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  خرأمت ینیغ عالمان دیره و تبلیدر س» یاقتصاد مقاومت« يها مؤلفه

  /مرکز پژوهش صدا و سیما دانشجوي دکتري مدیریت رسانهمهدي حیدري کتایونچه  Heidari.redaneh@gmail.com   

   Seyyedali48@yahoo.com  صدا و سیمامرکز پژوهش  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات/ ي متکازینی محمد یعلدیس

  01/11/1394: پذیرشـ 17/05/1394: دریافت

  دهيچک

ـ یبر اقتضـائات د  یا و مبتنیزا، پو درون ي، به عنوان اقتصاديتوسط مقام معظم رهبر» یاقتصاد مقاومت«ه یطرح نظر و  ین

رة عالمـان  یگانگـان. سـ  یبـه ب  یو خروج کشور از رکود و وابستگ یاقتصاد داخل ییدر جهت نوزا یاساساست طرحی  ،یمل

آنـان   یو فرهنگـ  یاسی، سيخوش مداخالت اقتصاد گانگان و دستیبآماج هجوم که کشور بارها ، ریاخة در دو سد یعیش

 ییراهنمـا  یدر حوزه اقتصاد مقاومت يات رهبریمنو کردن ییاجرا يکارها ن راهبردها و راهییتواند ما را در تع یبوده است، م

ـ یرهبـران د  يرة اقتصـاد یشه و سـ یاند» ادیداده بن«به روش  ستا دهیق کوشین تحقیکند. ا ـ قاجـار و اوا ة دور ین  ةل دوری

ن یـی بتبـراي   يکـاربرد  ییآنان، الگـو  یغیو تبل یاسین افکار و رفتار سیادیبن يها و با استخراج مؤلفهرا تحلیل کند  يپهلو

  .ارائه دهد کشور یخ و تمدن اسالمیبر تار یمبتن یبهتر مفهوم اقتصاد مقاومت

 .»ادیداده بن«، روش ینیعالمان د اقتصاد مقاومتی، :ها کلیدواژه
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  مقدمه

ـ  یمردانه عل ناجوان يها میبا اعمال تحر یغرب يجو سلطه يکشورها ،ریاخ يها در سال  یه کشـورمان در پ

مـدت  انـد تـا بتواننـد در بلند    بـوده بر مردم  یشتیمع يل فشارهایکشور و تحم ياقتصاد يها هیف پایتضع 

اسـت،   یاسـالم  یکـه بـر آمـده از مبـان    یۀ خودباوري مردم مسلمان ایران را، و روح یطلب حس استقالل

  اند. افتهیز دست ین یمقطع يها تیبه موفقها،  بخش یالشعاع قرار دهند که در بعض تحت

ن یـ م دیت عظـ یاز ظرف يریگ کشور را عدم بهره ير بودن نظام اقتصادیپذ بیاز علل آس یکیتوان  یم

و ه یـ ک نظریـ ن نبـود  یو همچنـ  يو اسـتقالل اقتصـاد   ید، عدالت اجتمـاع یج فرهنگ کار و تولیدر ترو

ـ نظر؛ دانسـت  یداخل ینیو د یفرهنگلوازم بر  یجامع و مبتن يالگو ن و یـ کـه برخاسـته از عمـق د    يا هی

یـۀ  ن موضـوع، نظر یـ ح ایبا درك صـح  يمقام معظم رهبررو،  نیاخل کشور باشد. ازاسبات فرهنگی دامن

زا و  درون يل بـه اقتصـاد  یـ جهت ن است در یاساس یه گامین نظریرا مطرح نمودند. ا »یاقتصاد مقاومت«

  است.ی و بوم ینید يها انیو بر بن یازها و امکانات داخلیبر ن یا، مبتنیپو

ـ ا یچتـر مفهـوم   یتردگگسـ سـبب   رسد به یاما به نظر م ـ   یـ ن نظری بـر   یه، الزم اسـت محققـان مبتن

این نظریـه  ن جوانب ییبه بسط و تب ،داخل یانسان يرویو ن ییای، جغرافی، فرهنگیاسی، سینیدهاي  ستهیبا

  اقدام کنند. یامکانات و اقتضائات داخل یۀکردن آن بر پا ییسازوکار اجرا و ارائۀ

کـه همـواره    تیب و مروجان مکتب اهل یه به عنوان مفسران وحعیآراء و افکار عالمان ش ،رو نیااز

 فهیه شـر یـ چـون آ هم یآیات ن بوده وانانظام اسالم و حفظ عزت و اعتبار مسلم يشان اعتال یدغدغه اصل

»لَنْ و لَیعج رینَ اللّهلْکافلَی لنینَ عؤْمـبیالً  الْمخـود قـرار    یرا محـور اقـدامات اصـالح   ) 141اء: نسـ (»س

 کـه از  ياقتصاد يها بیگذاردن مخاطرات و آس سر باشد در جهت پشت ییتواند الگو و مبنا یاند، م ادهد

  تحریم بیگانگان متوجه کشور است. جانب

یابـد کـه    استخراج الگویی جامع از افکار و سیرة عالمان شیعۀ در دو سـدة اخیـر، از آنجـا اهمیـت مـی     

اخیر، بر چپاول منـافع و سـلطۀ سیاسـی و فرهنگـی تعریـف      جو با ایران در سدة  مناسبات کشورهاي سلطه

هـاي خـارجی بـر     دورة قاجار و اوایل دورة پهلوي، فشار سیاسی دولـت  ،شده و در مقاطعی همچون اواخر

ایران، به حدي رسید که منجر به اشغال خاك ایران توسط آنان شد. در این شرایط، همواره عالمان دینـی بـه   

ها، اقدامات شایسته و الزمی در جهت حفظ اقتـدار کشـور، و    راي گذر از این بحرانعنوان رهبران مبارزه، ب

  عزت مسلمانان انجام دادند و توانستند دست اجانب را از تسلط بر این آب و خاك کوتاه کنند.

آن  يعلمـا  يمعتبر، از جملـه مکاتبـات و فتـاوا    یخیق متون تاریدق یکوشد با بررس می ن پژوهشیا



   ۶۵خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

 ينظـام اقتصـاد   يکارهـا  راهبراي تبیین ، يل دوران پهلویقاجار و اوا ةدور يها همیت و اعالدوره، مطبوعا

  .را استخراج کندآنان  ياقتصاد يها و الگو لفهؤن مقطع، میعه در ایش يعلمامنظور 

  مقاومتي اقتصاد

مکـرر بـر آن   ر یـ است که رهبر انقالب در چند سال اخ ییها دواژهیکلن یتر مهماز  یکی» یاقتصاد مقاومت«

کشور دارد، اما فراتـر از آن   حال حاضر یمیط تحریبه شرا یاگرچه نگاه یاند. اقتصاد مقاومت د داشتهیتأک

ـ ، تکیدر اقتصاد مقـاومت مسئله  نیتر مهم ،قتیدر حق. است قـدرت و اسـتحکام    يزا ه بـر عوامـل درون  ی

  ).1394، یغامی(پ است یساخت درون

 ياز اقتصـاد اسـت کـه فعاالنـه خـود را بـرا       يا ژهیو ۀگون يسازوالگ يبرا ينظر يادیبن ،ن مفهومیا

کسب و کـار، تجـارت    ي، فضاياقتصاد يهاسازوکارش آماده ساخته است. یش از پیب  میمواجهه با تحر

شـود کـه کشـور در     ی میفرض طراح شین پیبر ا یاقتصاد مقاومت يا و واسطه یمالهاي  نهادو ، یخارج

در هرلحظه بـه   از غرب ممکن است ياقتصاد ۀنظام سلطه است و هر ضرب بایکی دایم دئولوژیتعارض ا

ـ    یمفهـوم  »یاقتصـاد مقـاومت  « رو، ازایـن ). 1392 ،یزاده جهرمـ  تراب( کشور وارد شود  یاسـت کـه در پ

مطـرح   يفرسـوده و ناکارآمـد موجـود اقتصـاد     يم ساختارها و نهادهـا یو ترم ییزدا ، بحرانيساز  مقاوم

ـ  يها تیریو اعمال مد یاور و مشارکت همگانب شود که قطعاً یم ـ   یعقالن ن یشـرط چنـ   شیو مدبرانـه، پ

  .)64ص  ،1394اردکان،  ياست(فرزند یموضوع

بـه امکانـات    یکشـور، متکـ   يازهـا یمتناسب با ن یعمل يرا الگو یاقتصاد مقاومت يمقام معظم رهبر

ـ بر پا ياد)، اقتصادی(مردم بن یمردم يگرا)، اقتصاد (برونی جهان يزا)، متعامل با اقتصادها کشور (درون ه ی

ـ بـر تول  یمبتن ،اد)یدانش (دانش بن شـه بـارور   یمحـور) و هم  (عـدالت  یش ثـروت ملـ  ید ثـروت و افـزا  ی

  ).1393فروردین  1بیانات مقام معظم  رهبري در حرم مطهر رضوي، است(

تـوان   یآن مـ ر فشـار  یـ کـه ز اي است  ژهید، بلکه فرصت وینه تهد يم اقتصادی، تحریین فضایدر چن

  آن را تسریع کرد. يساز ادهیهمراه و پ یرا با قدرت و اجماع مل یاقتصاد مقاومت يراهبردها

در » يمقاومـت اقتصـاد  «را  تحـت عنـوان    يراهبـرد  ،میط بحران و تحریاز کشورها در شرا ياریبس

، بـه  مزبـور  ردراهبـ اسـت.  » یاقتصاد مقاومت«متفاوت از  ،يو کارکرد یرند که به لحاظ مفهومیگ می شیپ

  رو ناکارآمد است: شیل پیدال

 .است اتخاذ شده يها میبه تحر یدفاع ،ر بهتریا به تعبی یواکنشـ  یکرد کنشیو رواست  یانفعال. 1
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 .ی وجود دارداقتصاد مل یجیف تدریامکان تضع .2

 شود. فرایند هزینۀ زیادي بر کشور تحمیل مین یدر ا. 3

نبـوده و   یـی زا درونمبتنـی بـر    ،ها میط تحریوزه اقتصاد و در شراکشور در ح یسفانه راهبرد کنونأمت

  اصالح گردد.شیوه ن یاالزم است  که ،ندیب ی میرا در عوامل خارج يرفع کامل مشکالت اقتصاد

  قيروش تحق

اسـت کـه   اي  گونه به» ادیداده بن« يپرداز هی. روش نظراست» ادیداده بن«و از نوع  یفیک ن پژوهشیروش ا

ـ ی - ن برخـورد یـ مطالعه است. اموضوع  ةدیپددربارة د یجد یۀک نظریمند ازیمحقق ن  - هیـ خلـق نظر  یعن

و  فـرد  ییخاص اسـت(دانا  یموضوع ةدربار یات قبلیاز نظر يا ن مجموعهیو تدو يآور متفاوت از جمع

و کمـک   يث کارآمـد یرا از ح »ادیبن داده« يپرداز هیتوان روش نظر یم رو، ). ازاین77ص  ،1386، یامام

