توان این نگاه را تصحیح کرد .اسالم برای ثروت اهمیت قائل
است ،اعتبار قائل است .تولید ثروت در اسالم مطلوب است؛ منتها با نگاه
الهی و معنوی .نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد،
برای ایجاد سلطه ،برای اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستی برای
سود جامعه بهره برد .و بقیهی مسائل فراوانی که وجود دارد 107».از این رو،
باید مترصد دست یابی به اقتصادی منبعث از آموزه های اسالمی و نیازهای
بومی بود و به تعبیر ایشان« :تدوین الگوی توسعه ایرانی-اسالمی که رشد
و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر
ارزش های اسالمی و انقالبی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و
108
اقتصادی در گرو آن است».

ایشان اعتقاد دارند که جامعه علمی و حوزوی کشور باید سعی نمایند الگوی
اقتصادی ایران را براساس مبانی اسالمی ترسیم نمایند و به تقلید الگوهای
رایج غربی اقتصاد که توسط مجامع بین المللی نظیر بانک توسعه و صندوق
بین المللی پول نپردازند« :مجموعهی دانشگاهی کشور ما ،مجموعهی
نخبگان کشور ما هم حوزه و دانشگاه یکی از بزرگترین کارهاشان باید این
باشد که نقشهی جامع پیشرفت کشور را بر اساس مبانی اسالم تنظیم کنند؛
دل به الگوی غربی و مدلسازیهای غربی نسپرند .او نمی تواند کشور را
نجات بدهد؛ او نمی تواند پیشرفت کشور ما را تنظیم کند .کسانی که در
مراکز برنامهریزی یا در مراکز علمی و تحقیقی هستند و راجع به اقتصاد،
 . 107بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین نشست اندیشههای راهبردی در تاریخ .1389/09/10
 .108ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در تاریخ.1387/10/21
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راجع به سیاست ،راجع به سیاست بینالمللی و راجع به مسائل حیاتی دیگر
کشور کار و فکر میکنند ،دنبال این نباشند که فرمول های غربی را؛ فرمول
های اقتصادی غرب ،فرمول های بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول را
با مسائل کشور تطبیق کنند؛ نه ،آن نظریهها ،نظریههای مفید برای ما
نیست .البته از عِلمشان استفاده می کنیم؛ ما تعصب نداریم .هرجا پیشرفت
علمی ،تجربهی علمی باشد ،استفاده می کنیم .از مصالح استفاده می کنیم؛
109
اما نقشه را بر طبق فکر خودمان ،بر طبق نیاز خودمان بایستی بریزیم».
در جایی دیگر بیان می دارند« :امروز همهى دنیا شاهدند که سیستم
سرمایهدارى غرب ،چقدر در مقابلهى با حوادث و بحران ها توخالى و ناتوان
است .خودِ این سیستم بحرانآفرین است و وقتى بحران به وجود مىآید ،از
خودش نمىتواند دفاع کند .این سیستمِ اقتصادى غرب است که همهى
افتخارشان به این سیستم اقتصادى بوده است؛ اقتصاد سرمایهدارى .و سعى
داشتهاند این سیستم را به هزار شیوه و هزار زبان ،به عنوان نسخهى
منحصربهفردِ اقتصاد ،به ملت ها تحمیل کنند .من مىگویم ملت ما ،جوانان
ما ،اندیشمندان ما ،دانشجویان ما ،آیندهسازان ما ،ناتوانى شیوههاى مدیریت
کشورهاى غربى را ببینند و ناتوانى آنها را در ادارهى این مهمترین بخش
مدیریت شان یعنى اقتصاد را ببینند ،فرهنگ به جاى خود ،آداب انسانى به
جاى خود ،بىاعتنائى به حرمت بشر به جاى خود ،تبعیضهائى که در قلمرو
قدرت خودشان انجام مىدهند به جاى خود؛ در همهى این موارد ،تمدن
غربى امتحان بدى پس داده است و آنگاه ملت ما ،مسئولین ما ،جوانان ما
س این تأمل کنند
بالخصوص ،این را محور فکر خودشان قرار بدهند و بر اسا ِ
که براى مدیریت کشور ،براى روشهاى گوناگون ادارهى این ملت بزرگ ،به
فکر نسخههاى خودى ،به فکر نسخههاى بومى باشید .این ایجاب مىکند
به اسالم توجه دقیقترى کنید .اسالم نگاه روشن و روشنگرى به انسان و
انسانیت و شیوههاى انسانى دارد .از اسالم متحجر دفاع نمىکنیم؛ از اسالمى
که با کمال تنگنظرى به همهى مسائل نگاه کند ،مثل آنچه که بعضى از
مدعیان اسالم مىگویند ،ما به او دعوت نمىکنیم؛ اسالم ناب ،اسالم
هشداردهندهى انسان و توجهدهندهى انسان به تعقل و تفکر و تدبر؛ اسالمِ
قرآن ،اسالمِ سنت ،اسالمِ اهل بیت؛ اسالمى که یک نمونهاش در کشور
بزرگ ما با این گرفتارىهاى فراوانِ چندین دهسالهى دوران تسلط دشمن،
 .109مربوط به بیانات رهب ر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در
تاریخ.1386/02/25
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توانست یک چنین حرکتى را ساماندهى کند و این آزادى و این استقالل را
110
از خود نشان دهد؛ ما به این اسالم دعوت مىکنیم».
