
 
 

 

  های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار شناسایی مؤلفه
  سازی اقتصاد مقاومتی) (با تأکید بر پیاده

  *محمدرضا سلطانی    
  

  چكيده:
موتـور محـرك اقتصـاد هـر     هاي مهم و مطـرح دنياسـت و    حوزه كسب و كار، از جمله حوزه

شود. برخورداري نظام جمهوري اسالمي ايران از يك نظام كسـب و كـار و    كشور محسوب مي
هايي است كه بـا ماهيـت شـريعت     اقتصاد اثربخش و كارآمد، مستلزم تالزم با فرهنگ و ارزش

هاي ارزشـي در كسـب و كـار و     اين تحقيق با هدف شناسايي مؤلفه اسالم سازگار و همسو باشد.
شود. به منظور نيل به هدف تعيين شده ضمن مرور مباني نظري  عرصه عمليات اقتصادي انجام مي

و  و پايه تحقيق، مباني ديني (آيات قـرآن كـريم، احاديـث و روايـات، بيانـات امـام خمينـي       
بررسي و كنكاش شد. تحقيق حاضر به لحـاظ   )العالي همدظلسخنان و تدابير مقام معظم رهبري 

رود و از حيــث ماهيــت، تحقيــق  نــوع تحقيــق، در زمــرة تحقيقــات كــاربردي بــه شــمار مــي 
اي و بررسي اسنادي، اطالعـات مـورد نيـاز،     كيفي است كه از طريق مطالعات كتابخانه−توصيفي

  آوري و تحليل گرديد. جمع
هاي مستخرج از مباني ديني در ارتباط بـا موضـوعات اقتصـاد و     ها و شاخص در اين تحقيق مؤلفه

هاي وابسـته   كسب و كار، در دو بعد عمومي و اختصاصي و متناسب با دو بعد كلي در زيرشاخه
هـا و   مـورد، مؤلفـه   24هـاي مـديريت جهـادي     بندي شدند. در نهايت شاخص به هر كدام، دسته

تخراج شده از آيات قرآن كريم و روايات و احاديث در بعد عمومي حوزه كسب و معيارهاي اس
هـاي نـاظر    باشد و مؤلفه مؤلفه مي 58اي كسب و كار  مؤلفه و در بعد تخصصي و حرفه 53كار، 

  باشد. مورد مي 26، العالي مدظلبر اقتصاد مقاومتي مستخرج از بيانات مقام معظم رهبري 
 .مقاومتي اقتصاد كار، و كسب اسالمي، هاي ارزش و فرهنگ هادي،ج مديريت :كليدي واژگان
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  مقدمه

ها از اثربخشی و کارآمدی الزم به فرهنگ و مدیریت جهـادی نیـاز دارد کـه بـا  برخورداری سازمان
ها و  ماهیت اسالمی انقالب، هماهنـگ و همسـو باشـد و مـدیران و کارکنـان آن نیـز از شایسـتگی

رونی ای در سطح مدیران و کارکنان د گونه ها باید به های الزم برخوردار باشند. این شایستگی قابلیت
های فـردی و سـازمانی،  و نهادینه گردد، تا آنها بتوانند فضای اسـالمی را در همـه سـطوح سـاحت

تـوان مـدعی شـد یـک تحقیـق علمـی از جامعیـت الزم  عینیت بخشند. نیک پیداست زمـانی می
برخوردار است که تمامی ابعاد و زوایای موضوع را در نظر گرفته و از منظرهای مختلف و با استفاده 

گر در تحقیق را مطالعه،  های متناسب، تحقیق را دنبال کند و عوامل اصلی مؤثر و مداخله از روش و
ها، مطالعه و بررسی مبانی و منـابع  بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در بسیاری از پژوهش

جـزو مبـانی نمایـد، بلکـه  دینی، نه تنها کمک شایانی به توسعه دامنه تحقیق و اعتبار علمـی آن می
  اصلی تحقیق محسوب شده و گریز و گزیری از آن نیست. 

اللـه مجیـد، احادیـث منویـات حضـرت امـام  در خصوص اهمیت منـابع دینـی (آیـات کالم
تـوان مـدعی  العالی) در فرایند تحقیـق، می و سخنان و تدابیر مقام معظم رهبری مدظله خمینی

باشد. از سوی دیگـر  بنای فرایند تحقیقات علمی میشد که این مبانی و منابع، پایه اساسی و سنگ 
کند و تحقیق را از اعتبار اصلی خـود کـه همانـا  نپرداختن به این منابع، یک خالئی جدی ایجاد می

کند و در این صورت است که تحقیـق از جامعیـت  ها و مبانی دینی است، ساقط می توجه به ارزش
  نی، رنج خواهد برد.الزم از یک سو و مبتنی نبودن بر مبانی دی

ــوع و  هایی هســتند کــه دارای مأموریت هــای اقتصــادی، مؤسســات و ســازمان بنگاه هــای متن
باشـد و  طور مرتب در حـال افـزایش می ها به ای بوده و تنوع و محتوای محصوالت این بنگاه پیچیده

اثـربخش  گیری در مـدیریت شود. مدیران بـرای تصـمیم مرزهای آن در سراسر کشور گسترانیده می
نظام اقتصادی و ایجاد راهبردهای اثربخش ضمن نیازمند بودن به تفکر راهبـردی الزم اسـت تـا بـا 

 های اسالمی، محیطی معنوی را نیز برای کارکنان خود رقم بزنند.  تکیه بر ارزش
ها و تـدابیر امـام  مسئلۀ تحقیق حاضر این است که با وجود آیات و روایات عدیده و نیز توصـیه

ها، شرایط، خصـایص، معیارهـا و  العالی در رابطه با ویژگی و مقام معظم رهبری مدظله یخمین
ها و ادارات در حکومـت و نظـام  های مورد انتظار مـدیران، کـارگزاران و کارکنـان سـازمان شاخص

هـای اقتصـادی و مـالی از  ها، مؤسسـات و بنگاه های مطلوب سـازمان اسالمی از یک سو و ویژگی
شود. بنابراین سؤال اصلی تحقیـق حاضـر ایـن اسـت:  ها، کمتر توجه می ، به این آموزهمنظر اسالم

تواند بر نظام اقتصادی ما حاکم باشد، کدامنـد و چگونـه  های دینی که می فرهنگ اسالمی و ارزش
  های اقتصاد مقاومتی را از بین آنها استخراج کرد؟  توان مؤلفه می
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  تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:

ها، هنرها، افکار، اعتقـادات، قـوانین و  ای از علوم، دانش "عبارت است از مجموعه پیچیده فرهنگ:
عنوان  ها و عاداتی کـه یـک انسـان بـه طور خالصه کلیه آموخته ها و به مقررات، آداب و رسوم، سنت

  ). ٢، ص ١٣٧٧زاده،  کند"(ایرانی عضو جامعه اخذ می
بخش فرد بـه  یزاننده زندگی است، انرژیی که الهامبخش و انگ "معنویت، نیرویی روح معنویت:

، ١٣٨٨باشد" (خانباشی و ابطحی،  سمت و سوی فرجامی معین یا هدفی به سوی ورای فردیت می
  ).///در منابع نیست///١۴١ص

روی در هر  ها، به میانه راه رفتن، میانجی نگهداشتن، قصد، میانه نامه اقتصاد: اقتصاد را در لغت
بـه (Oikos) »اویکـوس «از دو کلمه یونانی  (Economics) »اقتصاد«اند. واژه  دهکاری معنا کر

تشکیل شده است؛ این واژه به معنـای » اداره کردن«به معنای  (Nemin) »نمین«و » خانه«معنای 
اعتـدال و «و بـه معنـای » قصـد«است. اقتصاد، از ریشه » اداره کردن خانه«یا » تدبیر منزل«لغوی 
، است. اقتصاد از ماّده قصد است و قصـد بـه معنـای عـدل، ضـّد »استقامت در راه« و» روی میانه

ها میانگین رفتار کردن (نه اسراف و نه تقتیر)، اعتماد کردن، راست بودن راه، آهنـگ  افراط، در هزینه
   نمودن، به حّد وسط راضی شدن، مستوی راه رفتن، نیکی کردن، واضح بیان کردن است.

 اطمینـان، نبـود و ریسـک بـا تـوأم و سـود کسـب هدف با که دادوستدی های فعالیت: کار و کسب
 روسـتایی، خانگی، همچون هایی قالب و سطوح انواع، در است ممکن ها فعالیت این. گیرد می صورت
  .باشد... و کوچک یا بزرگ دولتی، یا تعاونی خصوصی، اینترنتی، المللی، بین کشور، شهری،

نگـری، حرکـت جهـادی،  زایی و برون های آن براساس درون اقتصادی که پایه اقتصاد مقاومتی:
های مردم، همفکری در زمینه تولید و رفع موانع آن، حمایت از  زایی و میدان دادن به سرمایه اشتغال

 گذاری سالم و مبارزه با فساد اقتصادی استوار باشد. کارآفرینی و کارآفرینان، تشویق سرمایه
اســالم، دیــن کــاملی اســت و بــرای همــه ابعــاد زنــدگی انســان، برنامــه و  ی:اقتصــاد اســالم

های الزم را ارائه کرده است؛ به صورتی که هر فرد با عمل به این دستورات، به سعادت  دستورالعمل
بخشـد،  های اسالم، نه تنها به اقتصاد، رنگ و بویی خدایی می دنیوی و اخروی خواهد رسید. آموزه

داند. دسـتورات اسـالم، نیازهـای آدمـی را در همـه  بندگی را متأثر از اقتصاد می بلکه سیر و سلوک
سازد. ایـن دسـتورها، هـم  های اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی برآورده می جنبه

نگر. بر ایـن اسـاس، اقتصـاد  گرا، هم دنیانگر هستند و هم آخرت گرا هستند و هم معنوّیت معیشت
هایی بنیادی و منحصر به فردی اسـت کـه در واقـع، وجـوه تمـایزات اقتصـاد  ویژگی اسالمی دارای

  .)١٣٨۵اسالمی از اقتصاد غیراسالمی است (چپرا، 
 تعـالی بـرای که دانست حالتی یا پیامد فراگرد، عمل، توان می را جهادی مدیریت :جهادی مدیریت
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 بـاال یـا بخشـیدن برتـری ها، فرصت از استفاده کردن، متحول رشد، معنی به این و آید می پدید ها انسان
 اسـت؛ اسـالمی نظام برای مدیریتی مطلوب الگوی حکم در جهادی مدیریت. است انسانی امور بردن

 و هــا توانایی آن واجــد و دارد را اسـالمی انقــالب هـای آرمان و اهــداف تحقــق الزم تـوان کــه الگـویی
  ). ١٣٩٣ سلطانی،( رود می انتظار اسالمی کارآمد مدیریتی نظام هر از که است هایی ارزش

های جانی و انسانی و پشـتیبانی نهـادی بـا تجدیـد در  مدیریت جهادی از طریق تلفیق سرمایه
شـود. عوامـل موفقیـت  های جدیـد می هـا و فرصـت ساختارهای اجتماعی موجـب خلـق ظرفیت

ه کارهـا و اسـتفاده و مدیریت جهادی، بلوغ روحی، شایستگی، توانایی تشخیص نیـاز، لیاقـت ادار
های اجتماعی است. مـدیریت جهـادی بـه  برداری درست از امکانات در جهت توسعه سرمایه بهره