، احساسـات  گیـرد  میط را در نظر یک محیافراد موجود در ؛ زیرا باالتر قرار داد اي در رتبه ،به فهم محقق

رفتارها و تعـامالت را   فرایندموجود در  يها یدگیچیپنماید  می یو تا حد امکان سعکند  میآنان را درك 

  ).396ص  ،2005(کرسول،  بازتاب دهد

ـ داده بن«زي پردا هیدشده در روش نظریتول یۀنظر ـ ، نظر»ادی نگـاه و   ةنحـو ؛ زیـرا  اسـت  فراینـدي  يا هی

از  يا رهیـ زنج يبـه معنـا   ،نجایدر ا »فرایند«است.  فراینديبر نگاه  ین روش مبتنیموضوعات در ا یبررس

لـزوم   ،نیبنـابرا  .)404ص  ،(هماناسـت  ک موضـوع یـ ع مربوط به ین افراد و وقایبها  واکنشها و  کنش

 يضـرور  ين روش امـر یـ مطالعه تحـت ا موضوع  ةدیپد یدر مطالعه و بررس نديفراینگاه  یاتخاذ نوع

ـ کند. ابزار به کار رفتـه در ا  یق کمک میشتر تحقیاست که به اعتبار هرچه ب  :سـت از ا عبـارت  ،ن روشی

  .»يگذاررمز«و  »ينظر يریگ نمونه«

هـا   برگرفتـه از داده  م در حـال ظهـور  یمفاه يبر مبناگیري  نمونه :ست ازا عبارت» ينظر يریگ نمونه«

م را بر اساس محتـوا و ابعـاد آنهـا    یمفاه ۀ، توسع»ينظرگیري  نمونه«). 325، ص 1، ج 1389(محمدپور، 

(کـوربین و   کنـد  ها را آشکار ساخته و رابطـه بـین مفـاهیم را شناسـایی مـی      رسانند، تتنوع به حداکثر می

  ).143ص ، 1387تراس، سا

 رد کـه در یـ گ مـی  ، صـورت »ینشـ یگز«و » يمحور«، »باز« يذارگۀ رمزز در سه مرحلین »يگذاررمز«

مـرتبط بـا خـود را بـه حـد اشـباع       هـاي   د دادهیـ شـده با  الصـاق  يهـا رمزا رمز یـ ن مراحل، یاز اهریک 

  .)327 ص ،1390برساند(محمدپور، 



   ۶۷خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

 ق اجـرا یـ در تمـام مراحـل تحق   یکه البته به صـورت رفـت و برگشـت    ،ن روشین مرحله در ایآخر

ن یـی تعبـراي  مـواد   يگـذار رمزو  یبه بررس يا نهیزم ،هی، در نظر»لیتحل«ست. ا» ها ل دادهیحلت«گردد،  می

هـا در کـل مطالعـه     استنباطۀ ئارا يآمده برا دست دانش به يریکارگ آن و سپس به يها و کارکردها یژگیو

  .)28ص  ،است(همان

ه توسـط علمـا   شـد صادر يفتاواها و  همی، اعالیخین نوشتار، اعم است از نسخ تاریا در يآمار ۀجامع

ـ ا در جرایـ که به صورت مستقل منتشـر و   يپهلو ةقاجار و دور ةدر اواخر دور د و مطبوعـات آن دوره  ی

  ن قرابت را با موضوع پژوهش دارد.یشتریب ،ن حالیو در عاست چاپ شده 

رشـده، اسـناد   ذکهـاي   يریـ گ انـواع نمونـه   یعنی، »ادیداده بن«روش  ۀگان مراحل سه يبا اجرا رو، ازاین

و خالصـه   هـا  واره ن مقـوالت، شـرح  یـی م و پس از آن با تعیمفاه يگذاررمزو با بررسی گردیده موجود 

ن ابعـاد و مقـوالت   یو روابط باستخراج ت الگو ی، و در نهایی تعیینو محتوا یکردن مقوالت، ابعاد مفهوم

  تحلیل گردیده است.

  خرأمت ينياز منظر عالمان د ياقتصاد مقاومت يها لفهؤم

ق)، 1306ــ 1278(یآقـا نـوراهللا اصـفهان    حـاج  چـون هم ییره و افکار علمایل سیق از تحلیتحق يها افتهی

 يخ محمدباقر بهـار یشق)، 1323ـ1238(یمالمحمدحسن مامقانق)، 1337ـ1247(يزدیدمحمدکاظم یس

ن یحامدحســـامــه میر علّ)، 1316ـــ 1249(دحســـن مــدرس ید سیشــه ق)، 1323ـــ 1277(یهمــدان 

) 1267ــ 1371(يخوانسـار  یدمحمدتقیسـ ق)، 1266ـ1339(یاهللا اصفهان مالفتحق)، 1246ـ1306(يهند

 یین طباطبـا یآقا حس حاجق)، 1365ـ1292(یبافق یخ محمدتقیشق)، 1290ـ1218(یمحمدکاظم خراسان

- 1411(ینجفــ یاهللا مرعشــ تیــآق)، 1338- 1258(يرازیشــ یرزا محمــدتقیــمق)، 1386- 1290(یقمــ

ق)، بـا  1321ــ 1401(سیدمحمدحسـین طباطبـایی   )و1308ــ 1351(انیاهللا محمد کوهسـت  آیتق)، 1315

  الذکر به دست آمد. اسناد فوق یبررس

م مقـوالت بـا   یم و تنظـ یسـپس اسـتخراج مفـاه   و  هـا  يگذاررمزکند ابتدا،  یجاب میمنطق پژوهش ا

 م ویمفـاه  يسـاز  ل و خالصـه یـ تحل فراینـد پـس از   ،اع نظري انجام شود. در این پژوهشنان از اشبیاطم

» يت اقتصـاد یریمد«، »ياقتصاد يراهبردها«، »ياقتصاد يها رساختیز«چهار مقولۀ  ،تیمقوالت، در نها

و گردیـده  استخراج  ینیعالمان دمنظور  یاقتصاد مقاومت يالگو يها لفه، به عنوان مؤ»ياهداف اقتصاد«و 

 .تگردیده اس ین آنها طراحیها و روابط موجود ب ن مؤلفهیبر اساس ا یینهاالگوي 

۶۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

، نیازي به ارائه مصادیق و محتواي بررسی در مـتن گـزارش   »داده بنیاد«اگرچه در گزارش روش تحقیق 

پایۀ مفاهیم موجود در اسناد تـاریخی تهیـه شـده و اثبـات      رو بر سبب آنکه تحقیق پیش ولی به ،وجود ندارد

سـی، در گـزارش   هاي تاریخی ضروري است، بخشی از متون و مصادیق در دسـت برر  صحت و سقم نقل

  جدولی از مفاهیم و مقوالت استخراجی ارائه شده است.   ،تحقیق ذکر شده است. همچنین در نهایت

  يت اقتصاديريمدالف. 

شـتر از  یب يور است که موجب بهره یاز مسائل اساس یکی، يو ماد یح منابع، اعم از انسانیت صحیریمد

ـ امکانات موجود شده و موجـب پو  ر اقتصـاد و باثبـات کـردن آن در درازمـدت     شـت یب يو توانمنـد  ییای

  گردد. یم

نـه از امکانـات و   یبه ةاسـتفاد نیـز  کشـور و   يامور اقتصاد ةدر ادار »ییگرا نخبه«بر امر  ،علما ةریدر س

  ولت و مجلس بسیار تأکید شده است.مثل د ،مرتبط ين نهادهایتعامل ب

 مجلـس و دولـت  ح آن، یت صحیریمدبراي داند و  اي مهم می اقتصاد کشور را مسئله مرحوم مدرس

  :خواند می مسئول را

آیـد، آقایـانی کـه در اقتصـادیات مـذاکره       دو هفته قبل هم خاطرتان می .ام بر این است بنده اساساً عقیده

من هم این است که دولت و مجلـس  ة و عقیدات فرمودند یمهم مملکت را اقتصادمسئلۀ  ، اولفرمودند می

  .)178ص  ،1383، يمحمد ملک( رد...باید همتش را بر این بگذا

دولـت را   يگـر  يکاهش تصـد  ۀمسئل کشور، ياصالح نظام اقتصاد يخود برا يها حل ان راهیشان در بیا

  کند:   یمطرح م

ر حمـل و نقـل   یاست، نه تاجر خوب و نـه مـد   یات به ما نشان داده است که دولت، نه مالك خوبیتجرب

  ).  180- 179ص  ،جبات خسارت و ضرر دولت است(همانن کارها دست بزند، مویخوب و هرچه به ا

ـ امـا اگـر بخواهـد خـود عا    ؛ ردیدات مردم بگیاج خودش را از عایاالحت هبد مایدولت با ـ دات پی  دا کنـد، ی

ـ ا کاسب باشد، جز اسباب زحمت، چیا تاجر یتواند. اگر دولت بخواهد دالل  نمی مـردم   يبـرا  يگـر یز دی

  ).180ص ،نخواهد بود(همان

است کـه موجـب    ياقتصاد ۀاز ارکان توسع یکی ،يت اقتصادیریدر مد »ییگرا نخبه«و  »يساالر ستهیشا«

ـ   شیاز عالمان پ یکیشود.  یشتر در اقتصاد هر کشور میو ثبات ب يور بهره ـ ا يریـ گ یرو در طـرح و پ ن ی

سـال   10و  رضـاخان پـس از سـقوط   شـان  یابـود.   ی قمیئاهللا حاج آقا حسین طباطبا آیت مرحوممسئله 

به ایران آمد و در بازگشـت،      موسی الرضا  بن قصد زیارت مرقد مطهر حضرت علی، به دوري از وطن

  از: است پنجم آن عبارت که بند هنگام توقف در تهران، پیشنهادهاي معروفی به دولت وقت ارائه داد
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ردات کـه تـوازن صـادرات و وا    طـوري  موضوع اقتصاد و تجارت تحت نظر متخصصین اداره شـود، بـه  

ضعیف اسـت، از بـین    ۀکه فشارش به دوش طبق خواربار،غذایی و  االمکان حفظ گردد و کمبود مواد حتی

  .)30ص  ،1375، ینی(حس برود

از  یکـ ی رو، ازایـن کشور است.  ییشرفت و شکوفایاز عوامل پ یکیز یدولت و ملت ن ةتعامل سازند ناًیقی

  ذکر کرد.دولت و ملت  ياقتصاد ۀم رابطین در تنظتوا  یرا م ینیعالمان د يت اقتصادیریق مدیمصاد

اسـتقراض   ياستقراض دولت از مردم، بـه جـا   ینیگز يت از جایحمابا  ،در عهد قاجار ینید يرهبر

انـدازى بـه اقتصـاد     ران به اجانـب و دسـت  یدولت ا یاز مقدمات وابستگ یکیکه  ،یخارج يها از دولت

 يسـته در عرصـه مشـارکت اقتصـاد    یاز اقدامات شا یکوان یعن به، یس بانک ملیسأران بود، در قالب تیا