پس ارتباط معنی داری بین معنویت با پیشرفت اقتصادی وجود دارد و
اقتصاد ملی باید در گرو معنویت باشد« :نقشهی پیشرفت کشورمان را بر
اساس جهانبینی اسالم برای این انسان ،انسانِ در منطق اسالم ،فراهم و
تهیه کنیم .در این نقشهی پیشرفت و تحول ،دیگر معنا ندارد که پیشرفت
با فحشا ،با غوطه خوردن در منجالب فساد همراه باشد .معنویت ،پایهی
اساسی این پیشرفت خواهد بود .پیشرفتی که محورش انسان است و انسانی
که دارای بُعد معنوی قوی است و انسانی که علم و دنیا و ثروت و فعالیت
زندگی را وسیلهای قرار میدهد برای تعالی روحی و رفتن به سوی خدای
111
متعال ،این پیشرفت با آن پیشرفت خیلی متفاوت است».
براساس بیانات آیت اهلل خامنه ای ،در دهه چهرم انقالب اسالمی ،اقتصاد
یکی از اولویت های جامعه ایرانی است و برای رفع چالش های درونی و
تهدیدات بیرونی اقتصاد باید به فکر حرکت های جهادی در تولید ،توزیع و
مصرف بود به این معنا که با پشت کار و همت مضاعف باید قدرت نظام را
برای برون رفت از موانع و آسیب های اقتصادی پیش روی نظام افزایش
داد .ایشان اعتقاد دارند« :امروز در این برههی از زمان ،مسئلهی اقتصادی
از همهی مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد .اگر کشور عزیز ما
بتواند در زمینهی مسائل اقتصادی ،یک حرکت جهادگونهای انجام بدهد،
این گام بلندی را که برداشته است ،با گام های بلند بعدی همراه کند،
بالشک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی
خواهد داشت .ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینهی حل
مشکالت اقتصادی به همهی دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم
تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایهی اسالم و با تعالیم اسالم
112
چگونه می تواند پیشرفت کند».
براساس اندیشه های ایشان ،نگرش اجتهادی و عالمانه به عرصه های
اقتصادی در تمدن نوین اسالمی و الگوهای اقتصادی بومی باید مدنظر قرار
گیرد زیرا شاخصه تمدن اسالمی ،بهره مندی امت اسالمی از تمامی ظرفیت
 . 110بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم مریوان در تاریخ.1388/02/26
 . 111بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در
تاریخ.1386/02/25
 .112بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در حرم مطهر رضوی در آغاز سال.1390
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های مادی و معنوی است و موارد زیان آور برای اقتصاد در این تمدن
جایگاهی ندارند .به تعبیر ایشان؛ «مىتوان نقشهى راه را ترسیم کرد و
هدفهاى میانى و نزدیک را در آن مشخص نمود .این هدف نهائى نمىتواند
چیزى کمتر از ایجاد تمدن درخشان اسالمى باشد .امت اسالمى با همهى
ابعاض خود در قالب ملتها و کشورها ،باید به جایگاه تمدّنىِ مطلوب قرآن
دست یابد .شاخصهى اصلى و عمومى این تمدن ،بهرهمندى انسانها از همهى
ظرفیتهاى مادى و معنوىاى است که خداوند براى تأمین سعادت و تعالى
آنان ،در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است .آرایش ظاهرى
این تمدن را در حکومت مردمى ،در قوانین برگرفته از قرآن ،در اجتهاد و
پاسخگوئى به نیازهاى نوبهنوى بشر ،در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت
و التقاط ،در ایجاد رفاه و ثروت عمومى ،در استقرار عدالت ،در خالص شدن
از اقتصاد مبتنى بر ویژهخوارى و ربا و تکاثر ،در گسترش اخالق انسانى ،در
دفاع از مظلومان عالم ،و در تالش و کار و ابتکار ،مىتوان و باید مشاهده
کرد .نگاه اجتهادى و عالمانه به عرصههاى گوناگون ،از علوم انسانى تا نظام
تعلیم و تربیت رسمى ،و از اقتصاد و بانکدارى تا تولید فنى و فناورى ،و از
رسانههاى مدرن تا هنر و سینما ،و تا روابط بینالملل و غیره و غیره ،همه
113
از لوازم این تمدنسازى است».