ها و تولیـد  این مهم توجه دارد و از آن در جهت رشد مـادی و معنـوی کرامـت و شخصـیت انسـان
  ).١٣٧٧زاده،  کند (مقنی سرمایه اجتماعی استفاده می

  
  تحقیقمعرفی چارچوب مفهومی 

و مقـام معظـم رهبـری  با کنکاش در منابع و مبانی دینی (آیات، روایات و سخنان امام خمینـی
های اسالمی کـه الزم اسـت در تمـامی  العالی) به منظور انجام این تحقیق، مجموعه ارزش مدظله
طور اخـص  های مـالی اقتصـادی، بـه طور اعم و در مؤسسات و بنگاه های نظام اسالمی به سازمان

رو الگوی مفهومی تحقیق که مشتمل بر سـه  بندی خواهد شد. از این حاکم باشد، شناسایی و دسته
 شود. . نتایج و پیامدها، است ارائه می٣. عوامل و موانع؛ ٢ها؛  . معیارها و شاخص١بخش اصلی: 
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 پیامدها و عوامل جهادی، مدیریت و مقاومتی اقتصاد معیارهای: مفهومی مدل) ١( نمودار

  نوع و روش تحقیق

گیرد و بـه لحـاظ ماهیـت، در زمـره  تحقیق حاضر از جهت هدف، ذیل تحقیقات کاربردی قرار می
ای و بررسی اسنادی، نسبت بـه  شود که با مطالعه کتابخانه بندی می کیفی دسته−تحقیقات توصیفی

ای  آوری و تحلیل اطالعات اقدام شده است. به لحاظ قلمرو تحقیق نیز بـه لحـاظ بـین رشـته جمع
موضوع تحقیق، در قالب مطالعات علوم انسانی و اقتصاد اسالمی، قرار دارد. در ایـن تحقیـق بودن 
هـای حـاکم در  های مسـتخرج از آیـات و روایـات مـرتبط بـا فرهنـگ و ارزش ها و شـاخص مؤلفه

های کسب و کـار و مؤسسـات اقتصـادی، در دو بعـد فرهنـگ و  های نظام اسالمی و بنگاه سازمان
های  بندی گردیده است. در بخش مربوط به مؤلفه های اختصاصی دسته و ارزشهای عمومی  ارزش

  العالی مرور گردید.  های مقام معظم رهبری مدظله اقتصاد مقاومتی نیز دیدگاه
  

  نتایج و پیامدها مقاومتی اقتصاد های مؤلفه و جهادی مدیریت معیارهای
  
  
 نتایج و معنوی آثار. ١

 کار و کسب مثبت
  حالل

 منفی نتایج و آثار. ٢
 و حرام کار و کسب
  ناک شبهه

  
 

  موانع و عوامل 
  
  
  
 در مؤثر عوامل. ١

  جهادی مدیریت
 تولید در مؤثر عوامل
  حالل روزی و ثروت

 و ثروت تولید موانع. ٢
  حالل کار و کسب

  

 اقتصاد
 مقاومتی
 بر مبتنی

مدیریت

 ی. نظارت، کنترل و اقدامات اصالح۴
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  های تحقیق بحث و تحلیل یافته

  الف) مدیریت جهادی

ا تجدیـد در های جـانی و انسـانی و پشـتیبانی نهـادی بـ مدیریت جهادی از طریـق تلفیـق سـرمایه
شـود. عوامـل موفقیـت  های جدیـد می هـا و فرصـت ساختارهای اجتماعی موجـب خلـق ظرفیت

مدیریت جهادی، بلوغ روحی، شایستگی، توانایی تشخیص نیـاز، لیاقـت اداره کارهـا و اسـتفاده و 
های اجتماعی است. مـدیریت جهـادی بـه  برداری درست از امکانات در جهت توسعه سرمایه بهره

ها و تولیـد  توجه دارد و از آن در جهت رشد مـادی و معنـوی کرامـت و شخصـیت انسـان این مهم
  ).١٣٧٧زاده،  کند (مقنی سرمایه اجتماعی استفاده می

العالی در دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی، شـهردار،  رهبر معظم انقالب اسالمی مدظله
کید کردنـد:  ر اداره کالنشـهر تهـران و همچنـین در د«معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران تأ

اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی و با تکیه بر علـم و درایـت یـا همـان روحیـه 
  ».مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عبور کرد و به پیش رفت

  ): ١٣٩۵اند (بخشایش،  در نتیجه ایشان سه ویژگی را برای مدیریت جهادی برشمرده
  . خدمت به مردم؛١
  . نیت خدایی (خلوص)؛٢
 . تکیه بر علم.٣

  :اند کرده تبیین گونه این را جهادی روحیه های ویژگی دیگر بیاناتی در انقالب معظم رهبر همچنین
  . کار برای خدا؛ ١
  . کار با جدیت؛ ٢
  1عنوان اسقاط تکلیف. ناپذیر، نه به . کار به صورت خستگی٣

دانـد و آن را  ها می ها مـدیریت جهـادی را وظیفـه دانشـگاه اسـتادان دانشـگاهو ایشان در جمع 
  کنند: گونه تشریح می این

یابـد. چـون جهـاد عبـارت اسـت از  اینجا آن مدیرّیت جهادی که ما عرض کردیم، معنـا می«
گیرد؛ هر جور تالشـی جهـاد نیسـت. جهـاد عبـارت  ای انجام می تالشی که در مقابل یک دشمنی

گیرد؛ این جهاد  آن تالشی که در برابر یک چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت میاست از 
وقت معنای مدیرّیت جهادی در اینجا این است که توّجه بکنید که حرکت علمی کشور و  است. آن 

نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است با یک چالش خصمانه، که در مقابل ایـن 
                                                           

  ///ستین منابع. ///در هیعسلو  نفت صنعت کارکنان جمع در اناتی. ب١
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که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو هستید، باید بایستید؛ ایـن شـد چالش خصمانه شما 
حرکت جهادی و مدیرّیت دستگاه؛ چه مدیرّیت دانشگاه، چه مـدیرّیت وزارت، چـه مـدّیریت هـر 

(بیانات مقام معظـم » های گوناگون این عرصه عظیم، خواهد شد مدیرّیت جهادی بخشی از بخش
   ).١١/۴/١٣٩٣دانشگاه رهبری در دیداربا استاتید 

کیدهای مکرر مقام معظم رهبری مدظله به سازی فرهنـگ و  العالی مبنی بر اجرا و نهادینه رغم تأ
عنوان بهترین الگوی مدیریتی، متأسـفانه تمـامی شـواهد گویـای آن اسـت کـه  مدیریت جهادی به

ریزان و مـدیران  برنامهگیرندگان،  احیای این فرهنگ و شیوه مدیریتی مورد اهتمام جدی سایر تصمیم
ارشد نظام جمهوری اسالمی قرار نگرفته است؛ با وجود این، عمیقًا بر این باوریم که هرجا تحـولی 

آیـد در سـایه فرهنـگ و مـدیریت جهـادی و  بنیادین و دستاورد قابل توجهی در کشور به دسـت می
به برخی از آنها اشاره های متعددی بیان شده است که  انقالبی است. برای مدیریت جهادی شاخص

  ). ١٣٩٣شود (سلطانی،  می
  عنوان محور اصلی تفکر مدیران و کارکنان؛ محوری و کار برای رضایت خداوند متعال به . دین١
  مداری و پیروی از رهبری در تمامی سطوح سازمانی؛ گرایی، والیت . آرمان٢
  ضیات زمان؛های کار با توجه به مقت پذیری و سازگار نمودن روش . انعطاف٣
  های بزرگ؛ . پیشتازی در ارائه افکار نو و اجرای طرح۴
  های مهم، حیاتی و خطیر؛ . استقبال از مسئولیت۵
  . تالش در جهت حفظ و تداوم دستاوردهای انقالب اسالمی؛ ۶
  های جدید و چالشی؛ . نوگرایی و استقبال از افکار نو و طرح٧
  . پاسخ به نیازهای جامعه و سازگاری مستمر با نیازهای در حال تحول؛ ٨
 گیری و توجه به اصل شوری؛ . ساختار غیرمتمرکز تصمیم٩
 ها؛  های سازمان ها و توانمندی . شناسایی و استفادۀ صحیح از حداکثر ظرفیت١٠
 ؛ نفعان . سرعت عمل الزم در حل و فصل مسائل و مشکالت ارباب رجوع و ذی١١
 . پرهیز از هرگونه شتابزدگی در تصمیمات کالن؛ ١٢
 گیری صحیح و مناسب از منابع سازمانی؛ . بهره١٣
  وری کار در تمامی سطوح سازمان؛ . افزایش ساعات بهره١۴
  . حاکمیت سبک رهبری مبتنی بر جنبه هدایت، حمایت و واگذاری اختیار؛ ١۵
 ؛  . ادای وظیفه مبتنی بر مدیریت جهادی، داوطلبانه و ایثارگرانه١۶
 رسمی؛  های فعالیت  و صمیمی با کارکنان  عاطفی  روابط  . برقراری١٧
 ؛  و امانتداری  جویی  و سازمانی، صرفه  شخصی  زیستی ، ساده . اهتمام به قناعت١٨
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  منان داخلی و بیرونی؛الله و مبارزه با دش . دشمن شناسی و جهاد فی سبیل١٩
 برندگی؛  روندگی و پیش . کارآفرینی، خودجوشی، تحول، پیش٢٠
  جامعه؛ و سازمان بعدی های نسل به اسالمی های نماد و ها ارزش انتقال و ترویج سازی، فرهنگ. ٢١
 . تناسب، تجانس، رشد و همگرایی با حرکت و تکامل انقالب؛ ٢٢
 گو بودن به نیازهای اساسی و حیاتی جامعه؛  . مسئولیت اجتماعی و پاسخ٢٣
  محوری، یادگیرندگی و یاددهندگی.  . دانش٢۴

  
  ای کسب و کار (مستخرج از آیات و روایات)  های مرتبط با حوزه حرفه ب) تبیین ارزش

ت و مـراودات دستیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی در درجـه اول در سـایه یـک اقتصـاد سـالم و مناسـبا
های  اقتصادی مبتنی بر شریعت اسالمی ممکن است و در درجه دوم لحـاظ کـردن سیاسـت−مالی

ها و  العالی است. به همین منظور ابتدا بـه نمونـه اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری مدظله
از حضـرات فرازهایی از آداب، معیارها و شرایطی کـه از منظـر آیـات قـرآن کـریم و روایـات وارده 

، در فرایند معامالت و مراودات مالی اقتصادی باید مراعات و به آن توجه شود، ذیـل معصومان
  گردد: های زیر ارائه می سرفصل
  . آداب کسب و کار؛١
  . عوامل ارزشی مؤثر در تولید ثروت و معامالت اقتصادی؛ ٢
  . موانع جلب سرمایه و رزق حالل؛٣
  کار و معامالت اقتصادی حالل؛. آثار و برکات معنوی کسب و ۴
 . پیامدهای منفی نبود اهتمام به کسب و کار حالل.۵
  . شود می تبیین مقاومتی اقتصاد با رابطه در العالی مدظله رهبری معظم مقام های دیدگاه نیز ادامه در
 