  .گر ساخت خود را جلوهدولت و ملت، 

  در اسناد عهد قاجار آمده است:

م مجلـس  یرا تقـد  یحه استقراضیال ل مجالس اول نگذشته بود که دولتیشتر از تشکیم بیک ماه و نیهنوز 

ست کـرور تومـان بـود.    یئه شد و مبلغ آن بارا ،هیر وقت مالیوز ،ناصرالملک يکرد. طرح استقراض از سو

ـ پرداخت ا يس براین روس و انگلیدولت ـ یطـرف ا  يبـرا  ینیط سـنگ ین وام، شـرا ی در نظـر گرفتنـد    یران

  .)452ـ451ص  ،1383ان،یآباد(

ت یـ مجتهـد، مأمور  یهمـدان  يخ محمـدباقر بهـار  یاهللا ش تیآعراق به  ين موضوع، علمایدر واکنش به ا

ت یگانه حق استقراض به شاه را ندارند و مسـئول یب يها ها اعالم دارد که دولت انهخ دادند به تمام سفارت

از  ،دولـت  يها يازمندیرفع ن يشنهاد کردند که برایران پیا ين کار بر عهده خود آنان خواهد بود. علمایا

  .)56ـ57ص  ،1371، یل گردد (نجفیتشک یمردم استمداد شود و بانک مل

بـه بحـث و نظـر     یملـ  يگانگـان در مجلـس شـورا   یع وام گـرفتن از ب شد تا موضوموجب ن امر یا

س یسـ أن التجـار، ت یمعـ  ین خصوص، آخراالمر حـاج یدر ا يادیشنهادات زیگذاشته شود. پس از طرح پ

کشـور از اسـتعمار    ییرهـا  ۀشـ ین طـرح کـه در مـتن خـود، اند    ی[ا شنهاد نمود.یرا مطرح و پ یبانک مل

ـ  وطن يکرد] از سو می بیرا تعق ياقتصاد  ،این قضـا یـ رو شـد... در پـس ا   هخواهان با حسن استقبال روب

م باکو، قفقـاز، هنـد،   یان مقیرانیورآالت خود، ایخود، زنان با فروش زهاي  طالب مدارس با فروش کتاب

ـ ا یدر تحقق بانـک ملـ   استانبول و... با ارسال تلگراف و... ). از 454 ص ،(همـان  ران مشـارکت کردنـد  ی

ن یـ در ا يکسـرو بود کـه   ياهللا نور خ فضلیمرحوم شت کامل کرد، ین طرح حمایز اکه ا یجمله بزرگان

 یحـاج نمودنـد.   ی مـی ، آنان هم همراهـ ين کارها کمتر درآمدندیان که به چنیمال«سد: ینو می خصوص

  ).182 ص ،1378، يکسرو»(ست تومان به گردن گرفتیدو اهللا خ فضلیش

۷۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

بـا رد اسـتقراض خـارجی، بـا ایـن بیـان کـه مـا          اصالح نظام اقتصادي، ز در جهتین شهید مدرس

توانیم پول قرض کنیم و اقتصـادمان   توانیم پول از خارج بیاوریم تا اقتصادمان را درست کنیم، ما نمی نمی

  معتقد بود که مخارج کشور باید از داخل تأمین شود:؛ را اصالح کنیم

ق کردم. یکی اینکه مخارج مملکت، حتمـاً  امروز که پروگرام هیئت دولت را آورده، بنده دو اصل را تصدی

ص ، 1383، يمحمـد  باید از داخل مملکت تهیه شود و یکی اینکه جلوي مخارج زاید گرفته شـود (ملـک  

178(.  

ـ ا یتـوان تجلـ   مـی  که دولت و خانوارهاستهاي  نهیکاهش هزي ت اقتصادیریگر از ارکان مدید یکی  نی

  دانست. يگر یاسراف و اشرافز از یدر پرهی نیرا از منظر عالمان دمسئله 

اقتصـاد   ۀاز موانـع توسـع   یکـ ین معضـل،  یـ ر است و ایپذ بیزده آس اقتصاد مصرفکه است روشن 

بـه شـدت    ،ن مسـئله یـ عه، با نظرداشت بـه ا یش يعلمارو،  ازاینشود.  یمانده محسوب م عقب يکشورها

  ند.کردرا سرزنش  يگر یاسراف و اشراف یۀروح

ش قـرار  یکـار خـو   ۀلوحزیسـتی را سـر   عه سادهیش يعلما ،ریدر سده اخ صاًع و خصویخ تشیدر طول تار

اي  انـدازه  زهد این عالم بلندپایه به است.  ید بهبهانیاهللا وح تیآ یستیز بارز ساده يها از نمونه یکیاند.  داده

ب صـاح آقـا محمـدعلی   اش، مـادر   و بیشتر آنها را همسر مکرمـه  هایش کرباس و تابدار بود بود که لباس

  ).455ص ، 1377ي، مختار(بافت کرد و می مقامع، درست می

. قـرار داده اسـت   فرهنگ اسراف و اتراف را هـدف  یاصفهان در آن برهه، به خوب يعلما یۀانین بیهمچن

  ارم و پنجم این بیانیه امده است:در بند چه

یک پلـو و یـک چلـو و یـک     : ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه، چه خاصه، باید مختصر باشد میهمانی 

خودمان نیز به همـین   کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد خورش و یک افشره. اگر زائد بر این

  نماییم. هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود. ی میروش میهمان

إِنَّ الْمبـذّرِینَ  «زیرا که آیات باهره:  ؛رویم کنیم و به منزل او نمی وافوري و اهل وافور را احترام نمی

والَ تُلْقُـواْ  « )31اعـراف:  »(ه الَ یحـب الْمسـرِفینَ  والَ تُسرِفُواْ إِنَّ«)؛ 27(اسرا: » کَانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ

ضرر مالی و جانی و عمري و نسلی » ال ضَرَر و الضرار« و حدیث )195(بقره: »بِأَیدیکُم إِلَی التَّهلُکَۀِ

ها و ممالک را به باد داده. بعـد از   و دینی و عرضی و شغلی آن، محسوس و مسري است و خانواده

نگریم. امضاي آقایان کرام و علماي  هر که را فهمیدیم وافوري است، به نظر توهین و خفت میاین 

  .)84ص  ،1378نجفی، (فخام کثراهللا امثالهم 

  ياقتصاد يراهبردهاب. 

 ۀفـ ی، وظهاي گونـاگون  جامعه، در عرصه يرهبران فکر ۀمثاب به ینیع، همواره عالمان دیخ تشیدر طول تار

 ،انیـ ن میـ است. در ا يها، بخش اقتصاد از آن حوزه یکیاند که  دم را بر عهده داشتهمر يت و راهبریهدا



   ۷۱خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

داد  یق بـه آنـان مـ   یجامع و عم یل و مشکالت مردم و جامعه، درکئگاه رهبران و اشراف آنان بر مسایجا

  .  عهده دشته باشند ز بریشرفت جامعه را نیتوسعه و پ يم راهبردهایو ترس يراهبر ۀفیتا بتوانند وظ

مسـئلۀ   از آنهـا  یکـ یکردنـد کـه    يریـ گ یپ يرفع مشکالت اقتصاد يرا برا یمتفاوت يآنان راهبردها

موفـق خواهـد بـود کـه      ياست. از منظر آنـان، اقتصـاد   یجامعه اسالم يزا جانبه و درون همه ییخودکفا

اجـات  یحتاز داخـل و ا یگانه، در جهت رفع نیب يدشمن، و عدم مصرف کاالها يم اقتصادیعالوه بر تحر

توانـد موجـب    ینم ییتنها و قطع واردات، به یمنف ۀگرنه مواجهو ،دیاقدام نما ید ملیت تولیمردم، به تقو

ـ یمعاصر پرچمدار حما ینیم عالمان دیشاهد ،ن خصوصیاقتصاد گردد. در ا ییثبات و شکوفا  یت و حت

  هستند. یدات داخلیع و تولیصنا يانداز مشارکت در راه ،فراتر از آن

پـس از درك و  طـراز اول عهـد قاجـار بـود کـه       ياز علمـا  یکیق)، 1306(یاصفهاناهللا  آقا نور حاج

هاي مهیجی در تحریم کاالهـاي بیگانـه    سخنرانی کشور به اجانب، یها و خطرات وابستگ بیآسشناخت 

کاالهـاي خـارجی و اسـتفاده از    عـدم مصـرف   و حمایت از تولیدات داخلی و همچنین تشویق مردم به 

  کرد.ایراد  یداخلات تولید

به ایجاد نهادها و ساختارهایی بـه منظـور آغـاز اصـالحات      ،وي به منظور کاهش سلطۀ بیگانه بر کشور

صـنعت و تجـارت نسـاجی، بـه خـوبی نشـان        ۀایجاد و توسع ۀهاي او در زمین تالش .اقدام نموداقتصادي 

  است.بوده آگاه  کشور،ی و بومی صنعت هاي تاریخ زمینهایشان به اقتضائات و نیازهاي روز و  دهد که می

  بود:امور ذیل  حاج آقا نوراهللاقتصادي  ةاساس مبارز

  ؛اقتصادي اجانب ۀنفی سلط تحریم اجناس خارجی و منفی و ةمبارز. الف

  .)15 ص ،1378، ی(نجف خودکفایی ملی تالش براي سازندگی و. ب

ق، تأسیس و با تشکیالت مـنظم،   1316ل را در سا »شرکت اسالمیه اصفهان« مرحوم حاج آقا نوراهللا

تولیـدات  . هایی را دایر و حتی در برخی کشورهاي خارجی نیز دفاتري ایجـاد کـرد   شهرها شعبه ۀدر هم

اش خـارجی بـود،    که پارچه هایی لباس ،کشور پخش شد و مردم با عشق و عالقه این شرکت در سراسر

کردند که این امر موجب ایجـاد   شرکت استفاده میهاي ساخت این  آوردند و به جاي آن، از قماش میدر

  غرور ملی براي نفی اقتصاد بیگانه و حمایت از تولیدات داخلی است.  

اهللا آخونـد   آیـت هـاي   مراجع تقلید و علماي بزرگ به نام هشت تن از ،ن شرکتیا يرگذاریثأرو تیپ

حـاج میـرزا    اهللا  آیـت ، حاج میرزا حسیناهللا  آیت، بن سیدصدرالدین عاملی سیداسماعیل  اهللا  آیت، خراسانی

و  اهللا محمدحسـین ممقـانی    آیـت ، شـربیانی  اهللا محمد غـروي   آیت، اهللا سیدمحمدکاظم یزدي آیت، خلیل

۷۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 ، پشتیبانی خود را از ایجاد این شرکت اعالم کردند. آنان بـر کتـابی بـه نـام    الشریعه اصفهانی اهللا شیخ  آیت

کمک به شرکت اسـالمیه را   ین شرکت نوشته شده بود، تقریظ نوشتند وکه در حمایت از ا  ،التقوي لباس 

  .)131ص  ،1381،يبا مبارزه با نیروي کفر یکسان دانستند(حائر

مؤسسـان آن را   ۀطلبان اهداف استقالل ،صراحتبه ، »شرکت اسالمیه اصفهان« ۀنام اساساز  ییفرازها

  :کند ین مییتب

خـود را صـرف ترقـی متـاع      اع خارجه ممنوع است. فقط هـم این شرکت بکلی از دادوستد مت :21فصل 

ل متاع داخلـه بـه خارجـه برحسـب     مو ح ،کارخانجات مفید خواهد نمود داخله و آوردن چرخ اسباب و

  در کشیدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد کرد.و اقتضا و به موقع خود، 

مجبورنـد لبـاس خـود را از     الشـرط  از رئیس و مرئوس و امنـاي شـرکت، حسـب    ،تمام اجزا :24فصل 

  منسوجات شرکت و متاع داخله مصرف رسانند.