به هر روی ،با بررسی کلی اندیشه های آیت اهلل خامنه ای در حوزه اقتصاد
می توان به برخی از شاخص ها و مولفه های کلیدی در حوزه اقتصاد دست
یافت که تبیین گر نگرش ایشان نسبت به مقوله اقتصاد می باشد و برخی
از این مولفه های عبارتند از :تولید ملی ،استقالل اقتصادی ،مصرف صحیح
و اعتدالی ،حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ،رفع فقر و محرومیت زدایی
از جامعه ،مقابله با تبعیض و فساد همه جانبه ،ارتقاء سطح سالمت اقتصادی،
اداری و مالی جامعه ،برپایی عدالت اجتماعی و اقتصادی ،کاهش واردات
کاالهای لوکس و غیرضروری ،حمایت از فعالیت های تولیدی و کشاورزی
در روستاها و مناطق محروم ،برپایی اقتصاد اسالمی ،ارتباط معنویت و اخالق
با اقتصاد ،خودکفایی در مصارف عمومی و رایج جامعه ،مدیریت منابع
زیرزمینی و استفاده بهینه از محصوالت زیرزمینی نظیر نفت ،بهره گیری از
نیروهای انسانی نخبه و متعهد به نظام ،طراحی و تدوین الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت ،اقتدار اقتصادی ،آرامش و ثبات اقتصادی ،ارتباط صنعت و
دانشگاه ،استحکام ساختار اقتصادی کشور ،اصالح الگوی مصرف ،افزایش
 . 113بیانات رهبر انقالب اسالمی در اجالس جهانى علما و بیدارى اسالمى تهران در تاریخ.1392/02/09
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جمعیت ،اقتصاد دانش بنیان ،توجه به نیازهای جامعه ایرانی ،اقتصاد
مقاومتی ،امنیت اقتصادی ،مرزشکنی دانش و تولید علوم راهبردی ،امنیت
اقالم راهبردی و اساسی ،پیشرفت علمی ایران ،برون رفت از تحریم های
اقتصادی ،جنبش نرم افزاری ،جهاد اقتصادی ،همت مضاعف ،حمایت از
سرمایه ایرانی ،مصرف کاالهای داخلی ،مدیریت جهادی ،نوآوری و شکوفایی
ملی ،نشاط و امید در فعالیت های جاری کشور و غیره .این مولفه ها نشانگر
اهمیت اقتصاد در آراء و اندیشه های رهبری هستند و در عین حال ،این
مولفه ها نیز استحکام بخش اقتصاد ملی و مقاوم کننده آن در برابر آسیب
ها و تهدیدات اقتصادی هستند و از این رو ،کلیه اندیشه های اقتصادی
رهبر معظم انقالب اسالمی ،رویکردی متناسب با اقتصاد قوی و در راستای
اقتصاد مقاومتی دارند.
منابع
قرآن کریم.
نهج البالغه.