  آداب کسب و کار. ١
 »َا يا نُوا الَّذينَ  أَهيُّ لُوا ال آمَ أْكُ مْ  تَ والَكُ مْ  أَمْ يْنَكُ ونَ  أَنْ  إِالّ  بِالْباطِلِ  بَ ةً  تَكُ جارَ نْ  تـِ مْ  تَراضٍ  عَ نْكُ تُلُوا ال وَ  مِ قْ  تَ

مْ  كُ سَ مْ  كانَ  اهللاَ إِنَّ  أَنْفُ ـا; بِكُ حيمً اید! اموال یکدیگر را به ناحق مخورید  ای کسانی که ایمان آورده رَ
کدیگر را مکشید. هـر آینـه مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند و ی

  ).٢٩(نساء، » خدا با شما مهربان است
 »وَق  أَدَع  أْن  َهَمْمُت  قد إّنی: األْکِسیِة  َبیاُع  کثیٍر  بُن  ُمعاذُ  َلُه  قاَل  قد و  یْسُقَط إَذْن − َشیٌء  یدی فی و السُّ

 ایشـان بـه فـروش جامـه کثیـرِ  بن معاذ وقتی −صادق امام ؛یٍء بَک علی ش یْستعاَن وال  یَک رأ
 : فرمــود −کــنم رهــا را بــازار دارم تصــمیم و دارم ثروتــی خــود بــرای مــن: کــرد عــرض
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(کلینـی،  »شـود نمی گرفتـه کمـک تـو از چیـز هیچ در و افتد می اعتبار از نظرت صورت، این در
  ).١٠، ح١۴٩، ص۵، ج١٣۶٢

 »ّجاِر، َمعشَر  یا موا التُّ کوا االْسِتخارَة، َقدِّ هولِة، وَتبرَّ  وَتنـاَهوا بالِحْلِم، وَتَزینوا الُمْبتاِعیَن، ِمن واقَتِربوا بالسُّ
ْلِم، عِن ) َتجاَفوا( وَتخافوا الَکِذَب، وجاِنبوا الیمیِن، عن بـا، َتْقَربوا وال المظلوِمیَن، وأْنِصفوا الظُّ  وأْوُفـوا الرِّ

 ای: علـی امـام ؛ُمفسـدیَن  األرِض  فـی والَتْعَثـوا أشـیاءُهم، الّنـاَس  َتْبَخسوا وال والِمیزاَن، الَکیَل 
 معاملـه در گیری آسان با و کنید خیر طلب خداوند از کار و کسب شروع از پیش! تاجران جماعت
 بپرهیزید، خوردن قسم از شوید، آراسته بردباری زیور به شوید، نزدیک خریداران به جویید، برکت

 رفتـار عدالت و انصاف به مظلومان با بترسید، اجحاف و کردن ستم از کنید، دوری گفتن دروغ از
 در و نگذاریـد فـرو مـردم حّق  از چیزی و کنید کامل را ترازو و پیمانه و نگردید، ربا پیرامون و کنید
 ،١٣٨۶ عاملی، حر ؛١٠٠ح ،۵۴ص ،٧٨ج ،١٣۶۵ مجلسی،( »مکوشید فساد به) جامعه( زمین
  ).١ح ،٢٨۴ص ،١٢ج

 » َّّجارِ  َکسُب  الَکسِب  أطیَب  إن ُثوا إذا الذیَن  التُّ  لـم َوَعـُدوا وإذا یُخوُنـوا، لم ائُتِمُنوا وإذا یکِذُبوا، لم َحدَّ
وا، لم اشَتَروا وإذا یخِلُفوا،  َلـم َلُهـم کـاَن  وإذا یمُطُلـوا، لـم عَلـیِهم کـاَن  وإذا یطـُروا، لم باُعوا وإذا یُذمُّ
اسـت کـه چـون سـخنی  ترین درآمد، درآمـد بازرگانـانی : همانا پاکیزهپیامبر خدا یَعِسُروا؛

گویند دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و هرگاه وعده دهند، خلف 
فروشند، تعریـف و  خرند، از آن نکوهش نکنند و وقتی چیزی می وعده نکنند و وقتی چیزی می

طلبکـار باشـند تبلیغ نکنند و هرگاه بدهکارند [در پرداخت بدهی خود]، تعلل نورزند و هرگـاه 
  ).٩٣۴١و  ٩٣۴٠، ح١٣٧٧هندی،  (متقی» [برای گرفتن طلب خود]، فشار نیاورند

 » ُّیـا ِبَعَمِلِه، حاِذقا یکوَن  أْن : ُهو و الَمکَسـَب  ِبها یجَتِلُب  ِخالٍل  ثالِث  إلی ُمضَطرٌّ  صناَعٍة  ِذی ُکل  ُمَؤدِّ
: هر صنعتگری برای جلب مشـتری نـاگزیر امام صادق ؛اسَتعَمَلُه  ِلَمِن  ُمسَتِمیالً  فیِه، لألماَنِة 

امانتدار باشد و رضـایت از داشتن سه خصلت است: در کارش مهارت داشته باشد، در کارش 
  ).٣٢٢شعبه حرانی، ص (ابن» خاطر کسی را که به او سفارش کار داده است، به دست آورد

 »ـِة؛ ِمـن ِقنطـارٍ  ألـَف  ِدرَهـٍم  ِبُکلِّ  الّله وأعطاهُ  الَعَمَل  اسَتأَنَف  َطِلَبَتُه  َفأحَسَن  َملهوفا أقَرَض  َمن  لَجنَّ
پـس گـرفتن آن : هرکس به اندوهگینی [که مالش را از دست داده] وام دهد و در  پیامبر خدا

مراعات کند، عمل را از نو شروع کرده است (گناهانش پاک شده) و خداوند به ازای هر درهـم، 
 ).٣۴١، ص١، ج١٣٨٢بابویه،  (ابن» ت به او عطا کندهزار قنطار (صد رطل) از [درهم] بهش

 » َمِ  يا و وْ وا قَ فُ يالَ  أَوْ كْ طِ  الْـميزانَ  وَ  الْـمِ سْ وا ال وَ  بِالْقِ سُ بْخَ مْ  النّاسَ  تَ هُ ياءَ و ای قوم مـن! پیمانـه و  ؛أَشْ
» وزن را با عدالت، تمام دهید و بر اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید

 ).٨۵(هود، 
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 » َوا و فُ يْلَ  أَوْ تُمْ  إِذا الْكَ نُوا وَ  كِلْ طاسِ  زِ ; بِالْقِسْ تَقيمِ کنید، حق پیمانه را  و هنگامی که پیمانه می املُْسْ
 ).٣۵(اسراء، » وی درست وزن کنیدادا کنید و با تراز

 رسول خدا :» ی اْلِقیامه یْوَم  َعْبٍد  َقَدُم  َتُزوُل  َال َل  َحتَّ
َ
ْرَبٍع  َعْن  یْسأ

َ
ْبـَالهُ  ِفیَمـا َجَسـِدهِ  َعْن  أ

َ
 َعـْن  َو  أ

ْفَناهُ  ِفیَما ُعُمِرهِ 
َ
ا َماِلِه  َعْن  َو  أ ْنَفَقُه  ِفیَما َو  اْکَتَسَبُه  ِممَّ

َ
َنا َعْن  َو  أ ْهَل  ُحبِّ

َ
؛ در روز قیامـت، قـدم اْلَبیـِت  أ

شود تا اینکه چهار چیز از او سؤال شود: از جسمش در چه راه  ای از جای اولیه برداشته نمی بنده
یا جایی آن را فرسوده است، از عمرش در چه نابودش کرده است، از مالش که از کجا کسـب و 

  ).١١، ص١٠٠، ج١٣۶۵سی، (مجل» بیت در چه راهی خرج کرده است، و از محبت ما اهل
 و نیز آن حضرت  :یَن  ِمْن  یَباِل  َلْم  َمْن  أَباَذرٍّ  یا«خطاب به ابوذر

َ
ـُه  یَبـاِل  َلـْم  اْلَمـاَل  اْکَتَسـَب  أ  اللَّ

َوَجلَّ  ای اباذر کسی که باکش نباشد از کجا مال به دست آورده خدا هـم  الّنار؛ أْدَخَلُه  أیَن  ِمْن  َعزَّ
  ).٨٨، ص٧۴(همان، ج» را وارد آتش کندباکی ندارد که از کجا او 

 » َلَّ  و مَ  وَ  الْبَيْعَ  اهللاُ أَحَ رَّ با; حَ » ، و ربا را حرام گردانیده است و حال آنکه خدا داد و ستد را حالل الرِّ
  . )٢٧۵(بقره، 

 امام صادق  :ْسالِم  َفناِء  َو  اْلُمْسِلمیَن  َفناِء  ِمْن  ِانَّ «فرمود ْمواُل  َتصْیَر  َاْن  اْالِ
َ
 َیْعـِرُف  ال َمْن  ِعنَد  اْأل

، نابودی مسلمین و اسالم هنگامی است که زمام امور اقتصـادی  اْلَمْعُروَف؛ فیها َیْصَنُع  ال َو  اْلَحقَّ
گیری  کار شناسـد و راه درسـت بـه جامعه به کسی سپرده شود کـه حـق و حـالل و حـرام را نمی

  ). ٣٩٩، ص١٢، ج١٣۶٩(محدث نوری، » داند اقتصادی را نمی
 باقر امام خدا رسول از عبـادت ؛أفَضـُلَها َطَلـُب الَحـالِل ُجزءًا  َسبُعوَن  الِعَباَدةُ «: کند می نقل 

(حـر  »اسـت حـالل روزی آوردن دسـت  بـه جهت در تالش و کار آن، بهترین که دارد جزء هفتاد
 ).١١، ص١٢، ج١٣٨۶عاملی، 

 پیامبر  :؛ طلب روزی حالل، بر هر مرد َعَلی ُکلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة  یَضةٌ َطَلُب اْلَحَالِل َفِر «فرمود
  ).١٠٠، ص٩، ج١٣۶۵(مجلسی،  »و زن واجب است

 امام علی  :ِه؛ ِمْن  اْلَماَل  اْکِتَساُبُه  اْلَمْرِء  َتْوِفیِق  ِمْن «فرمود از توفیقات انسان این است که مال را  ِحلِّ
  ).۶۶، ص١٣، ج١٣۶٩(محدث نوری، » از راه حالل کسب نماید

 صادق امام از: گوید می تغلب  بن  ابان یَهـا یـا« شـریفه آیه دربارۀ
َ
ُسـُل  أ یبـاِت  ِمـَن  ُکُلـوا الرُّ  »الطَّ

ْزُق «: امام فرمود پرسیدم؟ (مجلسـی، » ؛ مقصود از طیبات، همان روزی حالل استاْلَحَالُل  الرِّ
  ).۵٨، ص١١، ج١٣۶۵

 رسول خدا  :یَضةٌ  اْلَحَالِل  َطَلُب «فرمودند کسب درآمد حالل بـر  ؛ُمْسِلَمٍة  َو  ُمْسِلٍم  ُکلِّ  َعَلی َفِر
  ).۵٨، ص١٠٠، ج١٣۶۵(مجلسی، » هر مرد و زن مسلمانی واجب است
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 » ِه  َرْحَمةُ  ِلَسْلَماَن  ِقیَل ی: َعَلیِه  اللَّ
َ
ْعَماِل  أ