کسی اختراعی که از براي عموم ملـت سـودمند    ،هلیدولت ع ۀاز تبع ،هرگاه از داخله یا خارجی :33فصل 

مالی و شوق در انجام آن کار نداشته باشد، به شـرکت اطـالع    ةباشد، بکند یا صنعت یدي داشته باشد، قو

ولو که آن به آوردن چـرخ و اسـباب    ،تدارکات او را د از مشورت و تحقیق، شرکت حاضر استبع. دهد

  .)38ص  ،1378، یاز خارجه باشد، با رعایت صرفه خواهد نمود(نجف

عمـق   ةدهنـد  ت شـده کـه نشـان   یـ حما ینامه، به صراحت از اختراعـات داخلـ   ) اساس33ن فصل(یدر ا

د یـ جد فنـاوري از  يریگ و بهره »ییگرا نخبه«چون هم ییردهان شرکت و باور به راهبیسسان اؤرت میبص

  رساند. یرا م

نجـف بـه تـرویج آن پرداختنـد کـه       ۀعلمی ة، بزرگان و مراجع تقلید حوز»شرکت اسالمیه«از گسترش پس 

  شود: اشاره مییی منتشر شد که به سه نمونۀ آن در ذیل ها اعالمیه ،نجفمردم نیز از آن استقبال کردند. در 

  ياهللا العظمي سيدمحمدكاظم يزد تحضرت آي ةمياعال

متدینین، از هر صنف و هر نـوع، هریـک    ۀشایسته و مناسب و بموقع و محل است که عموم مؤمنین و کاف

میسور، در تشیید اساس و ترویج این امر مهم اهتمام تمام و بـذل جهـد و صـرف     ۀبه قدر مقدور و بودج

بلکه سزاوار ایـن اسـت کـه در سـایر      ،خارجه متحرز باشند ۀو اقمشاز البسه  ،و مهما امکن، همت نمایند

کفـار، خـود    جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار، از وضع و طرز

  ).13ش  ،1317ا، ی(ثر را برحذر و برکنار دارند

  اهللا العظمي حاجي ميرزاحسين آيتحضرت  ةاعالمي

ـ بسیار شایسته است که عم« اسـالمیه بـذل جهـد     ۀوم رؤساي ملت و دولت، در ترویج این شرکت خیری

  .(همان)»نمایند



   ۷۳خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

  حسن مامقانيمحمدالاهللا العظمي م حضرت آيت ةاعالمي

فراهم شدن اسباب تداول منسوجات اسالمیه و سـد ابـواب حـوایج مسـلمین از ممالـک       ،بحمداهللا تعالی

شایسته است که عموم مسـلمین بـا کمـال شـوق و     در قبرکت است. چاین عصر با ۀخارجه، از نعم عظیم

 جـد  ،مسلمین شده ۀکه سبب اختالل امور کاف ،در رواج آن و هجر منسوجات ممالک خارجه ،کلمه اتحاد

ـ  اسالمیه، مسلمین را آسوده نمایند ۀجهد نموده، اسالم را رونقی تازه داده و با اتفاق کلم و  ،1378، ی(نجف

  .)47ص 

  حمایت از تولیدات داخلی متعهد شدند: درآنها  به مدارس هم رسید و حتی دامنه نفوذ شرکت

ابسـتانی و عمامـه و یـک    زمستانی و ت ةشود، عجالتاً سالی دو لباد که از مدرسه به شاگردان داده می ،لباس

ـ    کاله و زیر چنانچـه  ؛ ایـران باشـد   ۀعمامه و دو جفت پاافزار و تمام این اجنـاس، بایـد از سـاخت داخل

است و در مدرسـه، شـاگردانی    »شرکت اسالمیه اصفهان«ی که براي شاگردان دوخته شده، همه از های لباده

آنها نیز از عمل کار اصفهان است و زیرعمامـه از کـرك    ۀو عمام اند دوخته ،اند که صنعت خیاطی آموخته

، پیـراهن و  و اگر استطاعتی از براي هر سـه پیـدا شـد    .است و به صورت فینه، آن هم از کار ایران است

  .)111ص  ،10ن، سال هفتم، ش ی(حبل المت شلوار نیز براي شاگردان دوخته خواهد شد

همه کار نگارش و تـألیف،   را بر آن داشت تا با وجود آن هندي میرحامدحسین گرایی مکتبی این استقالل

د نگیـر  تنها از کاغذ و مرکب ساخت کشورهاي اسالمی استفاده کند و از کاغذ و مرکب خـارجی کمـک  

  .)62ص  ،1376 ،یاسالم(

ـ  هـا  شدن حرفـه  یزات و صنعتیتجه ياز آثار نوساز یبا علم و آگاه یمرحوم آخوند خراسان ر یثأو ت

، بـر ضـرورت   یاساسـ  يبـه عنـوان راهبـرد    ،يشـتر اقتصـاد  یب يور توسعه و بهره ،ییایآن بر پوم یمستق

خـود   ۀشان در بند هشتم نامیا د داشت.یکأشرو در صنعت و اقتصاد تیپ يات کشورهایاز تجرب يریگ بهره

  سد:ینو یم شاه یمحمدعلبه 

مطالعه قرار دهید تـا مالحظـه نماییـد    سزاوار است به تاریخ مشاهیر پادشاهان جهان مراجعه و آن را مورد 

ـ      ،که آنان چگونه براي نشر علوم و معارف دینی و مدنی همت گماردند  ۀتـا اینکـه روي ایـن زمینـه، پای

استقالل مملکت خود را مستحکم داشتند و تاریخ را به بزرگواري اعمال و افعـال خـود روشـن و مـزین     

  .)36ص  ،1364،یجرفادقان( هایشان برپا شد و مجسمهالمثل زده شد  تا آنجا که به آنها ضرب ،ساختند

اقتصـاد و اسـتقالل    ۀن در توسـع یع نـو یو صناها  فناورينقش ویژه به  بهن نامه، ین در بند چهارم ایهمچن

  کند: یماشاره  یملّ

همت گمارید در نشر و بسط علوم و صنایع جدید. آنچه باعث ترقی و تعالی سایر ملل گردیده و آنـان را  

گرفتن علوم و صنایع تازه بوده و این از بدیهیات مسلم است کـه ایرانیـان   همان فرا وج عظمت رسانیدهبه ا

پیشـوا و مقتـداي    ،از حیث استعداد و قابلیت، برتر از سایر ملل بوده و همیشه در طول تاریخ، از این لحاظ

بدین حد فقیر و مبـتال سـاخته،    شود و مملکت را تا ماندگی که اکنون مشاهده می اند، و این عقب آنان بوده

۷۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

آنهـا بـه مصـنوعات    بیجـاي  ناشی از عدم توجه و التفات اسالف و گذشتگان به این امـور بـوده و میـل    

خارجی، باعث سرایت این مرض به سایر افراد مملکت گردیـده و هسـتی و تجدیـد حیـات و نوسـازي      

  .)36ص  ،1364 ،یمهم دارد (جرفادقان ۀایران، بستگی به این نکت

 ياقتصادهاي  رساختيزج. 

م به دسـت آمـد، مفهـوم    ید مفاهیو تجر یخیمستخرج از متون تار يها ل دادهیکه از تحل یاز مقوالت یکی

 ۀسـلط  یعه نفـ یعالمـان شـ   یاساس يها از دغدغه یکی ،خیاست. در طول تار» ياقتصاد يها رساختیز«

حرمـت  «، اصـل  »لیسـب  ینفـ «چـون  مه یبوده است. اصولمسلمانان  انیت اسالم و کیاجانب بر موجود

 ن بـر اکفار و مشرک ۀگر، سلطید یو فقه ینید یاز مبان ياریو بس» با  کفار یحرمت دوست«، »تشبه به کفار

ها و اقـدامات   استیسلف س يعلما رو، ازاینکند.  یم یاز جمله  اقتصاد نف ،ها را در تمام عرصهمسلمانان 

  اند. کرده يزیر هیپا »کشور ۀجانب استقالل همه«اصل  بر یخود را مبتن

ـ از نقاط عطف مقاومت و عزت ملت ا یکی تاریخی تنباکو قیام بزرگ و  يران اسـت کـه بـه رهبـر    ی

عه و یت شـ یم مرجعیاز قدرت عظ يریگ ق)، توانست با بهره1312ـ1230بزرگ ( يرازیش يرزایمرحوم م

ـ ام ۀو بارقـ کنـد  ر نشـینی وادا  امپراتوري انگلیس را بـه عقـب   اقتصاد، ۀتمرکز بر مسئل د را در دل ملـت  ی

س در دل یخفتـه از اجانـب روس و انگلـ    ی، نفرتیمتوالهاي  ن دهه شکستیچند یکه ط ،رانیمسلمان ا

  ران گردد.یمجدد ملت ا یابی تیداشت، زنده کند و موجب هو

اه بود که شـ  »ترزیرو« ياز اقتصادی، امتن شاه قاجاریناصرالدغرب در زمان  یق وابستگیاز مصاد یکی

هـر   ياز انحصـار یـ که امت ،يراه آهن و تراموا ةدربار ير از موادیغ ،گانگان اعطا کرد که بر اساس آنیبه ب

ران هـم بـه او   یا یمنابع معدن ۀهم يبردار ترز اعطا شده بود، حق بهرهیبه رو دو به مدت هفتاد سال مطلقاً

ن یناصـرالد بـه   ینـ یرداخت وجه معدر مقابل پهمچنین  ی.متیق يها واگذار شد، مگر طال و نقره و سنگ

ـ یغ یاراض ۀو هم یدولت يها از جنگلیامت ،شاه هـا و   سـاختن کانـال   ين حـق انحصـار  یرمزروع و همچن

، انتشـار سـند   واگـذار شـد   سـال  25مملکت به مدت هاي  تمام گمرك ةو اجار ياری ها و امور آب قنات

ق) و  1306ــ 1220(یکنـ  یالعلـ م يعه بـه رهبـر  یشـ  يد علمـا یموجب مخالفت شد ،قرارداد در کشور

ـ دادنـد و آنهـا را عل   ی مینکه به مردم آگاهیشد. آنها ضمن ا دصالح عربیس دند، یشـوران  مـی  ه قـرارداد ی