ابراهیم رزاقی ،آشنایی با اقتصاد ایران ،تهران ،نشر نی.1381 ،
ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر1414 ،ق ،جلد.3
احمدعلی یوسفی« ،آزادی اقتصادی انسانمحور بر اساس آموزههای
اسالمی» ،در کتاب چهارمین نشست اندیشههای راهبردی :آزادی ،تهران،
دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی ،1391،جلد دوم ،ص.839
احمدعلی یوسفی« ،روش های کشف آموزه های اقتصاد اسالمی» ،فصلنامه
اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،شماره ،22تابستان .1385
اصغر ابوالحسنی هستیانی« ،بررسی اصول(اقتصادی) قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی» ،مجله
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره 13و  ،14بهار و تابستان.1380
اکبر هاشمى رفسنجانى ،تفسیر راهنما ،قم ،بوستان کتاب.1386،
اکبر هاشمى رفسنجانى ،فرهنگ قرآن ،قم ،بوستان کتاب.1383،
امام خمینی(ره) ،خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی(ره) ،تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1381،
امام خمینی(ره) ،صحیفه امام ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره).1385،
جبران مسعود ،الرائد(فرهنگ الفبایی عربی-فارسی) ،ترجمه رضا انزابی نژاد،
مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.1380،
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جعفر انصاری« ،مبانی اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» ،مجله معرفت ،شماره
 ،66خرداد .1382
جهانگیر منصور ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،نشر
دوران.1386،
حسن سبحانی و هاله اسماعیلی نژادشمالی« ،تاملی در دکترین بیع به
عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
مجلس و راهبرد ،سال بیست و دوم ،شماره هشتاد و یکم ،بهار.1394
حسن سبحانی ،جستجوی آمایش پیشرفت در بنیانهای قانون اساسی
جمهوری اسالمی-ایران ،تهران ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.1393،
حسن عمید ،فرهنگ لغت عمید ،سرپرست تألیف و ویرایش فرهاد
قربانزاده ،تهران ،نشر اَشجَع.1389،
حسین ایرانی ،اصالحات از منظر نهج البالغه ،قم ،نشر یاقوت.1379 ،
داوود میرمحمدی ،تحلیلی بر مؤلفههای فرهنگی در منظومه فکری امام
خمینی رحمه اهلل و مقام معظم رهبری ،قم ،پژوهشهای اسالمی صدا و
سیما.1393،
دفتر سیاست گذاری علم و فناوری ریاست جمهوری ،راهبرد تولید دانش
بنیان :جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی ،تهران ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری.1391،
سجاد پناهی ارسنجانی« ،تأثیر اندیشه های عالمه سید محمد باقر صدر در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه انسان پژوهی دینی ،دوره
پنجم ،شماره ،17زمستان.1387
سید احسان رفیعی علوی ،اقتصاد قانون اساسی :مفاهیم بنیادین حقوق
عمومی اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.1391 ،
سیدجواد طاهایی ،جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ،تهران ،دفتر گسترش تولید علم.1387،
سیدحسین اسحاقی« ،اقتصاد اسالمی و گستره آزادی در آن» ،مجله رواق
اندیشه شماره  ،32مرداد  ،1383ص 33و نک :سیدحسین اسحاقی ،کار و
تالش در فرهنگ اسالمی ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما.1389،
سیدحسین میرمعزی« ،مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه امام
خمینی(ره) :خداشناسی» ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،دوره اول ،شماره ،4
زمستان .1380
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سیدمحسن حائری ،اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه ،ترجمه عبدالعلی
آل بویه لنگرودی ،تهران ،بنیاد نهج البالغه.1378،
سیدمحسن حائری ،اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه ،ترجمه عبدالعلی
آل بویه لنگرودی ،تهران ،بنیاد نهج البالغه.1378،
سیدمحمدحسینی بهشتی و دیگران ،شناخت اسالم ،تهران ،انتشارات
روزنه.1390،
سیدمحمدحسینی بهشتی ،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،انتشارات
روزنه.1378،
قم،
جلوههاىحکمت،
قمى،
زاده
ناظم
اصغر
سید
مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمى.1375،
سید عبد الحسین طیب ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات
اسالم ،1378 ،جلد.4
سید محمد حسین طباطبایى ،ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد
باقر موسوى همدانى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه
علمیه قم ،1374،جلد.4
سیدصادق سیدنژاد ،جهاد اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) ،قم،
مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما.1390،
عادل پیغامی ،مدرسان اقتصاد مقاومتی ،تهران ،کانون تربیت و اقتصاد مرکز
مطالعات راهبردی تربیت اسالمی.1394،
علی اصغر پورعزت ،مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البالغه ،تهران،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1387،
علی اکبر دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ
های گوناگون.