َ
ْفَضُل؟ اْأل

َ
یَمـاُن : َقـاَل  أ ـِه  اْإلِ بـه سـلمان  ؛َحـَالٍل  ُخْبـُز  َو  ِباللَّ

» فارسی گفته شد: برترین اعمال کدام است؟ فرمود: ایمان به خدا و نان حالل به دسـت آوردن
  ).١٧، ص١٠٠، ج١٣۶۵(مجلسی، 

 »خوشا به حال کسی از مؤمنین که مـالی  َمْعِصیٍة؛ َغیِر  ِمْن  َماًال  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْکَتَسَب  ِلَمِن  ُطوَبی
 ).۶٣، ص١٣، ج١٣۶٩(محدث نوری، » کسب نماید را از راه غیر گناه و غیر حرام

 
  . عوامل ارزشی مؤثر در تولید ثروت و معامالت اقتصادی ٢

یُد  الُخُلِق  ُحسُن « حسن خلق و رفتار نیکو:  − زِق؛ فی یِز : خوشـخویی، روزی امام صادق الـرِّ
  ).٧٧، ح٣٩۶، ص٧١، ج١٣۶۵(مجلسی، » کند را زیاد می

یُد فی « زِق إّن الِبرَّ یِز ، ١٣۶۵(مجلسـی، » کنـد : نیکـی، روزی را زیـاد می؛ امام صـادقالرِّ
  )؛٨۴، ح٨١، ص٧۴ج

فَق یحَرِم الَخیَر « خویی: نرم − یاَدَة والَبَرَکَة، وَمن یحَرِم الرِّ فِق الزِّ : همانـا ؛ پیامبر خـداإّن فی الرِّ
» محـروم شـوددر مالیمت، فزونی و برکت است و کسی کـه از مالیمـت محـروم باشـد، از خیـر 

  )؛٧، ح١١٩، ص٢، ج١٣۶٢(کلینی، 
یَد فی ِرزِقـِه : «حسن نیت − : هـر کـه خـوش نیـت باشـد، ؛ امـام علـیَمن َحُسَنْت ِنیُتُه، ِز
  )؛١٨، ح٢١، ص١٠٣، ج١٣۶۵(مجلسی، » اش زیاد شود روزی
دَقِة « صدقه و رفتار نیک: − زَق بالصَّ را فـرود  : بـا صـدقه دادن، روزی؛ امام علیاسَتنِزُلوا الرِّ
  )؛١٣٧، حکمت ١٣٨۵(سیدرضی، » آورید
زِق « امانتداری: − یُد فی الرِّ » افزایـد : امانتـداری، روزی را می؛ امام علیاسِتعماُل األماَنِة یِز

  )؛٨، ح١٧٢، ص٧۵، ج١٣۶۵(مجلسی، 
زِق « مساعدت مالی: − یُد فی الرِّ : کمـک مـالی ؛ امـام علـیُمواساُة األِخ فی الّله عّزوجّل َتِز

  )؛٢٢، ح٣٩۵، ص٧۴، ج١٣۶۵(مجلسی، » کند کردن به برادر دینی، روزی را زیاد می
زِق « الوضو بودن: طهارت ظاهر و دائم − ـَع َعَلـی فیـالرِّ ُدْم علـی : −؟ لّمـا قیـَل َلـُه: ُاِحـبُّ أن یَوسَّ

زِق؛ ْع عَلیَک فی الرِّ هاَرِة یَوسَّ ام  دارم روزی آنگاه که به ایشان عرض شد: دوست − پیامبر خدا الطَّ
(متقـی نـوری، » یابـد ات گسـترش می فرمود: پیوسته در حال طهارت بـاش، روزی − گسترش یابد

 )؛۴۴١۵۴، ح١٣٧٧
َو َامِن ِسرِبِه َو َسَعِة ِرزِقـِه  یِشِه َع  یِب ِمن ط یبَتغیِه ُوصوُل الَمرِء ِالی ُکلِّ ما : «علی امام :خیر نیت −
 از اسـت، آن جسـتجوی در آنچـه تمـام به اخالقی خوش و خوب نیت با آدمی َو َسَعِة ُخلِقِه؛ یِتِه ِبُحسِن ن
 ).١۶٠٧ح ،٩٢ص ،١٣۶۶ آمدی،( »یابد می دست روزی، وسعت و محیط امنیت و خوش زندگی
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  . موانع جلب سرمایه و رزق حالل٣
َم  َحقٍّ  ِمن شیئا المسلِم  أخیِه  عن َحَبَس  َمن« رعایت نکردن حقوق دیگران: − زِق  َبَرکـةَ  عَلیِه  الّله َحرَّ  الـرِّ

: هر که حّقی از حقوق برادر مسـلمان خـود را از او دریـغ و بـاز دارد،  ؛ پیامبر خدایتوَب  أن إّال 
  ).٧٠٧، ح۵١۶(صدوق، ص» خداوند برکت روزی را بر او حرام گرداند مگر آنکه توبه کند

زَق؛ ینُقُص  الِکذُب « دروغگویی: − (عبـدالعظیم » کند دروغ، روزی را کم می :خدا پیامبر الرِّ
  ).٢٩، ح۵٩۶، ص٣، ج٢٠٠٣بن عبدالقوی، 

ِت  بالکذِب  ُعِرَف  َمن« َب  َمن بِه، الِثَقةُ  َقلَّ َقت الکذَب  َتَجنَّ : کسـی کـه بـه ؛ امام علیأقواُلُه  ُصدِّ
بـاور  هایش شود و کسی که از دروغ اجتناب ورزد گفته دروغگویی شناخته شود اعتماد به او کم می

  ).٩١٨١و  ٨٨٨٨، ح١٣۶۶(آمدی، » شود می
(مجلسـی، » آورد : عـادت بـه دروغگـویی فقـر مـیامام علی الَفقَر؛ یوِرُث  الِکذِب  اعِتیادُ «
  )؛٣۶، ح٢۶١، ص٧٢، ج١٣۶۵
َجَر؛ والَکَسَل  إیاَک « تنبلی و سستی: − َک  ِمن یمَنعاِنَک  فإّنهما والضَّ نیا ِمن َحظِّ امـام  ؛واآلِخـَرةِ  الدُّ
حوصلگی بپرهیز؛ زیرا کـه ایـن  فرمود: از تنبلی و بی − ـ خطاب به یکی از فرزندان خود صادق

  )؛٢، ح٨۵، ص۵، ج١٣۶٢(کلینی، » دارند دو خصلت، تو را از بهره دنیا و آخرتت باز می
یـَح  الّرشـوةِ  صاِحُب  یُشمُّ  وال الُکفِر، َمحُض  فإّنها والّرشَوةَ  إیاُکم«: رسوُل الّله خواری: رشوه −  ِر
ِة  گیر بوی بهشت را  : از رشوه گرفتن دوری کنید که آن کفر محض است و رشوه؛ پیامبر خداالَجنَّ

  ).١٢، ح٢٧۴، ص١٠۴، ج١٣۶۵(مجلسی، » کند استشمام نمی
ُهم َقبَلُکم کاَن  َمن أهَلَک  إّنما«: امام علی  بالباِطـِل  وأَخـُذوُهم فاشـَتَروُه، الَحـقَّ  الناَس  َمَنُعوا أنَّ

رو به هالکت در افتادند که مردمان را از حق باز داشتند  : پیشینیان شما از اینامام علی فاقَتَدوُه؛
و آنان [ با رشوه] آن را خریدند و آنان را به ارتکـاب باطـل و نادرسـتی وا داشـتند و مـردم هـم از آن 

  )؛٧٩، ح١٣٨۵(سیدرضی، » پیروی کردند
ه :مؤمنین آزار − ه آذی فقد آذانی من و آذانی فقد مؤمنا آذی من«: رسول اللَّ ه آذی من و اللَّ  اللَّ
؛ هر که مؤمنی را آزار کند، مرا آزار کرده، هـر کـه الفرقان و الّزبور و اإلنجیل و الّتوراة فی ملعون فهو

زبور و فرقان لعنت شـده مرا آزار کند، خدا را آزار کرده، هر که خدا را آزار کند، در تورات و انجیل و 
  )؛٣۶٨، ص٢، ج١٣۶٢(کلینی، » است
نْدَ اهللاِ« رباخواری: − بُوا عِ رْ والِ النّاسِ فَال يَ ا فی أَمْ وَ بُ ْ ا لِريَ بً نْ رِ يْتُمْ مِ ؛ و آن سودی که شـما بـه وَ ما آتَ

   ).٣٩(روم، » رسم ربا دادید که بر اموال مردم ربا خوار بیفزائید نزد خدا هرگز نیفزاید
ناُء «:  امام علی تملق و چاپلوسی: − قصیُر  َو  َمَلٌق  االسِتحقاِق  ِمَن  ِبَاکَثَر  َالثَّ  االسـِتحقاِق  َعِن  التَّ
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تعریف بیش از استحقاق، چاپلوسی و کمتر از اسـتحقاق، از نـاتوانی در سـخن و یـا  َحَسـٌد؛ َاو ِعیٌّ 
  ).٣۴٧، ح۵٣۵، ص١٣٨۵(سیدرضی، » حسد است

َحُدُکْم  َیْزِرأنَّ  ال«: قال رسول الله تحقیر: −
َ
ـُه  اللِه  َخْلِق  ِمْن  ِبَاَحٍد  أ ُهـْم  َیـْدِری ال َفِإنَّ  اللـِه؛ َوِلـیُّ  أیُّ

مقدار شمارد؛ زیـرا  فرمود: هیچ یک از شما نباید احدی از بندگان خدا را خوار و بی پیامبر اکرم
  )؛١۴٧، ص٧۵، ج١٣۶۵(مجلسی، » یک از آنها دوست و وّلی خداست داند که کدام نمی

یَها یا« منت گذاشتن: −
َ
ِذیَن  أ ای کسـانی کـه ایمـان  َواألَذی؛ ِبـاْلَمنِّ  َصـَدَقاِتُکم ُتْبِطُلـواْ  الَ  آَمُنواْ  الَّ

کنـد و بـه خـدا و روز  اید، همانند آن کس که اموال خود را از روی ریا و خودنمایی انفـاق می آورده
» ها و کارهای خویش را بـه منـت نهـادن و آزار رسـانیدن باطـل مکنیـد قیامت ایمان ندارد، صدقه

  )؛٣٨٩، ص١٣۶۶(آمدی، 
 یوجـُب  الُخلـَف ...  ِبُخلِفَک  َموِعَدَک  َفُتتِبَع  ِعَدُهمتَ  َان...  إیاَک  َو «: امام علی خلف وعده: −
شـود. و  بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفـرت خـدا و مـردم از تـو می ؛الّناِس  َو  الّله ِعنَد  الَمقَت 

  )؛۵٣، نامه ۴۴۴، ص١٣٨۵(سیدرضی، » طبیعتًا نفرت بر رونق و توسعه اثر مستقیم دارد
 عَلیهـا َهِدیـةً  َلـُه  فأهـدی َشـفاَعةً  ألخیِه  َشَفَع  َمن«: عنه: العمل حق و هدیه قبول از پرهیز −
بـا؛ أبـواِب  ِمـن َعظیمـا بابـا أتـی َفقـد ِمنُه، فَقِبَلها ، ١٣٧٧(متقـی هنـدی، » ///ترجمـه روایـت/// الرِّ