ساالر خـوب   ر الطباعه بود و با سپهیکه در آن موقع وزرا نیز،  اعتمادالسطنهاز جمله  یاسیرجال س یبرخ

اعتـراض   ،ن شـاه یناصـرالد مبسوط بـه  اي  نامه یط یکن یمالعل ،نیبا خود همراه کردند. عالوه بر ا ،نبود

  ).398ـ397ص  ،1390(رهدار، خود را اعالم کرد یرسم



   ۷۵خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

ـ از طر ،هیژه روسـ یـ و بـه  ،گانـه یب يکه کشورها یزمان اهللا خ فضلیشز یق ن1306ن در سال یهمچن ق ی

 یطـ  ،کردندجاد یران به خود ایدر ملت ا یوابستگ ی، نوعيقند و چا بخصوص ،خود يصادرات کاالها

کـرد.  ف ین تکلییتع ينوشت و از و میرزاي شیرازيه را به استاد خود یقض ییو استفتا ياستفسار يا نامه

  :ي نوشتدر جواب و میرزاي شیرازي

ـ     یدر جواب سؤال از قند و غ  ۀره، آنچه نوشته از ترتب مفاسد بر حمل اجنـاس از بـالد کفـره بـه محروس

ام و از  بـوده  ،استي مسلمانان این و دنید یخراب یۀا و اصناف آنکه ماشه ملتفت به آنهیران، صواب، و همیا

ـ باشـد، ز ی مسـلمانان  رخـواه ین و خیرت دید از محض غیکه با ،دفع آنها یۀاقدام شما در ته اده مسـرور  ی

اسـات و  ید بشود. ... مورد مـذکور، بـاب س  ین مفاسد بایکه ممکن باشد رفع ا يا لهیو البته به هر وس ،شدم

 ،است که با عزم محکـم مبـرم  مسلمانان  الشوکه از ين باب، عهده بر ذویف در ایعامه است و تکلمصالح 

کـه در ازمنـه متطاولـه     يترك امـور  يحتاج آنها. چه رجایاج خلق باشد به مهیا کردن مایصدد رفع احتدر

ـ ت را از قنـد و غ ید نفس خود و رعییست و منع فرماین زمان نیعادت شده، از اهل ا بلکـه منـع از   ر آن، ی

  .)177ـ174 ص ،1371، ی(نجف دییادخال در ملک خود نما

 طراز اول اصفهان اسـت کـه در سـال    يزده تن از علمایه سیانین امر، بیا یخیگر از مستندات تارید یکی

گانه را سم مهلک و خـروج  یبه ب یگونه وابستگهر ،و مردم ن علمایوحدت ب یید با بازنمایکوشق 1324

  :ه آمده استیانیب آن دررا واجب بداند.  ین وابستگیاز ا

اگـر بـر   . روي کاغذ ایرانی بدون آهـار نوشـته شـود    باید ،از شنبه به بعد جات و احکام شرعیه،  قباله. الف

نویسیم. قباله و حکمـی هـم کـه روي کاغـذ دیگـر       مهر ننموده و اعتراف نمی کاغذهاي دیگر نوشته شود

نماییم. حرام نیسـت کاغـذ غیـر ایرانـی و      این قرارداد باشد، امضا نمیو بیاورند و تاریخ آن بعد از  نوشته

  شویم؛ ماها با این روش متعهدیم. کسی را مانع نمی

بـر آن   ایـم  متعهـد شـده   دیگر ایرانی باشد ۀاردستانی یا پارچ ۀکفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچ. ب

  ماها را معاف دارند.؛ ن میت بخواهندبر آصالت میت ماها نماز نخوانیم. دیگري را براي اقامه 

شود، قـراردادیم مهمـا امکـن هرچـه      جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می ۀملبوس مردان  .ج

شود، لباس خودمان را از آن منسوج نماییم و منسـوج غیـر ایرانـی را نپوشـیم.      بدلی آن در ایران یافت می

المقدور بعـد از ایـن    ایم حتی هاي غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده باسدانیم ل کنیم و حرام نمی احتیاط نمی

تاریخ، ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تابعین ماها نیز کذلک. متخلف توقع احترام از ماهـا نداشـته   

  .)84ص  ،1378، ینجف(آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن . باشد

از مراجـع   ،سـیدمحمدکاظم یـزدي   یالعظمـ اهللا  آیت یداخل يها يج مصرف کاالیتروزمینۀ در  نیهمچن

  نویسد: ، می، یکی از تجار ایرانآقا میرزا رحیماي به  در نامه ،دیعظام تقل

خداوند عالم بر توفیقات و تأییدات شما و هر کس که در ترویج ملبوسـات و صـنایع اسـالمیه، مجدانـه     

کسـب و صـنایع و    ۀ) خارجه بـا انـواع حیـل، رشـت    يها تکه (دول ،اید. در این زمانساعی [است]، بیفز

۷۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

[اند] و مثـل   از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده - عزت و منشأ ثروت است ۀکه مایـ تجارت  

منحصر به داللـی و بیـع و    ،خون در مجاري عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسالم، به تدریج

اجناس خارجه شده [است]، با آنکه اکثر مواد اجناس از قبیل پنبه و پشم و ابریشم و خـاك چینـی و   شراء 

ن یکنند و به الوان متعدده و اشکال مختلفه  بـه بـاالتر   غیره، خروار به ثمن بخس از بالد مسلمین جلب می

  .)84ص  ،ق1417منذر، ابوالحسنی ( رود مت در بازار مسلمین مثقال مثقال فروش مییق

  د:یفرما یشان میز ایاجانب ن ۀعموم از خطرات استعمار و سلط یآگاهبه منظور 

رفع احتیاجات خود را از خارجـه بنماینـد    ،مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج

  .(همان)و به تأییدات ربانیه از ذل فقر و احتیاج و سؤال عملگی کفار و تشتت در بالد کفر برهند

عامل مصرف در تحلیل سبک زندگی از اهمیتـی اساسـی برخـوردار اسـت. مصـرف بـا کـارکرد         اساًاس

نـوین  ناشی از این واقعیت در دنیاي  ،دهد. کارکرد نمایشی مصرف نمادین خود، هویت افراد را نشان می

بلکه انتخابی اسـت کـه    ،گیري مصرف تنها ناشی از ضرورت رفع نیازهاي زیستی نیستاست که جهت

  ).8ص  ،1389و همکاران،  موحدد(ساز کار میویت متمایز را آشه

 يسـاز  نـه ی، زمياقتصـاد  ۀجهـت بـا سـلط    راستا و هـم  استعمارگران، هم ياز راهبردها یکی رو، ازاین

ـ بـا تغ ؛ زیـرا  سـت و هویـت آنها   سـبک زنـدگی   رییـ و تغ یفرهنگ  یـۀ ج روحیو تـرو  یر سـبک زنـدگ  یی

شـدن   یشـتر مصـرف  یگانـه و هرچـه ب  یجهت فروش اجنـاس ب در  یدر مردم، بازار مصرف ییگرا مصرف

عالمـان  زمینـه،  ن یـ در ا گردد. یفراهم م ياقتصاد ۀ، سلطآن تبع و به ییدگرایتول یۀف روحیجامعه و تضع

در  ییجـو  داخـل و صـرفه   یسـنت  ياستعمارگران، به استفاده از کاالهـا  یفرهنگ ۀاز توطئ یبا آگاه عهیش

  .اکید نمودندۀ توصی یمصرف پوشاك، لباس و ظروف خارج

  د:یفرما می خطاب به مردم يا در نامه سیدمحمدکاظم یزدي یالعظماهللا  آیت

احقر که از بدو عمر تاکنون اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر یزد) بوده و مکـرراً بـه    این

ـ   آن تا ةام که لباسی از ابتداي زرع ماد برادران ایمانی توصیه نموده و گفته  ۀغزل و نسج و رنگ آن بـا کلم

و  ،کجـا  انجام شود، جمعی از مسلمین از آن منتفع شوند» الاله االاهللا، محمد رسول اهللا، علی ولی اهللا«طیبه 

  دوام خارجه کجا؟ هاي منحوس کم قماش

 )شرعاً عقالً و عرفـاً (و چند ماه قبل شرحی در جواب استفتاي شخص تهرانی، وجوه متعدد در رجحان آن 

نوع علما و طالب نجف اشرف کرباس اسـالمی را پوشـیده، امیـدوارم    ـ بحمداهللا  ـ ام و اکنون که   وشتهن

اقتصـار بـه    - مهمـا امکـن   - اقتدا و تأسی به رؤساي ملت نموده، برحسب غیرت اسالمیت  اخوان مؤمنین

مصنوعات اسـالمی  تا ممکن است اکتفا به  ،همان ملبوسات اسالمی نمایند، بلکه در تمام اثاث البیت خود

کـه در اخبـار شـریفه از آن     چنانـ نموده و در ملبس و مطعم و مسلک خود، از شباهت به کفار بپرهیزند  

 ،بلکه تمام افعال و اعمال و اخالق خود را اسالمی نمایند تا کلیتاً ممتاز و در صورت و معنـی ـ نهی شده  

متدینین تجار هم بعد از این، اجنـاس خارجـه را    ،الیشااهللا تع به هیچ وجه شباهتی به کفار نداشته باشند. ان
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آنهـا بـدل    ۀبه بالد اسالمیه جلب نکنند تا این یک مشت به کسب و کار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرق

  .)همان(به اجتماع، به قلیل زمانی، نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند

نمود کـه   یفراوان يها مردم، مجاهدت یسبک زندگشدن  یز در مقابله با فرنگین یبافق یاهللا محمدتق تیآ

مدار اشاره کرد. آن مرد بزرگ در مـدت عمـرش،    نید ۀجامع يپوشش او به عنوان الگو ةتوان به نحو یم

ـ ینپوش يگریزد، لباس دیجز لباس کرباس و قدك اصفهان و  اش هـم از کربـاس بـود.     عمامـه  ید و حت

دا یـ ن پیجز از جنس مـس و سـفال   یو در منزلش ظرفکرد استفاده نو بلور خارج  ینیهرگز از ظروف چ

اسـتفاده از  ایشـان بـراي   شـد، اسـتفاده نکـرد.     یکه از خـارج وارد مـ   ،ییشد و از آن دسته مواد غذا ینم

زمینـۀ  شـان در  یا ).154ص  ،1358، يبه مـردم داشـت(راز   یفراون يها سفارش ،یداخل یملبوسات سنت

از منکـر و هشـدار    یاز آن نهاي  انجام داد که نمونه یقدامات فراوانا ،یغرب یج سبک زندگیمقابله با ترو

آن  سبود که به شـکنجه و حـب   رضاشاه در حرم حضرت معصومه ةبه خانواد یحجاب یبخصوص در 

  .)97ص  ،1391، ینیمتکاز يد منجر شد (محمدیعالم فق

و پـرارزش  م ی، صـاحب مجموعـه عظـ   نیرحامدحسـ یمرحـوم م عه یشـ  يگر از اعاظم علماید یکی