علی چشمی و میثم پیله فروش« ،تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران » ،مجموعه مقاالت همایش ملی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،جلد پنجم ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1392،
علی محمد احمدی« ،رهایی از اقتصاد وابسته(خودکفایی) راهبرد امام
خمینی در عرصه اقتصاد» ،در بررسی اندیشه های اقتصادی امام
خمینی(س) ،تهران ،موسسه چاپ و نشر عروج ،چاپ اول.1380،
علی اسدی« ،نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی»،
فصلنامه سیاست های راهبردی و کالن ،سال دوم ،شماره ،5بهار.1393
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فرزاد پورسعید« ،امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»،
فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پائیز.1387
فرزانه فالح ،مبانی امنیت اقتصادی از منظر قرآن کریم و نهج البالغه،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده الهیات.1392 ،
کریم زمانى جعفرى ،سیرى در فرهنگ لغات نهج البالغه ،تهران،
انتشاراتکیهان.1367،
لوییس فدیر ،خود آموز اقتصاد ،ترجمه فیروزه خلعتبری ،تهران ،انتشارات
شباویز.1373،
محسن آژینی ،اندیشه های اقتصادی امام خمینی(ره) ،تهران ،سازمان
مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.1374،
محسن رضایی ،چشم انداز ایران فردا ،تهران ،انتشارات اندیکا.1389،
محمد جواد محقق «،نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران» ،مجله معرفت ،شماره  ،89اردیبهشت .1384
محمد کهندل ،سیری در اندیشههای اقتصادی حضرت امام خمینی(ره)،
تهران ،انتشارات مشاوران.1384،
محمد معین ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.1363،
محمدجمال خلیلیان« ،اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به توسعه
پایدار» ،روزنامه رسالت ،سی و یکم خردادماه.1385
محمدحسن حسنی ،نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی(ره) ،تهران،
موسسه چاپ و نشر عروج.1387،
محمدرضا جباری« ،اقتصاد و معیشت پیامبر اعظم(ص)» ،مجله نامه تاریخ
پژوهان ،شماره8و ،9زمستان  1385و بهار .1386
محمدرضا جباری« ،سیره اقتصادی پیامبر اعظم (ص)» ،ماهنامه معارف،
شماره  ،40آبان .1385
محمدرضا سرابندی ،سخنرانی ها و مصاحبه های آیت اهلل شهید دکتر
سیدمحمدحسینی بهشتی ،ج ،1تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.1386،
مربوط به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد در تاریخ.1386/02/25
مرتضی مطهری ،آینده انقالب اسالمی ،تهران ،انتشارات صدرا.1387،
مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،تهران ،انتشارات صدرا،
.1377
مریم حایک ،چرا جهاد اقتصادی؟ ،قم ،مرکز پژوهش های اسالمی صداو
سیما.1390 ،
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مسعود معینیپور« ،کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسالمی
از دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید بهشتی» ،فصلنامه مطالعات انقالب
اسالمی ،شماره  9و  ،10تابستان و پائیز.1386
منصور زراء نژاد« ،مقدمهای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومیسازی و
نوینسازی» ،پژوهشنامه انتقادی ،دوره سیزدهم ،شماره ،27تابستان.1392
میثم بن علی بن میثم بحرانی ،ترجمهشرحنهجالبالغه(ابنمیثم) ،ترجمه
محمدرضاعطایى ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی ،1374،جلد .5
میثم بن علی بن میثم بحرانی ،ترجمهشرحنهجالبالغه(ابنمیثم) ،ترجمه
حبیب هلل روحانی ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.1375 ،
میثم پیله فروش« ،الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران» ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و دوم ،شماره ،82
تابستان.1394
ناصر مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیۀ.1374،
ناصر مکارم شیرازى ،مثالهاى زیباى قرآن ،قم ،نشر نسل جوان.1382،
اله مراد سیف« ،الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی
ایران(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)» فصلنامه آفاق امنیت ،سال
پنجم ،شماره ،16پائیز.1391
ابالغ سیاست های کلی اشتغال توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ
.1390/04/28
ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در تاریخ.1387/10/21
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی
داروپخش در تاریخ.1391/02/10
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین نشست اندیشه های راهبردی
در تاریخ.1389/9/10
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در حرم مطهر رضوی در آغاز سال.1390
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور
در تاریخ .1390/02/14
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد در تاریخ.1386/02/25
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران نظام در
تاریخ.1391/05/03
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم قم در تاریخ
.1368/10/19
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نمایندگان مجلس در تاریخ
.1381/03/07
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم بیستوششمین سالروز رحلت
حضرت امام خمینی در تاریخ.1394/03/14
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین نشست اندیشههای راهبردی
در تاریخ .1389/09/10
بیانات رهبر انقالب اسالمی در اجالس جهانى علما و بیدارى اسالمى تهران
در تاریخ.1392/02/09
بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اقتصاددانان شرکتکننده در اجالس
بانک توسعهى اسالمى در تاریخ.1383/06/25
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهورى آقاى خاتمى در تاریخ .1380/05/11
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهورى آقاى سید محمد خاتمى در تاریخ.1380/05/11
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در چهارمین نشست اندیشههاى راهبردى
با موضوع آزادى در تاریخ.1391/08/23
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههاى نماز جمعه در تاریخ/19
.1374 /03
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات
شوراى نگهبان در تاریخ.1374/11/14
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید
کشور در آستانه روز کارگر در تاریخ.1392/02/ 07
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار گروه کثیرى از اصناف در
تاریخ.1380/04/10
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم مریوان در
تاریخ.1388/02/26
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان
مجلس شوراى اسالمى در تاریخ.1381/03/07
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم بیست و چهارمین سالروز
رحلت حضرت امام خمینى رحمهاهلل در حرم امام خمینى(ره) در
تاریخ.1392/3/14
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