   ).١۵٠٧٠ح
خاُء « المال: عدم بخشش از بیت − عا بماِلَک  َتکوَن  أن السَّ عـا؛ َغیـِرَک  ماِل  وعن ُمَتَبرِّ امـام  ُمَتَورِّ
: بخشندگی آن است که مال خود را بذل و بخشش کنی و در برابر ثروت دیگران پارسـایی علی

  )؛١٨۵، ص١٣٨٩شعبه حرانی،  (ابن» نشان دهی
ةٌ  َلُه  کاَنْت  َعْبٍد  ِمْن  ما: «قال َرُسول الله ادای دین نکردن: − اللـِه  ِمَن  َلُه  کاَن  ِاّال  َدیِنه َاداِء  فی ِنیَّ

ای که نیت اداء دین خویش را داشته باشد حتمًا مورد عنایت و پشـتیبای خداونـد متعـال  ؛ بندهَعْوٌن 
  ).٢۶٨۵، ح١٣۶۴(پاینده، » گیرد قرار می

  
  . آثار و برکات معنوی کسب و کار و معامالت اقتصادی حالل۴

 طلـب فـی تسـعة أجـزاء، عشـرة العافیـة«فرمایـد:  می رسـول اکـرم تندرستی و سالمت: −
جـزء آن در کـار و تـالش  ٩جزء دارد که  ١٠سالمتی و تندرستی  االشیاء؛ سایر فی جزء و المعیشة،

(متقـی » های زندگی است و یـک بخـش آن در دیگـر امـور اسـت برای کسب درآمد جهت هزینه
  )؛ ٩٢٠٨، ح۶و  ۴، ج١٣٧٧هندی، 
ْت  اْلَمَعاِش  َطَلِب  ِمْن  یْسَتِح  َلْم  َمْن «: فرماید می صادق امام :نشاط و آرامش ایجاد −  َو  َمُئوَنُتـُه  َخفَّ
 هایش هزینـه نکنـد، حیاء و نکشیده خجالت و نشده عارش کردن، کار از که کسی ِعیاُلُه؛ َنِعَم  َو  َباُلُه  َرِخی
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 برخـوردار هـا نعمت از اش عائلـه و خـانواده گردد، می راحت و آسوده مشکالت از فکرش و شده سبک
  ). ٢٨ح ،١ باب ،٧ص ،١٠٣ج ،١٣۶۵ مجلسی،( »رسند می خودشان روزی به و گشته
 هـم و شـود می سربلند و عزیز هم بکند، تالش و کار کسی اگر :شخصیت احساس و سربلندی −

 حضـرت. بـرد خواهـد بـین از را او نفس عّزت دیگران از سؤال ننگ گرنه و کند؛ می شخصیت احساس
 و کـار در را امـر ایـن تحقـق و کند می ترغیب و تشویق دیگران به نیازی بی و مالی تمّکن بر را مسلمانان
  .داند می افراد از گرفتن کمک از بهتر را فرسا طاقت و سخت کارهای انجام و نماید می معرفی تالش

های خـود را بـا عـّزت نفـس  خواسـته األنفس؛ بعّزة الحوائج اطلبوا«فرماید:  می رسول اکرم
  ).۴١، ص۵۶(مجلسی، ج» طلب کنید

 راه ، هـا ابزار و وسـایل دادن قـرار اختیار در با متعال خداوند :الهی تقوای وکسب داری دین تحکیم −
 بـه رسـیدن مسیر در انسان برای تواند می که هایی راه از یکی. است کرده هموار بشر برای را ترقی و کمال
 تقـوای کسـب و داری دین های پایه تحکیم موجب و بکند کمک فردی پیشرفت و تعالی و معنوی کمال
 : فرمـود پیـامبر. کنـد می حفـظ را انسـانی کرامت و عّزت که است تولید و تالش و کار شود، الهی

 و تبـارک خـدای طاعـت بـه رسـیدن در انسان برای کار کمک بهترین ؛الِغَنی الله َطاَعِة  َعلی اْلَعْون ِنْعَم «
  ).٧١ص ،۵ج ،١٣۶٢ کلینی،( »است دیگران از نیازی بی احساس همان تعالی،
ْسـَالِم  َبَقـاِء  َو  اْلُمْسِلِمیَن  َبَقاِء  ِمْن  ِإنَّ «: فرمود صادق امام: مسلمین و اسالم بقای و حفظ −  اْإلِ

ْن 
َ
ْمَواُل  َتِصیَر  أ

َ
ْسَالِم  َفَناِء  ِمْن  ِإنَّ  َو  اْلَمْعُروَف  ِفیَها یْصَنُع  َو  اْلَحقَّ  ِفیَها یْعِرُف  َمْن  ِعْنَد  اْأل ْن  اْلُمْسِلِمیَن  َفَناِء  َو  اْإلِ

َ
 أ

ْمَواُل  َتِصیَر 
َ
یِدی ِفی اْأل

َ
 بقای های راه از یکی که درستی  به اْلَمْعُروَف؛ ِفیَها یْصَنُع  َال  َو  اْلَحقَّ  ِفیَها یْعِرُف  َال  َمْن  أ

 حّق  که باشد کسانی عهده به آن اقتصادی امور سازماندهی و جامعه اموال که است این مسلمین و اسالم
 و اسـالم عـّزت رفـتن بـین از هـای راه از و. کننـد می عمـل خوب و بوده پایبند بدان و شناخته درست را

 را حّق  که گیرد قرار کسانی دست در آن اقتصادی امور سازماندهی و جامعه اموال که است آن مسلمانان،
  ).٣٩ح ،٩ص ،١٠٣ج ،١٣۶۵ مجلسی،( »کنند نمی عمل شایستگی به و اند نشناخته
َکَل ِمْن َکدِّ : «فرماید می اسالم گرامی رسول :قیامت عذاب از رهایی و الهی رحمت −

َ
َنَظـَر  یـِدهِ َمْن أ

ُه ِإلَ  ْحَمِة ُثمَّ َال  یِه اللَّ ُبُه ِبالرَّ َبداً  یَعذِّ
َ
 با قیامت روز در متعال خدای بخورد، خود دسترنج و زحمت از کس هر ؛أ

  ).۴٠ح ،١٠ص ،١٠٣ج ،١٣۶۵ مجلسی،( »شود نمی عذاب گاه هیچ و کند می نگاه وی به رحمت نظر
یر در شدن مستقر −  َتْحـَت «نقل شده است که فرمـود:  : از پیامبر اکرمالهی عرش سایه ز

ُه  ِإالَّ  ِظلَّ  َال  یْوَم  اْلَعْرِش  ِظلِّ  ْرِض  ِفی َضاِرباً  َخَرَج  َرُجٌل  ِظلُّ
َ
ِه  َفْضِل  ِمْن  یْطُلُب  اْأل  یُعـودُ  َو  َنْفَسـُه  ِبِه  یُکفُّ  اللَّ

که برای تأمین معاش  ای جز سایه الهی نیست. مردی روز قیامت، روزی است که هیچ سایه ِعیاِلـِه؛ َعَلی
دست آوردن روزی خود و فضـل  اش خارج شود و بر روی زمین حرکت بکند و برای به  و زندگی از خانه
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حت اش رسیدگی کند، ت دارد و به عائله طریق خودش را حفظ و نگه الهی تالش و فعالیت نماید؛ تا بدین
  ).١۴۵٨۶، ح١٣، ص١٣، ج١٣۶٩(محدث نوری، » گیرد سایه عرش الهی قرار می

َکَل  َمْن «فرمود:  : حضرت رسولالهی انبیاء زمره در گرفتن قرار −
َ
 یـْوَم  یُکـوُن  یـِدهِ  َکـدِّ  ِمـْن  أ

ْنِبیاِء  ِعَدادِ  ِفی اْلِقیاَمِة 
َ
ُخُذ  َو  اْأل

ْ
ْنِبیاِء؛ َثَواَب  یأ

َ
کس از زحمت و دسترنج خودش بخـورد، در روز  هر اْأل

، ١٣۶۵(مجلسـی، » کنـد گیرد و ثواب و پـاداش انبیـاء را دریافـت می قیامت در زمره انبیاء قرار می
  ).۴٢، ح١٠، ص١٠٣ج

های بهشــتی در روز قیامــت، بــه فراخــور  انســان شایســتگی ورود از تمــام درهــای بهشــت: −
گانه بهشت، بـه  های هشت شوند، اّما تمام درب وارد بهشت میکدام از درب خاصی  کردارشان، هر
َمـْن «شود. پیامبر رحمـت فرمـود:  که به کسب و کار حالل مشغول هستند، گشوده می روی کسانی

یَها َشاَء؛
َ
ِة یْدُخُل ِمْن أ ْبَواُب اْلَجنَّ

َ
َکَل ِمْن َکدِّ یِدِه َحَالًال ُفِتَح َلُه أ

َ
ل کس از زحمـت و دسـترنج حـال هـر أ

تواند داخـل بهشـت  کدام آنها می شود، از هر خود بخورد، به روی او تمام درهای بهشت گشوده می
  ).۴١، ح١٠، ص١٠٣، ج١٣۶۵(مجلسی، » شود

ای هستند که حتی نماز و روزه و صدقه بر مسـتمندان  گونه برخی از گناهان به آمرزش گناهان: −
نسان به واسطه کسب و کار و تـأمین مخـارج زنـدگی که ا توانند آنها را بپوشاند و فقط رنجی هم نمی

ُرَهـا «فرماید:  می شود، کفاره آن گناهان است. رسول اکرم متحمل می ُنوِب ُذُنوبًا َال یَکفِّ ِإنَّ ِمَن الذُّ
ِه  ُرَها؟ َقاَل: اْلُهُموُم ِفی َطَلـِب  َصَالٌة َو َال َصَدَقٌة وال صوم. ِقیَل یا َرُسوَل اللَّ ؛ همانـا اْلَمِعیَشـِة َفَما یَکفِّ

تواند آنها  دادن نمی گرفتن، و نه صدقه ، و نه روزه خواندن ای از گناهان، گناهانی هستند که نه نماز پاره
توانـد آنهـا را بپوشـاند؟ حضـرت در پاسـخ  ! پس چـه چیـزی می الله را بپوشاند. گفته شد: یا رسول

کشـد،  ان در جهت تـأمین مخـارج زنـدگی میکه انس هایی ها و ناراحتی ، سختی ها فرمود: هّم و غم
  ).٣۵، ص٢٢، ج١٣۴٠(معزی مالیری، » تواند آنها را بپوشاند می

ما أکل من کد یده نظر الله الیه بالرحمة ثم الیعذبه «فرمود:  پیامبر اکرمنگاه رحیمانه الهی:   −
و هرگز او را عـذاب  مند گردد، مورد رحمت خداوند قرار گرفته که از دسترنج خویش بهره ؛ کسیابدا
  ).٣۵، ص٢٢، ج١٣۴٠(معزی مالیری، » کند نمی

من أکل الحالل قال علی رأسه ملک یستغفر «فرمود:  رسول خدا استغفار فرشتگان الهی: −
ای بـر بـاالی سـر او  کس از کسب حالل غذایی تهیه کند و بخورد، فرشته ؛ هرله حتی یفرغ من أکله