او  يداریـ و بگیري  ن، و موضعیرت دیدر خصوص غ یبزرگ تهرانامرحوم شیخ آقاست.  االنوار عبقات

ـ ا نیرحامدحسـ یمگویـد: امـري عجیـب اسـت کـه       مـی  نسبت به نفوذ عوامل و مظاهر استعمار همـه   نی

اغـذ و مرکـب   که جز بـا ک  یحال ف کرده است، دریلأبزرگ را ت يها المعارفدائرةن یس، و اینف يها کتاب

 يتقـوا  سبب ن بهینوشته است و ا نمی شده)، ید میتولمسلمانان  که به دست یکاغذ و مرکب یعنی(یاسالم

رمسلمانان، مشـهود همگـان   یع غیاز به کار بردن صنا يو يدور ار او بوده است. اصوالًیفراوان و ورع بس

  ).130 ص ،1359، یمی(حک است

پنجاه سال از عمـر بابرکـت پـدر را درك کـرده     قریب که  ، یاهللا العظمی مرعشی نجف آیتپسر ارشد 

هاي زیادي را از زنـدگی زاهدانـه ایـن عـالم      هاي علمیه، ناگفته وگویی با مرکز خبر حوزه است، در گفت

  شرح داد. وي گفته است: یربان

یش هـاي تولیـد داخـل بـرا     خواست با پارچه کرد و از خیاط می پدرم هیچ وقت لباس خارجی به تن نمی

خارجی استفاده کرده بود. عالمـه از   ۀشد و خیاط از دکم دکمه تولید نمی ،آن موقع در ایراند. لباس بدوزن

خانه محفوظ است کـه   اي از لباس ایشان در کتاب که با قیطان، دکمه درست کند. نمونه خیاط خواسته بود

  ).69 ص، 1391 ،ینیمتکاز يمحمد(با این طریق تهیه شده است

ـ یعالمـان د  ةریدر عمل و س يان رشد اقتصادیکه به عنوان بنهایی  از مؤلفهگر ید یکی  مشـهود اسـت،   ین

توانـد اقتصـاد    نمـی  را ارزش قلمداد کند هرگز ییگرا که مصرف یاست. ملت یستیز قناعت و سادهمسئله 

۷۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ري از الگـوي صـحیح مصـرف، موجـب     و عـدم برخـوردا   یزدگـ  مصـرف ؛ زیـرا  خود را توسعه بخشد

  گردد. ید میافتن چرخ تولیان یمانع جر ،شده یبع ملرفت مناهدر

ـ ، خـود ن یسـت یز غ سـاده یـ ره و منش خود، عالوه بـر تبل یدر س ینیعالمان د ن مهـم اهتمـام   یـ ز بـه ا ی

 یسـت یز ساده ت رایمرجع يها از شاخصه یکی عه، عموم مردمیخ شیطول تار که در اي گونه هدند، بیورز یم

  اند. دانسته می

  .زبانزد عام و خاص بوده است یمرحوم آخوند خراسان یستیز و ساده ییجو هصرف ،ن خصوصیدر ا

ـ  مـی  ه بود. تابستان لباسش... کرباس بود و زمستان برَكیزهد و ورع، اول شجره بر درایشان  د و بـه  یپوش

ـ یو اگر زا ،برد یسر م برك سه چهار سال بهۀ ک جامی ـ آوردنـد بـه غ   ید بر قدر کفاف به رسم تعارف م ر ی

نمودنـد   یاد میش را زبده، و آیفاخر پوش ۀشد که البس یال میست، خیز می ت نظافتیو چون در غا ،داد یم

ـ م. ذه را خوش نداشـت یلذ ۀخوردند. اطعم می گوشت ست نفر از آن آبید بر بیکه زا ل مفـرط بـه دوغ   ی

ـ   ر نداده بود، بلکه قانعییتغ یاست، گذرانش را از وضع طلبگیبا آن ر. داشت زمـان خـود   هـاي   هتـر از طلب

  .)462ص  ،1377، يبود(مختار

ز از یـ و پره یسـت یز سـرآمد سـاده   زیعه نیش »الکل یکل ف«عنوان مرجع  ق) به1281ـ1214( يخ انصاریش

  بود. ییگرا تجمل

دختر شیخ انصاري نقل کرده: روزي ناصرالدین شاه براي زیارت و دیدار با شیخ، وارد منزل ایشـان در نجـف   

به جاي  –د عیسوي و عالیم ورع یحیوي را در پیشانی شیخ یافت. در اتاق او، کمی پشکل اشرف شد. آثار زه

اتاق » سوز سفالی پیه«یک  ،در منقل مشتعل بود و یک سفرة حصیري به دیوار آویزان. در کنار منقل گلی - ذغال

 ،ضع اتاق را برانـداز کـرد  زاده چون و روشن کرده بود. اینها بود اسباب اتاق آن قطب دائرة فقاهت. شاه را نیمه

رو، گفت: اگر مال و مجتهد این است، پـس حـاج    نتوانست از اظهار مطلب درونی خود، خودداري کند. ازاین

مالعلی کنی چه گوید؟! سخنش هنوز تمام نشده بود که شیخ انصاري از جا برخاست و با ناراحتی فرمود: چه 

زاده از  را جهنمی کردي! برخیز و از نزد مـن دور شـو... شـاه   گفتی؟ این کالم کفرآمیز چه بود؟! بدان که خود 

کنم. شیخ از  ها نمیتوبه کردم! نفهمیدم، مرا عفو کنید! دیگر از این غلط ،تهدیدات شیخ به گریه افتاد و گفت: آقا

  )459ن، ص خطاي او گذشت و فرمود: تو کجا و اظهار نظر دربارة مالعلی کنی کجا؟ (هما

ش کربـاس و تابـدار بـود و    یها بود که لباس يا به اندازه ید بهبهانیوحسد: زهد ینو یم خیفردوس التوار

بافت و بـه البسـه و    یکرد و م یا میمهـ   مقامعصاحب  یآقا محمدعلمادر  ـاش   آنها را همسر مکرمه غالباً

  ).140 ص ،1362، یچ نظر نداشت (دوانیا هیدن ۀاقمش

ـ به جمـع زخـارف دن   ،آمده است: در مدت عمر مرآت االحوالدر  همـت مصـروف نفرمـود.     يوی

ده بـود و مصـاحبت و نشسـت و    یاز معاشـرت آنهـا دامـن کشـ    . او بـود  ةویاز زراندوزان شگیري   هکنار

  داشت (همان). می برخاست با مستمندان را خوش
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  کند: می نقل ياستاد مطهر

به پسرش اعتراض کـرد  . ستده ایو فاخر پوش یعال ۀد که جامیعروسش را د يروز ید بهبهانیمرحوم وح

بـا را چـه   یلباس فـاخر و ز  :که گفت ،؟ و در پاسخ به پسر خوديخر می نجور لباسیزنت ا يچرا برا؛ که

ي گـر یحسـاب د  يمن رو. البته حالل است؛ نها حرام استیم که ایگو نمی پسرم! :حرام کرده؟ گفت یکس

ـ طبقات ز یر هستند، ولیو فق یغن ،مردمان یدر م. ن مردم هستمیا يشواید و پیمن مرجع تقل. میگو می  يادی

ـ م ایتوان نمی ما که. پوشند می لباس کرباس ؛نجور لباس بپوشندیتوانند ا نمی هم هستند که آنها ن لبـاس را  ی

ـ  یم، ولیاوریب ین سطح زندگیم آنها را در ایتوان نمی م ویه کنیمردم هم ته يم برایپوش می که خودمان ک ی

ـ آنها چشمشان به ماسـت.  . ستآن همدردي کردن با آنهاته است و کار از ما ساخ ـ ک مـردم فق ی ـ ی  یر وقت

ـ گو . مـی ن خاطر داردیتسک یۀک مایکند،  می زنش از او لباس فاخر مطالبه ـ د: گی رم مـا مثـل ثروتمنـدان    ی

  ).76ص ، 1380، يم (مطهریکن ی مید زندگیوح يآقاۀ م، ما مثل خانینبود

معـروف   یمتقـ  يو زاهـد  یالهـ  یز به عنوان عـالم ین ،ن معاصرمفسر بزرگ قر ،ئیعالمه طباطبان یهمچن

کنـد:   مـی  شان نقـل یاز شاگردان ا یکیجو و زاهد بود.  ار صرفهیبس ،شیخو یشخص یاست که در زندگ

باز قبـا، و بـدون   هاي  رنگ، و تکمه يا ار کوچک از کرباس سرمهیبس يا همواره با عمامه حضرت عالمه

  ار محقر و ساده بود.یز بسین شا خانه. قم تردد داشتهاي  ، در کوچهبا لباس کمتر از معمول ،جوراب

ـ  اي  خانهاست؛  بزرگ شده يار کوچک و محقریبس اي کند که در خانه یشان نقل میفرزند ا  یکـه حت

ار محـدود بـود...   یچون از نظر امکانات بس؛ کند ییرایتوانست دوستانش را در آنجا پذ نمی مرحوم عالمه

ـ   شد. سال می شان ادارهیها ف کتابیلأتاد از حق تاس یها زندگ مدت مقـروض بودنـد و    یها مبـالغ هنگفت

ـ از اـ   هیـ رضـوان اهللا عل ــ   یدامادشان مرحوم قدوس یحت ،شانیکان اینزد  ن موضـوع اطـالع نداشـت   ی

  ).465ـ464ص  ،1377، ي(مختار

  ياهداف اقتصادد. 