، ١۴١۴(قمـی، » کند ا تمام کند، از خدا برای او طلب بخشش میکه خوردنش ر ایستد و تا وقتی می
  ).٣١٩، ص٢ج

 غـزوة مـن أقبل لما الله رسول إن«: در روایت آمده است: اکرم پیامبر محبت جلب −
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 یـا: فقـال ؟ یـدیک اکبـت الـذی هـذا مـا: لـه قال ثم النبی فصافحه االنصاری سعد إستقبله تبوک
 النار؛ تمّسها ال ید هذه: قال و الله رسول یده فقبل. عیال علی فانفقه لمسحاه بالمر إضرب الله رسول
گشت، سعد انصاری به استقبال آن حضـرت رفـت و  می از جنگ تبوک باز که رسول خدا زمانی

ایشان با او مصافحه نمود (دست داد) و سپس فرمود: چه چیزی باعث زبری و پینه دست تـو شـده 
کنم تا اینکـه مخـارج زنـدگی  است؟ عرض کرد: ای رسول خدا! من با بیل در زمین سخت کار می

دست او را بوسید و فرمود: این دستی است که آتش بـه آن  خدا ام را تأمین نمایم. رسول خانواده
  ).٢٧٩، ص٢تا]، ج اثیر، [بی (ابن» رسد نمی

 رضایت و خشنودی خدا از نتایج کار در دنیا است. حضـرت رسـول خشنودی خداوند: −
را به که روز  ؛ کسیالله عنه راض من امسی وانیا من طلب الحالل بات مغفورا له أصبح و«فرماید:  می

دسـت آوردن روزی حـالل، آمرزیـده شـده و در حـالی صـبح   پایان رساند در حال خستگی از بـه
  ).١٠، ص١٠٣، ج١۴٢٨(فیض کاشانی، » باشد کند که خداوند از او خشنود می می

من کان فی مصر مـن االمصـار، یسـعی علـی عیالـه فـی «فرمود:  پیامبر حشر با پیامبران: −
کنـد، اگـر  کس در هر شهری از شهرها که زنـدگی می  ؛ هرقیامة مع النبیینعسرة او یسرة جاء یوم ال

تالش کند، روز قیامت با پیـامبران  −چه در سختی و چه در آسانی−برای اداره مخارج خانواده خود 
  ).٢٨٣−٢٨٢، ص١۶، ج١٣٧٧(متقی هندی، » شود  محشور می

کـدام از    عمالشان مجاز هستند هـرها در قیامت به فراخور ا  انسان های بهشت:  گشایش درب −
تواننـد بـرای ورود  دربی خاص وارد بهشت شوند، اما بعضی هستند که هر دربی را که بخواهند می

انتخاب نمایند، که از جمله آنان کارگرانی هستند که در این دنیا با روشی صحیح به کار پرداخته و با 
ْبـَواُب «ید: فرما می اند. رسول خدا روزی حالل ارتزاق نموده

َ
َکَل ِمْن َکدِّ یِدِه َحَالًال ُفـِتَح َلـُه أ

َ
َمْن أ

یَها َشاء
َ
ِة یْدُخُل ِمْن أ که از دسترنج حالل خود استفاده کند، درهای بهشت به روی او بـاز   ؛ کسیاْلَجنَّ

  ).١٧٩، ص٢٢، ج١٣۴٠(معزی مالیری، » شود شده و از هر دری که خواست وارد می
 در کـار و فعالیـت نتیجـه قیامـت، در صراط از انسان عبور راه شدن هموار :صراط از سریع عبور −

َکَل ِمْن َکدِّ : «فرماید می اکرم رسول. دنیاست
َ
َراِط َکاْلَبْرِق اْلَخـاِطِف  یِدهِ َمْن أ  از که کسـی ؛َمرَّ َعَلی الصِّ

  ).٩ص ،١٠٣ج ،١٣۶۵ مجلسی،( »کند می عبور صراط پل از آسا برق نماید، ارتزاق خود حالل دسترنج
کنـد، در روز قیامـت در زیـر سـایه   : کسی که کار و تـالش میالهی عرش سایه در استقرار −

ـُه  ِإالَّ  ِظـلَّ  َال  یْوَم  اْلَعْرِش  ِظلِّ  َتْحَت : «فرماید عرش الهی است. روایت می  ِفـی َضـاِرباً  َخـَرَج  َرُجـٌل  ِظلُّ
ْرِض 

َ
ِه  َفْضِل  ِمْن  یْطُلُب  اْأل روز قیامت، سایه عرش الهی بر سـر آن  ِعیاِله؛ َعَلی یُعودُ  َو  َنْفَسُه  ِبِه  یُکفُّ  اللَّ

اش از خانه خارج شده و بـا تکیـه بـر  گیرد که برای تأمین مخارج زندگی خود و عائله کسی قرار می
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» گـردد می اش بر سـوی خـانواده  عنایت خداوندی در روی زمین به جستجو و تالش پرداختـه و بـه
  ).٣٣، ص٢٢، ج١٣۴٠، (معزی مالیری

چنین نقل  با حضرت زهرا جابر از مالقات رسول خدا :اخروی های نعمت به دستیابی −
 یـاو قـال:  یتطحـن فبکـ یکساء من أوبار إالبل و هـ  فاطمة یعل یرأ الله رسول إن«کند:  می

را در حـالتی  فاطمـه زهـرا ؛ رسـول خـدااآلخـرة غـدا یملنعـ یامرارة الدن یعل یفاطمة اصبر
کنـد. آن حضـرت گریـه  مشاهده فرمود که خود را با عبایی از کرک شتر پوشـانده و آرد درسـت می

هـای فـراوان فـردای قیامـت  خاطر رسیدن به نعمت های دنیا به نموده و فرمود: ای فاطمه! بر سختی
  ).١۶٧، ص٣، ج١٣٩٢(فیروزآبادی، » صبر کن

که در پی کسب روزی برای رفع نیازهای مادی  در مدح کسانی پیامبر نورانیت در قیامت: −
خود هستند، در تعبیری بسیار زیبا کارگر را در روز قیامت چون ماه شب چهـارده دانسـته و فرمـود: 

فًا َعلَ « ْهِلِه َو َتَعطُّ
َ
اِس َو َتْوِسیعًا َعَلی أ ْنیا اْسِتْعَفافًا َعِن النَّ ْزَق ِفی ] الدُّ َه َعـزَّ َو َمْن َطَلَب [الرِّ ی َجاِرِه َلِقی اللَّ

روزی خود را در دنیا طلـب کنـد و   هرکس از راه حالل َجلَّ یْوَم اْلِقیاَمِة َو َوْجُهُه ِمْثُل اْلَقَمِر َلیَلَة اْلَبْدِر؛
نکردن از مردم، گشایش بر خانواده و دلجویی و کمک به همسایه باشـد،  هدفش از کار، درخواست 

(فـیض » ) دیـدار خواهـد کـرد درخشـنده و جـّذاب ای چون ماه شب چهـارده ( خداوند را به چهره
  ).١۴٠، ص٣، ج١۴٢٨کاشانی، 

کس کار کند، تـوان و قـدرت  ؛ هرمن یعمل یزدد قوة«فرمود:  حضرت امیر اقتدار در دنیا: −
  ).١۵٢، ص١٣۶۶(آمدی، » شود او افزون می

َر ِفی اْلَعَمِل اْبُتِلی ِباْلَهمِّ « هرکس در کار و عمل کوتاهی کند، سستی و ناتوانی او افـزوده  ؛َمْن َقصَّ
  ).١٢٧، حکمت ١٣٨۵(سیدرضی، » شود می

  
  . پیامدهای منفی عدم اهتمام به کسب و کار حالل۵ 
به خدای  عمران بن فرمود: حضرت موسی باقر امام محمد بودن: مبغوض خدا و ائمه −

ی ِعَباِدَک «سبحان عرض کرد: 
َ
َهارِ یا َربِّ أ اٌل ِبالنَّ یِل َبطَّ ْبَغُض ِإَلیَک َقاَل ِجیَفٌة ِباللَّ

َ
؛ ای پروردگار من! أ

ها   که شـب ترین است؟ خدای متعـال فرمـود: آن کسـی کدامین بنده از بندگان تو در نزد تو مبغوض
، ١٣۶۵(مجلسـی، » گذرانـد چون مرداری در بستر خفته و روزها را به بطالت و بیکاری و تنبلی می

  ).٨، ح١٨، ص٧٣ج
ِبی َعِن «فرماید:  می عدم استجابت دعا: امام جعفر صادق − ْصَنافاً  ِإنَّ  النَّ

َ
ِتـی ِمْن  أ مَّ

ُ
 َال  أ

ْزَق  یْطُلـُب  َال  َو  یْخـُرُج  َال  َو  اْرُزْقِنـی َربِّ  یُقـوُل  َو  َبیِتـِه  ِفـی یْقُعُد  َرُجٌل ...  َلُهْم  یْسَتَجاُب  ـُه  َفیُقـوُل  الـرِّ    اللَّ
  َعْبِدی َلُه  َجلَّ  َو  َعزَّ 

َ
ْجَعـْل  َلـْم  أ

َ
ـِبیَل  َلـَک  أ َلـِب  ِإَلـی السَّ ـْرِب  َو  الطَّ ْرِض  ِفـی الضَّ

َ
   َصـِحیَحة؛ ِبَجـَواِرَح  اْأل
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هـایی از اّمـت مـن دعایشـان مسـتجاب  چنین رسیده است که فرمود: گروه از نبی مکرم اسالم
کـه از خانـه  زی مرا برسـان! در حالیخدایا، روگوید:  نشیند و می شود ...، مردی که در خانه می نمی

فرماید: ای بنده من! مگر برای  ای می کند، خداوند به چنین بنده رود و روزی را جستجو نمی بیرون نمی
سوی طلب روزی و تصّرف در زمین با جوارح و اعضای صحیح قرار نـدادم، تـا از نیـروی   تو راهی به

در زمین کـار بکنـی و بـا کـار و تـالش و فعالیـت  بدنی و سالمت اعضاء و جوارحت استفاده بکنی و
  ).۴٩٣، ص۵، ج١٣٩۴(حکیمی، حکیمی و حکیمی، » روزی خود را به دست آوری؟

شود کـه انسـان َکـّل و سـربار  بیکاری و ترک تالش و فعالیت موجب می سربار جامعه بودن: −
تعالی دور بماند؛ زیرا در دین مبین اسالم، این صفت مذموم  جامعه شده و از رحمت حضرت باری

 شود. شمرده شده و سبب دوری از رحمت الهی می
ُه َعَلی النَّ «فرماید:  می پیامبر اکرم ْلَقی َکلَّ

َ
اش را بـر دوش  کس بار زندگی ؛ هراِس َمْلُعوٌن َمْن أ

، ١٣٨۶(حـر عـاملی، » دیگران بیاندازد و سربار جامعه و مردم شـود، از رحمـت الهـی دور اسـت
  ).١٨، ص١٢ج

ُغُل  یُکِن  ِإْن «فرمود:  امام علی آلودگی به فساد: − َصـاُل  َمْجَهَدةً  الشُّ ؛ اگـر َمْفَسـَدةٌ  اْلَفـَراِغ  َفاتِّ
کردن زحمت دارد و نیازمند به بذل جهد است، پس فراغت و بیکاری مـدام نیـز،  داشتن و کار شغل

  ). ١٨، ص١٢، ج١٣٨۶(حر عاملی، » آور است مفسده دارد و فساد
شود که انسان وجهه اجتماعی را از دست بدهـد  بیکاری سبب می تضعیف پایگاه اجتماعی: −
  اعتبار شود. و بی

ـی َقـْد «عـرض کـردم:  گوید: به امام جعفـر صـادق فروش بود می ر که لباسکثی بن   معاذ ِإنِّ
وَق َو ِفی یِدی َشی َدَع السُّ

َ
ْن أ
َ
یَک َو َال یْسَتَعاَن ِبَک َعَلـی َشـی َهَمْمُت أ

ْ
؛ اکنـون کـه ٍء  ٌء َقاَل ِإذًا یْسُقَط َرأ

رت فرمود: این کار و تصمیم انداز کردم، تصمیم گرفتم که کار در بازار را ترک بکنم؟ حض پولی پس
» شود که اعتبار تو از دستت برود و از تو برای انجام چیـزی کمـک و اسـتعانت نخواهنـد سبب می
  ). ١٠، ح١۴٩، ص۵، ج١٣۶٢(کلینی، 
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  ای کسب و کار (مستخرج از آیات و روایات) های بعد حرفه ها و شاخص بندی مؤلفه ): دسته١جدول (

 یارهایمحورها و مع
 کار و کسب یاصل
  ینید منابع بر یمبتن

 جیآثار و نتا عوامل و موانع

 دیعوامل مؤثر در تول
 حالل یثروت و روز 

 و ثروت دیموانع تول
  حالل یروز 

 مثبت جیو نتا یآثار معنو 
  حالل کار و کسب

 یمنف یامدهایپ
  به اهتمام

  کسب و کار حرام

.حسن خلق و١  . آداب کسب و کار١
 کویرفتار ن

حقوقنکردنتیرعا.١
. مبغوض خدا و ١  و سالمت ی. تندرست١ گرانید

  بودن ائمه

. عدم استجابت ٢  نشاط و آرامش جادی. ا٢  یی. دروغگو٢  ییخو. نرم٢  کار و کسب تی. اهم٢
  دعا

در کسب یدست . پاک٣
و احساس  ی. سربلند ٣  یو سست ی. تنبل٣  تی. حسن ن٣  و کار

  تیشخص
. سربار جامعه ٣

  بودن
یگذار  هیتوسعه سرما. ۴

  سالم
. صدقه و رفتار۴

 کسب و یدار  نید می. تحک۴  یخوار  . رشوه۴ کین
  به فساد ی. آلودگ۴  یاله یتقوا

دریاقتصاد تی. امن۵
اسالم و  ی. حفظ و بقا۵  نی. آزار مؤمن۵  ی. امانتدار ۵ کار و کسب

  نیمسلم
 گاهیپا فی. تضع۵

  یاجتماع
. مراعات حالل و۶

 کارحرام در کسب و
. مساعدت۶

از  ییو رها ی. رحمت اله۶  ی. رباخوار ۶ یمال
    امتیعذاب ق

. احتراز از فقر٧
 یاقتصاد

. طهارت٧
 هیسا ری. مستقر شدن در ز ٧  ی. تملق و چاپلوس٧ یظاهر 

    یاله عرش

 اءی. قرار گرفتن در زمره انب٨  ری. تحق٨  ریخ تی. ن٨  مذموم یاندوز  . ثروت٨
    یاله

    بهشت به ورود یستگی. شا٩ منت گذاشتن.٩  . همت مضاعف٩
وی. احتراز از سست١٠

    . آمرزش گناهان١٠  . خلف وعده١٠    یتنبل

یار ی. تعاون و هم١١
وهیهدقبولاززی. پره١١  یاقتصاد

    یاله مانهی. نگاه رح١١ العملحق

. عدم بخشش از١٢    
   ی. استغفار فرشتگان اله١٢المالتیب

 امبری. جلب محبت پ١٣  نکردن نید ی. ادا١٣    
    اکرم

    خداوند ی. خشنود١۴    
    امبرانی. حشر با پ١۵    

 یها  درب شی. گشا١۶      
    بهشت

    صراط از عی. عبور سر ١٧    

 عرش هی. استقرار در سا١٨      
    یاله

 یها نعمت به یابی. دست١٩      
    یاخرو 

    امتیق در تی. نوران٢٠   
    ای. اقتدار در دن٢١    
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ای  العالی مرتبط با اقتصـاد مقـاومتی و فرهنـگ حرفـه ج) سخنان و تدابیر مقام معظم رهبری مدظله
  کسب و کار  

العالی کـه بـا  در این قسمت مروری اجمالی بر فرازهـایی از سـخنان مقـام معظـم رهبـری مدظلـه
بازرگـانی و صـنعتی طور عام و مسئوالن حـوزه اقتصـادی، پـولی،  کارگزاران و مدیران ارشد نظام به

  شود. طور خاص در رابطه با اقتصاد مقاومتی داشتند، می به
توانید بر پایۀ الگوی مالی اسالم، کار عظیمی را  وقتی شما می حمایت از بانکداری اسالمی: .١

که چنین گسترۀ بزرگی دارد به پیش ببرید، این خود نـوعی تـرویج اسـالم و عـزت بخشـیدن بـه آن 
کنیم و آن را بـرای  الملل اسالمی حمایت می است؛ لذا ما از پیشرفت این مرکز مالی و صندوق بین

دانیم. آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه اگـر دنیـای اسـالم بـا  فید میدنیای اسالم و برای اسالم م
های فراوانی که دارد، سر و سامانی به اقتصاد خود ندهد، در این حرکت اقتصـادی جهـانی،  ظرفیت

  )؛٢۵/۶/١٣٨٣بالشک طعمۀ دیگران خواهد شد (
توصیۀ مهم در زمینۀ اقتصـاد مقـاومتی، یکـی  ها در اقتصاد مقاومتی: قش مؤثر بانک. ایفای ن٢ 

ها بایـد نقـش ایفـا کننـد، بایـد خودشـان را تطبیـق بدهنـد بـا مـواّد  ها است: بانک توصیۀ به بانک
توانند نقـش ایفـا کننـد،  های دولت در این زمینه؛ و می ریزی های اقتصاد مقاومتی و برنامه سیاست
  )؛١۶/٠۴/١٣٩٣توانند ( ت؛ البّته نقش منفی هم مینقش مثب

اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصـادی . اقتصاد مقاومتی عامل استحکام ساخت اقتصادی: ٣ 
های جهانی در آن اثـر نگـذارد. اگـر در کشـور  کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه

تواند به زندگی مردم آسـیب وارد  المللی نمی های بین نهکدام از این تکا  اقتصاد مقاومتی باشد، هیچ
کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشور، ساخِت اقتصادی و بنـای اقتصـادی جـوری 

 )؛ ٢٩/١١/١٣٩٣باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود (
اقتصاد مقـاومتی یعنـی مـا اگـر بـه نیـروی داخلـی، بـه ابتکـار  های داخلی: بر ظرفیت تکیه. ۴
ها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنـیم، از فخـر و مّنـت دشـمنان  ها، به فّعالّیت ذهن جوان

خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. معنای اقتصاد مقاومتی این است که ما 
ریزی  پایانی را که در داخل هست جستجو کنیم، شناسایی کنیم، با برنامه های بی ه کنیم، ظرفّیتنگا

  )؛ ٢٣/٠٢/١٣٩٣ها را فّعال کنیم، این استعدادها به کار گرفته بشوند ( درست و صحیح این ظرفّیت
ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر د داخلی: از تولی حمایت. ۵

بخواهد رونق پیدا بکند یقینًا باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی کـه مـانع رشـد آن 
وجود بیاید، هم واردات محصوالت مشابه بـه   است جلوگیری بشود، هم برای محصوالت، بازار به

  )؛ ١٠/٢/١٣٩٣شود (یک نحوی کنترل ب
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مسئله مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصـاد مقـاومتی مصرف و پرهیز از اسراف:  مدیریت. ۶
های غیر  های دولتی، هم دستگاه است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه

ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعًا جهـاد اسـت. امـروز  م آحاد مردم و خانوادهدولتی، ه
پرهیز از اسراف و مالحظۀ تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهـادی اسـت؛ 

  )؛ ٣/٠۵/١٣٩١را دارد (  الّله سبیل تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی انسان می
گـوییم؛  همان جهاد مسّلحانه را مـی −کسی خیال نکند که جهاد  ه اقتصاد:. رویکرد جهادی ب٧

نه جهاد علمی و مالی و اقتصادی و جهاد در سنگر سازندگی که همـه در جـای خـود محفوظنـد و 
های دیگـر قابـل مقایسـه  تمام شده است. البته فضیلِت جهاد مسّلحانه با فضـیلت −فضیلت دارند

  )؛ ٢٩/۶/١٣٧٣نیست (
های جدیـد و رونـق  سازندگی به معنـای ایجـاد فرصـت. سازندگی و رونق اقتصادی مستمر: ٨

ای از جامعه باقی بماند. البته اگر سازندگی ادامـه  اقتصادی است؛ اما ممکن است فقر هم در گوشه
ن طور نیست که تالش برای سازندگی، در همـا تدریج فقر را از بین خواهد برد؛ اما این  پیدا کند، به

مقدمات کار، به معنای نابود کردن فقر باشد. سازندگی باید استمرار پیدا کند؛ وقتـی اسـتمرار پیـدا 
  )؛٢٢/١٢/١٣٧٩کرد، به تدریج فقر هم برطرف خواهد شد (

پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت  های مردم: . مدیریت و میدان دادن به سرمایه٩
کـه −های مردم  مدیریت و امکان دادن و میدان دادن به سرمایهاست. بخش صنعت را باید با تدبیر، 

ایـم. ایـن  ها هـم آورده پیش برد. ما این را در سیاست − گذاری کنند بتوانند در بخش صنعت سرمایه
  )؛١٠/٠۴/١٣٨٠اقدام باید به دور از هرگونه حرکت امتیازجویانه و امتیازخواهانه باشد (

های مختلف نظارتی در سه  بخشگردش مالی و اقتصادی: . شناسایی نقاط دچار آسیب در ١٠
قوه از قبیل سازمان بازرسی کـل کشـور، دیـوان محاسـبات و وزارت اطالعـات بایـد بـا همکـاری 
صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم 

  )؛١٠/٠٢/١٣٨٠ا یاری رسانند (زدایی در هر مورد ر قضایی و نیز مسئوالن آسیب
حـاال −دهیم به صنعت داخلـی  اگر اهمیت می. کمک به ارتقاء کیفیت محصوالت داخلی: ١١

بایستی سیاست تعـدیل بازرگـانی  −های دیگر در زمینه خودرو که فعًال محل کالم ماست و یا زمینه
های  ًا ضرر خواهد زد. دسـتگاهرویه قطع خودمان را در این زمینه حتمًا تنظیم کنیم. یعنی واردات بی

کنند، به این نکته باید توجه کنند.  های اجرایی را تنظیم می گذار کشور و کسانی که سیاست سیاست
تر و بهتر، رشد صنعت داخلی اسـت؛ قـوام  فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهم

  )؛١/١/١٣٨٩گرفتن صنعت داخلی است (
یک مسـئله مهـم در بـاب صـنایع مـا و از جملـه حـاال  راتی برای صنایع:. تأمین بازار صاد١٢
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های گوناگون دولتی باید تالش بکنند تا بـازار  صنعت خودرو، همین مسئله صادرات است. دستگاه
صادراتی را تأمین بکنند. ایـن یکـی از آن کارهـای بسـیار حسـاس، بسـیار هنرمندانـه و مبتنـی بـر 

  )؛١/١/١٣٨٩جانبه است (های متنوع و مرکب چند  تالش
مـا ثـروت، منـابع طبیعـی و تولیـدات داخلـی زیـاد داریـم.  . کمک به افزایش ثروت ملی:١٣

امکانات تولید ثروت در داخل کشور، خیلی زیاد است. روزی به خاطر جنگ، ایـن کارهـا عملـی 
ایـن کـار را نبود، ولی بحمدالله امروز عملی است. باید هم انجام گیرد و انجام دهند. دولـت هـم 

  )؛٠۴/٠١/١٣٧۵کند، باید هم بکند ( می
های کار اقتصادی، عمـده تـالش را بایـد  در زمینه . همفکری در زمینه تولید و رفع موانع آن:١۴

روی تولید برد. اساس مسئله، تولید است. ببینید در کدام نقطه از مجموعه مقـررات کشـور مـزاحم 
  )؛٠۵/٠۶/١٣٨٢با تولید وجود دارد، آن را عالج کنید (

ینان:١۵ ینی و کارآفر های اقتصادی و کارآفرینی، مهـم در درجـه اول  در کار . حمایت از کارآفر
شود قدم برداشت. بعد از آنی که فهمیدیم اقدام، ممکن اسـت، احسـاس  این است که ما بدانیم می

  )؛١۶/۶/١٣٨٩کنیم که این اقدام یک وظیفه است؛ یک وظیفه عظیمی است (
جانبه مورد توّجه باشد؛ امنّیت اجتماعی، امنّیت   باید امنیِت همه ی امنیت اقتصادی:. برقرار ١۶

اقتصادی، امنّیت فرهنگی، امنّیت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسالمی باید احسـاس کننـد کـه 
و فّعالیت اقتصادیشـان برخـوردار از   گذاری جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه

  )؛ ٢٨/٢/١٣٨٠امنّیت است (
خواران و  خواهـان، زیـاده های نامشروع، زیاده گردآورندگان ثروت. مبارزه با فساد اقتصادی: ١٧

کننـد،  کنند، یا کار می گذاری می مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی تنگ کنند که یا سرمایه
دهند و درآمدی بسیار کمتـر از آنهـا  خوانند، یا علم را گسترش می کشند، یا درس می یا زحمت می

دارند. نظام باید با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد اقتصادی مبـارزه کنـد؛ ایـن وظیفـۀ مجلـس و 
  )؛١۵/۴/١٨٣دولت و قوۀ قضائیه است (

فعال اقتصادی که با وجود خودش، با فکـرش، بـا پـولش، بـا  گذاری سالم: . تشویق سرمایه١٨
کند، بایـد مـورد تشـویق و تقـدیر قـرار  اش دارد به کشور کمک می ارآفرینیاش، با ک گذاری سرمایه

گیرد. بنابراین مبارزۀ با مفاسد اقتصادی حتمًا یک رکن اساسی کـار اسـت کـه بایسـتی  بگیرد، و می
   )؛٢۶/۵/١٣٩٠انجام بگیرد (

روت ملـی برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ث . حمایت بدون تبعیض از فعاالن اقتصادی:١٩
گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض  نیازی برسانیم، باید سرمایه به حد استغناء و بی
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انتخاب همۀ آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کننـد. دولـت 
 ). ٣٠/١١/١٣٨۵باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند (

  رهبری معظم مقام سخنان از مستخرج کار، و کسب ای حرفه های ارزش و مقاومتی اقتصاد های مؤلفه): ٢( جدول

  یاسالم یاز بانکدار  یت. حما٢ ییزاو اشتغالیدر عرصه اقتصادی. حرکت جهاد١
  یها در اقتصاد مقاومت نقش مؤثر بانکیفایا.۴ مردمهاییهدادن به سرمایدانو میریت. مد٣
  یعامل استحکام ساخت اقتصاد ی. اقتصاد مقاومت۶ یو اقتصادیدر گردش مالیبنقاط دچار آسیی. شناسا۵
 یمعامل مواجهه با تحر  ترین یاصل ی. اقتصاد مقاومت٨ یمحصوالت داخلیفیت. کمک به ارتقاء ک٧

 عالج مشکالت کشور  یاقتصاد مقاومت.١٠ یعصنایبرایبازار صادراتین. تأم٩
 یداخل های یتبر ظرف یهتک. ١٢ یثروت ملیشو افزاگذارییه. سرما١١
 یداخل یداز تول یتحما. ١۴ و رفع موانع آنیدتولینهدر زمی. همفکر ١٣

 یاقتصاد مقاومت های یژگی. و١۶ ینانو کارآفرینیاز کارآفریت. حما١۵
 یاقتصاد مقاومتهای یاست. الزامات و انتظارات س١٨ یاقتصادیتامنی. برقرار ١٧
 یاقتصاد مقاومت یها یبآس. ٢٠ ی. مبارزه با فساد اقتصاد١٩
 از اسراف یزمصرف و پره یریتمد.٢٢ سالمگذارییهسرمایق. تشو٢١

 به اقتصاد یجهاد یکرد. رو٢۴ یاز فعاالن اقتصادیضبدون تبعیت. حما٢٣
  مستمریو رونق اقتصاد ی. سازندگ٢۶ یندهزایدیتولیهادر طرحگذارییه. سرما٢۵

  
  تحقیق گیری و پیشنهادهای نتیجه

های فرهنگی مرتبط با موضوع تحقیق، که از منابع دینـی  ها و شاخص با توجه به اینکه عوامل، مؤلفه
العالی)، احصـاء شـده  و تدابیر مقام معظم رهبری مدظلـه (آیات، روایات، سخنان امام خمینی

  ها، الزم ها و سـازمان است، حکم تکلیفی و یا حداقل جنبه ارشـادی داشـته و بـرای کلیـه دسـتگاه
بندی گردیدنـد. براسـاس  ها در قالب جداول فوق دسـته باشد، بنابراین مجموعه شاخص االتباع می

های مرتبط بـا موضـوع تحقیـق، مبتنـی بـر  ها و شاخص ؤلفهمطالعه صورت گرفته از منابع دینی، م
  مالحظات زیر احصاء گردیدند:

 باشند؛ می مرتبط سازمانی فرهنگ های ارزش و ابعاد با مستقیم طور به که هایی شاخص و ها مؤلفه  
 اند؛ هایی که بیشترین کاربرد را در اسناد مورد بررسی، داشته ها و شاخص مؤلفه  
 هایی که از اهمیت زیادی نسبت به سایر عوامل دارند؛ شاخصها و  مؤلفه  
 ها و  هایی که از مزیت مشترک و عمومی بـودن در اغلـب نهادهـا، سـازمان ها و شاخص مؤلفه

 های ارزشی، برخوردارند؛ دستگاه
 های مرتبط با کسب و کار و اقتصاد مقاومتی؛ معیارها و ویژگی  
 گر مدیریت جهادی؛ لهای فرهنگی مقوم و تسهی برخی از مؤلفه 
 گر اقتصاد مقاومتی. های فرهنگی مقوم و تسهیل برخی از مؤلفه 
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 زایی درون و کشور های ظرفیت به بازگشت کار و کسب فضای شده گم های حلقه از یکی که آنجا از
 مقاومتی اقتصاد های سیاست به عمل با خارجی، معاهدات و وعیدها وعده به آن زدن گره بدون اقتصاد،

 هـای فعالیت بـر دینـی منظـر از تـا گردید تالش تحقیق این در بنابراین است، جهادی عزم و روحیه با و
 حـوزه ایـن جهـادی مدیریت رویکرد با دینی عوامل و متغیرها و شود تأکید کار و کسب حوزه اقتصادی
 بخـش در شـده شناسایی های شاخص و ها مؤلفه تحقیق، این در اساس این بر. گردد معرفی و شناسایی
 احادیـث و روایات و کریم قرآن آیات از شده استخراج معیارهای و ها مؤلفه مورد، ٢۴ جهادی مدیریت

 از مسـتخرج مقـاومتی اقتصـاد بـر ناظر های مؤلفه و مورد ۵٨ کار و کسب ای حرفه و تخصصی بعد در
  .باشد می مورد ٢۶ العالی، مدظله رهبری معظم مقام بیانات

های دینی در حوزه کسب و کار و نیز کاربست  گیری از آموزه های تحقیق، با بهره با توجه به یافته
های صحیح و پویایی ایـن حـوزه پیشـنهادهای  گیری های اقتصاد مقاومتی، به منظور جهت سیاست

  شود.  زیر ارائه می
 گذاران و  ناپـذیر اسـت کـه ضـروری اسـت سیاسـت رویکرد جهادی به اقتصاد، امری اجتناب

های اقتصاد مقاومتی مبتنی بـر حرکـت جهـادی،  سازی سیاست ریزان این عرصه بر پیاده برنامه
 اهتمام ویژه مبذول دارند؛

 تر، موتـور محرکـه اقتصـاد پویـا، ابتنـای آن بـر  یکی از عوامل مهم و حیاتی و به تعبیر صـحیح
کردن ورود آنها بـه ایـن عرصـه در  سرمایه انسانی جوان، با انگیزه و پر انرژی است که با فراهم

  توان به این حوزه تحرک بیشتر بخشید؛ کنار مقررات زدایی از نظام دیوان ساالر، می
 کـارآفرینی و زایی،  اشـتغال های داخلـی و حمایـت از بر ظرفیت تکیههای تحقیق،  براساس یافته

هایی است که در بیانات مقـام معظـم  گذاری سالم، از جمله مؤلفه ارآفرینان و تشویق سرمایهک
کیـد  العالی برای دستیابی به ساخت مستحکم اقتصاد کشور، بر ایـن مؤلفـه رهبری مدظله ها تأ

 مکرر شده است؛
 از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت محصـوالت داخلـی و  حمایتسازی در زمینه  فرهنگ

خرید کاالهای ایرانی، از جمله اقدامات فرهنگی مهمی است کـه وظیفـه نخبگـان و صـاحبان 
 کند؛  تر می فکر و اندیشه و رسانه را سنگین

 دی و یکـی از هـای کـور اقتصـا عنوان شـاه کلیـد قفـل گره مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، به
باشـد کـه  ساز سالمت و شفافیت این عرصه می ترین عامل رونق حوزه کسب و کار و زمینه مهم

های نظارتی و قضایی بر این مهم پای فشرده و  ویژه دستگاه ربط به اندرکاران ذی الزم است دست
  بدون اغماض با مفاسد و مفسدان اقتصادی برخورد قانونی نمایند؛ 
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  مندی و پرهیز از اسـراف و تبـذیر، عامـل  ایرانی با رویکرد قناعت− اسالمیترویج سبک زندگی
آیـد کـه  مؤثری در قطع وابستگی اقتصادی به بیگانگـان و خودکفـایی اقتصـادی بـه شـمار می

ضروری است در جهت تبدیل این مفاهیم به گفتمان غالب در سطح کشور، تـالش مضـاعفی 
 صورت گیرد؛ 
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