اهـداف  «سـیرة عالمـان دیـن، مسـئلۀ     هاي اساسی الگوي اقتصادي مستخرج از  یکی دیگر از مؤلفه

  است.» اقتصادي

ـ  يگاه بـرا  چیه ،یغربهاي  مین اسالم بر خالف پاراداین مبید مسلماً اقتصـاد، کسـب ثـروت و     ۀمقول

ـ یعالمان د رو، ازاین .ستیل نیقا یرفاه، اصالت ـ را در ضـمن تقو  يگـر یاهـداف د  ین ت اقتصـاد جامعـه   ی

  است. »يو اقتصاد یالت اجتماععد«از آنها  یکیند که ا هکرد ي میریگ یپ

 یملـ  يو همکار ییافت که همگرایدار دست خواهد یپا ۀبه توسع یاقتصاد کشورها در صورتئلۀ مس

اقتصاد شـکوفا و کارآمـد    يریگ شکلزیرا  ؛ع، به صورت همزمان محقق گرددید و توزیتول يها در حوزه

۸۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

هم کـه در آن عـدالت    يا جامعه ناًیقیو نابسامان و پرکشمکش محقق گردد  يا تواند در ضمن جامعه ینم

  برخوردار نخواهد بود. یحاکم نباشد، از نظم و ثبات کاف یاجتماع

 ةتوانـد در حـوز   یم یزمان یاسالمۀ ن اسالم، جامعین مبید یمتعالهاي  بر آموزه یمبتن ،گرید ياز سو

د بـه صـورت عادالنـه    همه شهروندان خـو  يش را برایابد که چتر رفاه و آسایت دست یاقتصاد به موفق

  ا سازد.یمه

کـه  رو ازآن کـرد.  يریگ یز پین مرحوم مدرسرا در گفتمان  یات بلند و اهداف آرمانین غایتوان ا یم

در  مـدرس در ارتباط بـا اقتصـاد کشـور اسـت، حضـور       يگذار ، قانون بخش مهمی از مصوبات مجلس

هـاي هـدایت اقتصـادي     د کشور و شـیوه اقتصا ةهاي یادشده او را به اظهارنظرهاي گوناگون دربار مجلس

  داشت. میوا

هـاي   نمونـه کنـد، یکـی از    المال عمومی را به کسی که براي عموم کـار نمـی   دادن بیت شهید مدرس

  :ستدان جا و ممنوع مییهاي ب هزینه

گویـد   طور مـی  المال عمومی مسلمین را نباید مفت به کسی داد. مذهب من هم همین گویم مال بیت من می

کند. در این مدت، آن مقـدار مـال عمـومی را     ل عمومی را نباید به کسی داد که براي عموم کار نمیکه ما

، يمحمـد  ملـک (اند، کمترش براي مصرف عامه و بیشتر آن به مناسبات شخصی بوده است که به مردم داده

  .)178ص  ،1383

بـه  سـوزانه   ظـور هـدایت دل  من بـه   اي مـاده  10پیـامی  یکه طـ  ،آخوند خراسانیخواهانه  مطالبات عدالت

هـا و تشـویقش بـه پـذیرش      گیري او از همکاري با روس پیشچون نکاتی همابالغ شد،  شاه محمدعلی 

ـ ا .داشترا در بر هاي قانونی مردم مسلمان ایران و نظام مشروطیت خواست سـند جالـب و    ن مکتـوب ی

ـ  از منش عدالتزیبایی   ،ششـم و هفـتم   در بنـد شـان  ی، ااسـت  عه در عصـر قاجـار  یشـ  يعلمـا  ۀخواهان

  کند: یرا به شاه قاجار ارائه م ییها هیتوص

تـرین افـراد    شش: کوشش کنید براي بسط عدالت و مساوات واقعی، به صورتی که شخص شاه با ضعیف بند

و هرگـاه  . ملت از لحاظ حقوق برابر باشند. و احکام شرعی اسالمی بر جمیع افراد، بدون اسـتثنا حـاکم باشـد   

قدم باشد و در راه اجـراي ایـن تکلیـف بکوشـد، مسـلماً معانـدین سرشکسـته         ین راه ثابتشخص شاه در ا

  خواهند شد و اساس عدالت مستحکم خواهد گردید، نه اینکه فقط این امر جنبه حرف و وهم به خود بگیرد.

ي برطـرف  بند هفت: باید نسبت به عموم رعیت محبت کرد و براي جلب قلوبشان، به آنان مهربانی نمود و بـرا 

  .)36 ص ،1364 هایشان نشیند (جرفادقانی، هایشان و دلشاد کردنشان کوشید تا مهر تو در دل ساختن گرفتاري

وه خ از او درخواست کرد از وجـ یکه مادر ش یزمان :اند آورده يخ انصاریش ةریدر خصوص عدالت در س

ران یـ حقـوق فق  ر دست من استکه د ین اموالیاو با احترام گفت: اشرعی مبلغی به برادرش کمک کند. 
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کسـانند و  ین بـاب  یـ دسـتان در ا  تنـگ  ۀهم شود می میتقس ين آنان به طور مساویو مستمندان است و ب

  ندارد. يبرتر يگریکدام بر د یچشانه. و ههاي  بسان داندانه

 ،قطع ایادي خارجی از کشـور جهت در  به عنوان مرجع و رهبر دینی کاظم خراسانی آخوند مالمحمد

تأمین عـدالت اجتمـاعی    و نوین، فقرزدایی و تأمین رفاه عمومی، هاي  رواج صنایع و دانشر یگیاره پهمو

هـاي روز   قوانین شرعی اسالمی با نظارت فقیهان بر اسالمیت آنها و ایجاد ارتش نیرومند به سالح ۀبر پای

  .)349ـ348 ص ،1374، ي(شکور داري کند بود تا از کیان کشور پاس

شـدن صـنعت نفـت     یران، موضوع ملـ یخ ایدر تار يعدالت اقتصادي مسئلۀ ریگ یات پیاز تجل یکی

داشـته   يو رهبـر  ينقش محـور  یت اهللا کاشانیآکرده،  یشدن صنعت ط یکه مل یاست. در تمام مراحل

ر یسـا  ،شـد تـا اوالً   موجـب مـی  خود داشـت،   یمردم يقو ۀکه به پشتوان یاسیس يبا فشارها ياست. و

راه بازنماننـد و   ۀاز ادام – يارانش گرفته تا مردم عادیو  مصدقاز  –ن صنعت نفت شد یداران مل طرف

 یاسـ یو چه رجـال س  یداخل یاسیچه رجال س –شدن صنعت نفت  یاستقامت ورزند و هم مخالفان مل

 یت اهللا کاشـان یآچانند و جهت دهند. یعنان نهضت را به دست خود بپ - گانهیب يها و چه سفارت یداخل

جامعه شروع کرد و کم کـم طـرح    يت اسفبار اقتصادیوضعو  یکارگزاران دولت يمفاسد اقتصاد نییاز تب

  .)499 ص ،1390شدن نفت را مطرح کرد(رهدار، یمل

کشـور بـه اجانـب و     یقطـع وابسـتگ  ی مسـئلۀ  نیکالن عالمان دهاي  و آرمان یاز اهداف اساس یکی

 یبـه اسـتقالل ملـ    یابیاز مقدمات دست یکیبه عنوان را آن بوده و آنان موضوع اقتصاد  ۀجانب استقالل همه

  اند. هکرد ي میریگیپی نیو د

آیـد کـه    شمار مـی  شخصیتی به فضل اهللا نوريشیخ جانبۀ کشور،  در جهت نیل به استقالل همه

ي رهایی از یـوغ  ااستقالل به معنآن را مقدمۀ  به خود بگیرد، و» دین«رنگ  دسیاست بایمعتقد بود: 

دولـت توسـط مجلسـی     »مهار قانونمندانه«ویژه استعمار غرب)، و عدالت از طریق  هباجنبی ( ۀسلط

هایی ر نخستین رکن سیاست شیخ .دانست می از نمایندگان طبیعی اصناف و طبقات جامعهمتشکل 

وي اجتمـاعی بـود کـه    و شـئون فکـري، سیاسـی     ۀدر همـ  استعمار غرب، ویژه به بیگانه، ۀاز سلط

ش را یکسـره وقـف   ا شـمرد و زنـدگی   ایران آباد و سربلند را در گرو آن مـی  درستی، دستیابی به هب

دهد کـه حرکـت    نشان میق) 1314( تبشیر اندر تبشیرمبارزه در راه آن ساخته بود. تقریظ وي بر 

ــداق   ــن راه را مص ــی اهللا «در ای ــاد ف ــی» جه ــمرد و  م ــا و آخــرت   «ش ــودمند دنی ــارت س » تج

  .)74ص  ،1385(ابوالحسنی منذر، دانست می

۸۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

  ليه و تحليتجز

 جـاب یآن ذکر شده است، منطق پژوهش ا ۀکه نمون ،شده یبررس یخیبا توجه به اسناد تار ،ن بخشیدر ا

سـبب   ارائه شود. امـا بـه   یینهاالگوي و  يبند جمع ،تینها م و دریها، سپس مفاه يگذاررمزکند ابتدا  می

م و مقـوالت  یبـا مفـاه   لیه و تحلیبخش تجز ،نیشود. بنابرا می ذکرگیري  جهیمطالب، تنها نت يحجم باال

  شود. یم يبند جمع ،تیل، و در نهایتکم

ـ یمحقق گرد يکه اشباع نظر ییاسناد مذکور تا جا يگذاررمز فرایند بـه   يدیـ جد ۀد و مفهوم و مقول

اسـناد   يگـذار رمزم و مقـوالت حاصـل از   یمفاه یی، جدول نها)1(افت. جدول یاضافه نشد، ادامه الگو 

  به دست آمده است. »ادیداده بن«ت که با روش مذکور اس

  ):1جدول (
  اي از مصادیق نمونه  مفاهیم  مقوالت
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  بخشی در خصوص آثار وابستگی آگاهی

  صدور اعالمیه و تحذیر مردم از خطرات وابستگی؛ - 

  نگاري و مراوده بین علما سایر بالد در خصوص خطرات وابستگی مسلمانان؛ نامه - 

رسانی عمومی در خصوص حمایـت از تولیـد داخلـی و تحـریم مصـرف       اطالع - 

  کاالهاي خارجی؛

  مردان نسبت به وابستگی و دوستی با استعمارگران؛ هشدار به دولت - 

  در خصوص حرمت مصرف دخانیات؛فتوا  - 

  نفی واردات کاالهاي غیرضروري از خارج؛ - 

  ترویج و تشویق به مصرف تولیدات داخلی

  ت از مردم براي مصرف منسوجات داخلی؛دعو - 

  که پیشرو در تولید منسوجات در داخل کشور بود.» شرکت اسالمیه«تبلیغ براي  - 

  صدور بیانیه و سخنرانی علما در زمینۀ استفاده از محصوالت تولید داخل.

  افزایش خودباوري اقتصادي

  حمایت از اختراعات و اکتشافات داخلی؛ - 

صدور اعالمیه براي افزایش اعتماد به نفس ملت و یادآوري سابقۀ ایراد سخنرانی و  - 

  تاریخی مسلمانان؛

  ؛»شرکت اسالمیه«خرید تضمینی تولیدات داخلی توسط  - 

  تبلیغ محصوالت داخلی در بیانیۀ علما. - 

  نفی سلطه بیگانه

  ؛مین مخارج کشور از داخلأت - 

  هاي بیگانه؛ عدم استقراض از دولت - 

  هاي خارجی؛ از بانک عدم استقراض - 

  مبارزه با استعمار در اقداماتی همچون تحریم استفاده از دخانیات و مواد مخدر. - 

  ترویج سبک زندگی اسالمی

  استفاده نکردن از منسوجات اجانب. - 

  استفادة علما از تولیدات داخلی و توصیۀ آن به عموم مردم؛ - 

  نفی تشبه به کفار؛ - 

  یت از برچیدن مدارس خارجی؛قطع نفوذ بیگانه با حما - 
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  تشویق مردم به تولید کاالهاي داخلی؛ -   حمایت از تولیدات داخلی

  جات و احکام شرعی با کاغذ ایرانی؛ انجام مکاتبات اداري قباله- 

  گسترش تولیدات کشاورزي در کشور؛ - 

  تجهیز اموات با پارچۀ ایرانی. - 

  ویژه از دولت روسیه و انگلستان؛ رجی بهتحریم خرید و فروش اجناس خا - 

  تهیۀ لباس محصالن از پارچۀ ایرانی؛ - 

  انجام معامالت دولت و ملت بر اساس احکام و قواعد اسالمی؛ - 

  ».شرکت اسالمیه«هاي داخلی نظیر  ها و کارخانه حمایت از تأسیس شرکت - 

  نوسازي اقتصادي

    هاي نوین استفاده از فناوري

  مخترعان داخلیو   مکتشفان حمایت از

  اصالح قوانین

ي
اد

ص
اقت

ت 
ری
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صـمیمانه  همکـاري  گیري مرحوم مدرس براي تصویب مصـوباتی در جهـت    پی -   ایجاد همبسنگی بین دولت و مردم

  .مجلس دولت و

  المال؛ مردان به استفادة بهینه از بیت توصیۀ دولت - 

گـري   ، مبنی بـر منـع تصـدي   هاي مرحوم مدرس در مجلس شوراي ملی سخنرانی - 

  دولت در امور اقتصادي؛

اهللا نوري و میرزاي شیرازي در زمینۀ منع مصـرف قنـد و    هماهنگی میان شیخ فضل - 

  کاالهاي روسی و انگلیسی.

  مشارکت دولت و مجلس با مردم

  مدیریت منابع

  خصوصی سازي

 گرایی در مدیریت نخبه

  ؛و مانند آنها مرحوم نائینی، آقا نوراهللا اصفهانی حاجبیانیۀ  -   مشروعیت معامالت

  جویی اقتصادي صرفه

  جویی عمومی در جهت کاهش واردات؛ صرفه - 

  در دولت و توسط ملت؛ جلوگیري از مخارج زاید - 

  توصیه به قناعت و پرهیز از دنیازدگی. - 

  گري نفی اسراف و اشرافی

  شرکت نکردن در مجالس اشرافی؛ - 

  سراف در شرایط آن زمان کشور؛تحذیر از ا - 

  هاي ساده و طبخ یک نوع غذا. توصیه به برگزاري مهمانی - 

ي
اد

ص
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ف 
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اه
  

  مدت کوتاه

  پذیر حمایت از اقشار آسیب

  مبارزه با مفاسد اقتصادي

  دفع مداخالت خارجی

 تحریم کاالهاي خارجی

  

  .کند ر نمیالمال به کسی که براي عموم کا تبر نپرداختن بی شهید مدرس تأکید - 

  آمیز؛ تغییر و اصالح قوانین تبعیض - 

  نفی انجام معامالت ربوي با بیگانه؛ - 

  ؛اساس قوانین شرعی مین عدالت اجتماعی برأت - 

  ؛ترقی حال عمومی مردم قرزدایی وف - 

  ملی و همگانی کردن منابع ملی نظیر صنعت نفت و مخالفت با قرارداد رویترز.

  ؛صنایع جدید نشر و بسط علوم و توصیه به - 

  .گذاران داخلی حمایت از سرمایه - 

  محور. گیري اقتصاد تعاون پی - 

  ؛»شرکت اسالمیه«نظیر  ،هاي تعاونی احداث شرکت - 

  گري متاع خارجی؛ توصیه به تولید کاال و منع از واسطه - 

  فقرزدایی و ترقی حال عمومی مردم.

  میان مدت

  تقویت تولیدات داخلی

  استقالل اقتصادي

  خودباوريرشد 

  هاي اقتصادي اصالح شیوه

  مدت بلند

  بسط عدالت اجتماعی

  توسعۀ رفاه اجتماعی

  جانبۀ کشور. استقالل همه

مرجعیت کشـور در سـطح   

  الملل بین

۸۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

  الگوي نهايي

ـ اسـت. در ا  یمفهـوم کلـ   30و  یاصـل  )، شامل چهار مقولۀ1(طبق جدول  يشنهادیپ يالگو الگـوي  ن ی

ـ یعالمـان د  یو عمل يارشاد يها تیم شده است، فعالیتنظ یخیتارهاي  ، که بر اساس دادهفرایندي در  ین

، ییچـون خوکفـا  هم یی، بـا اسـتفاده از راهبردهـا   یاسالم ۀجامع ياقتصاد ۀجهت حفظ استقالل و توسع

 ن اهـداف یـ د توجـه داشـت کـه تحقـق ا    یشود. اما با یم يریگ یپ یعدالت اجتماع ۀو توسع ییگرا نخبه

ز یـ است را نیاقتصاد نبوده و ساحت فرهنگ و س ۀاست که لزوماً محدود به عرص ییها رساختیازمند زین

  ده شده است.ید ینیها به صورت طرف از بخش ياریروابط بسالگو ن یرد. در ایگ یدربر م

  گيري جهينتبندي و  جمع

شـده   و از جملـه اقتصـاد ثابـت    یعلوم انسانهاي  در حوزه يدیتقل يالگوها ي، ناکارآمدیدر عصر کنون

 ۀتوانـد در عرصـ   یمـ  یدر صـورت  ،صاحب تمـدن  یک کشور اسالمیکشور ما به عنوان  رو، ازایناست. 

 يهـا  تیـ خود و نظرداشت به اقتضـائات و ظرف  یخیتار ۀبرسد که با اتکا به تجرب ییبه شکوفا ياقتصاد

ن یـ در ا يکـاربرد  يهـا  هیـ ن نظری، به تـدو یعیو مواهب طب یدر بخش منابع انسان ،خود یو بوم یداخل

کـه در طـول    ،یو فرهنگـ  ینیبه عنوان رهبران د ینیعالمان د ةریو س یزندگ رو، ازاین خصوص بپردازد.

ـ یو د یت ارضـ یـ خود توانستند استقالل و تمام يت و راهبریخ کشور ما، همواره با هدایتار ملـت را   ین

  پردازي در این حوزه باشد. هینظر يبرا یخوب يتواند مبنا  ی، مکنندحفظ 

ـ   ،قین تحقیر اد ـ ا یغـ یو تبل یعملـ  ةریمسـتخرج از سـ   ییالگـو  ۀبـا ارائ  يبـرا  ین بزرگـان، منبعـ  ی

ق و پـژوهش  یـ تحق يبـرا  يا دهیـ ه کرد و ائارا یزا و مقاومت اقتصاد درون ۀمتناسب با مقول يگذار استیس

بـر چهـار مؤلفـه     یمبتنـ  ن پـژوهش یـ مسـتخرج از ا  ياقتصاد يالگوساخت. ن حوزه مطرح یشتر در ایب

 يهـا  رسـاخت یز«و» ياهـداف اقتصـاد  «، »ياقتصـاد  يراهبردهـا «، »يت اقتصـاد یریمـد «ی اسـت:  اساس

  ن شده است.یتدو فراینديو مند  نظامکه به صورت » ياقتصاد

مطـرح   مـدت ان مـدت و بلند یـ مـدت، م  که در سه سـطح کوتـاه   ،ل به اهداف خودین ين نظام برایا 

ـ یبر اقتضـائات د  یمبتن ییف شده است، با اتخاذ راهبردهایتعر را ح منـابع  یصـح اي  گونـه  بـه ، یو ملـ  ین

  کند. مدیریت می

ـ ی، محـدود بـه منـابع ع   الگـو ن ینظر در ا مطمحت یریمدکه ان ذکر است یشا سـت و  یو موجـود ن  ین

ـ ن یفرهنگـ  يهـا  انیت بنی، به تقویت داخلیو کسب حما یدر جهت همراه کردن منابع انسانرو،  ازاین ز ی



   ۸۵خر أدر سيره و تبليغ عالمان ديني مت» اقتصاد مقاومتي«هاي  مؤلفه

 ۀجامعـ  یبه کفـار و تعـال  ی مسلمانان وابستگ یل نفیاز قب ،نیم دیت عظیاز ظرف يریگ پردازد و با بهره یم

  وارد شود.ز یاست و اجتماع نیس ةحوز ی، بهاسالم

ي مسـلمانان  گانگان و برتـر یب ۀسلط یشه در نفیر ،سو کیاز  ینیعالمان د ةریدر س »یاقتصاد مقاومت«

ت یـ که بـه تقو  یبه هر عامل رو، ازایننظر دارد و  یخلدات دایتول یۀت بنیبه تقو ،گرید يبر کفار و از سو

اسـت  یو س يو اعتقاد یفرهنگهاي  نهیت زمیروز، تقو فناورين دو محور کمک کند، از جمله علوم و یا

  است. یمتک ز ین

 يگـر  ی، انباشـت ثـروت، و اشـراف   يت نظام اقتصادیتقو یی، هدف غایاسالم ینیب بر جهان یاما مبتن

 ۀدر جامعـ  یداند در جهت بسط عدالت اجتمـاع  یم يبا رد اصالت اقتصاد، آن را ابزار ،رو این ازست و ین

  رد.یبر گۀ غیراسالمی را نیز درتواند جامع یعام آن، که م يت از مظلومان به معنایو حما یاسالم

شـت  یسـطح مع  يازها و ارتقاینتأمین  چونهم یفااهد ،در سطح خرد ين نظام اقتصادیدر ابنابراین، 

جانبۀ اجانـب   همه ۀسلط یاسالم و نف ۀو در سطح کالن، اقتدار و توسع ،آنان يدر جهت رشد معنو مردم

محور است و قواعد و سـازوکار خـود را بـا     عتیشر ين نظام اقتصادیکند. ا یم يریگ ی، را پمسلمانان بر

بـه کفـار    یه وابستگهرگون یچون، نفهم ییها ، مؤلفهین نظام در بعد خارجیدهد. ا یانطباق م ینید یمبان

ع حـق  ییض، تضـ ی، هرگونه تبعیبعد داخل کند و در یاستمرار نظام قلمداد م ۀن را به عنوان الزماو مشرک

 يور اجزا و بهـره  ۀنین الگو، الزم است در جهت تعامل سالم و بهیداند. در ا یرا محکوم م ییجو و سلطه

  ت گردد.یرین وجه مدیمنابع به بهتر ،ه شدهت استفادینها نیع نویشتر، از افراد، امکانات و صنایب

قایـل   مـردم  ۀمردان و عامـ  ان دولتیم يزیچ تمایبه اهداف، ه یابیدر جهت دست ياقتصاد ين الگویا

  داند. مسئول می کشور یت ارضیدر قبال حفظ نظام و تمام و عموم ملت و دولت رانیست 

ـ یالمـان د ع ةریمستخرج از افکار و سـ  ياقتصاد يبه طور خالصه، الگو بـر خـالف اقتصـاد آزاد    ی ن

اشـخاص را فـارغ از    يو منفعـت حـداکثر  است شده  يزیر هیپا سم و بازار آزادیکه بر محور اومان ،یغرب

و بـا   یملـ  ي، خودبـاور یه بـر احکـام اسـالم   یـ کند، با تک یم يریگ یپ دوستانه انه و انسانیگرا نگاه جمع

تمـاعی  گانگـان و بسـط عـدالت و رفـاه اج    یل کامـل از ب استقال ی، در پیاز منابع داخل يحداکثر ةاستفاد

  مسلمانان است.
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