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 تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم )ص(
 

 ***زاده، محمدرضا حمیدی**پورفراهلل نقی، ولی*صدیقه شریفی1
 

 چکیده
های پایین درآمدی و های گسترده غرب علیه ایران و شرایط وخیم اقتصادی دهکتوجه به اتخاذ تحریمبا      

در برخی رفتارهای اقتصادی، چه از  بایدبا توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطه اقتصاد مقاومتی، 
زیرا در یک نظام اسالمی، مالک رفتار انسان تطابق  ؛جانب ملت و چه از جانب دولت تجدیدنظر صورت گیرد

تواند یک الگوی رفتاری بنابراین پیروی از سیره نبوی و علوی می است؛های اسالمی با معیارها و ارزش
های ممتاز سیره معصومین )ع( در بخش های اساسی و برجستگیمناسب برای انسان اسالمی باشد. از امتیاز

های های قرآن است که متناسب با نیازهای رفتاری اقتصادی برگرفته از آموزهالگو اقتصاد، داشتن مجموعه
مایه تحول عظیم جامعه جاهلی و تغییر این مجموعه غنی، دست .استواقعی انسان در هر دوره و زمانی 

مناسب و  های)ع(، با اتخاذ روش . معصومینشدبنیادین آن به سمت جامعه نمونه اسالم در طول تاریخ اسالم 
ای از گیری از تعالیم وحیانی، جریان هنجارسازی رفتارهای اقتصادی را شکل دادند. این رفتارها در برههبا بهره

ای خاص از خود به نمایش گذاشت. مقاله خصوص در زمان حکومت نبوی و علوی، جلوهتاریخ اسالم، به
اهنماهایی از سیره پیامبر اکرم )ص( در هریک از ابعاد رو با بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی به ارائه الگو و رپیش

تحلیلی و با  -صورت توصیفیهها بو تحلیل داده بررسیای بوده و پرداخته است. روش تحقیق مقاله کتابخانه
 .استرویکرد تاریخی و استناد به آیات و روایات اسالمی 

 

 .اقتصاد اسالمی ؛مدیریت اسالمی ؛)ص( سیره پیامبر ؛اقتصاد مقاومتی :هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

ارزشمند است که خداوند در  قدر آن)ص(  شناخت و پیروی از سیره عملی و نظری پیامبر اعظم     
که به  کس آنبراى شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقى نیکوست براى  قطعاً»قرآن فرموده است: 

)ع(  همچنین به فرموده امیرالمؤمنین ؛[34] «1کند خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى
هاست؛ رفتارتان را با سیره و روش پیامبر و به راه و رسم پیامبران اقتدا کنید که بهترین راه و رسم»

بنابراین از پیامبر پاک و » رمودند:و نیز ف [2] «2هاستترین روشکننده)ص( تطبیق دهید که هدایت
)ص( پیروی کن؛ زیرا سیره و راه و رسمش سرمشقی است برای آن کسی که بخواهد تأسی  اتپاکیزه

ترین بندگان نزد خداوند و محبوب شودجوید و انتسابی است )عالی( برای کسی که بخواهد منتسب 
. بدین ترتیب پیروی از [2] «3او گذاردجای قدم کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد و قدم به

 .استویژه در اقتصاد عصر حاضر نیز ضروری سیره اسوه جامع و کامل در همه ابعاد به
فضیلت و انسانیت است. گفتار و رفتارش در  اریع تماماسالم )ص( انسان کامل و الگوی  پیامبر     

ترین فیض الهی است که )ص( برجستهآموز و راهنماست. رسول خاتم همه ابعاد زندگی بشر درس
خداوند دین کامل و جاوید را بر او نازل فرمود تا معلم بشر و مدبر آنان در مسیر رشد و رستگاری 

و رحمت برای جهانیان و صاحب اخالق واال معرفی  روبرکتیخباشد. خداوند در قرآن ایشان را مظهر 
 فرموده است.

و غفلت و انحراف از مسیر انسانیت او را در  شده استتکنولوژی  در دنیای مدرن که انسان فریفته     
 .استبخش ورطه سقوط قرار داده است، بازگشت به قرآن و تأسی به الگوهای کمال تنها راه نجات

گر سیره قولی و عملی پیامبر گرامی اسالم، بعد اقتصادی است. آموز و هدایتیکی از ابعاد درس     
آخرت بلکه  تنها نه، نشودهای مهم زندگی انسان است که اگر در مسیر درست هدایت اقتصاد از جنبه

گذاری و چگونگی کشد. مسائلی همچون کار و تولید، توزیع، سرمایهدنیای انسان را نیز به تباهی می
که دقت و توجه در سیره رسول خدا  هستندها موضوع دیگر محورهای اقتصادی مصرف، تجارت و ده

 نماید.د ما را به حیات طیبه رهنمون میرابه این مو )ص( است
به مدارج عالی کمال  به اواقتصاد و دین، در معنابخشیدن به زندگی مادی و معنوی بشر و نیل      

توان گفت، در این جهت مکمل یکدیگرند. از سویی زندگی ای دارند و میکننده روحی، نقش تعیین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (21)احزاب،  اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًالَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو . 1

 (110)نهج البالغه ،  وَاقتَدُوا بِهَدیِ نَبیِّکُم فَاِنَّهُ اَفضَلُ الهَدیِ، وَ استَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَاِنَّهَا اَهدَی السُّنَنِ. 2

ه فَإنّ فِیِه اُسوَه لِمَن تَأسِّی وَ عَزَاءً لِمَن تَعَزّی وَ أحَبُّ العِبَادِ إلَی اهللِ المتَأسِّی بِنَبِیِّهِ فَتَأسِّ بِنَبیّکَ األطیَبِ األطهَر صلی اهلل علیه و آل. 3
 (160)نهج البالغه، وَ المقتَصُّ لِأثَرِهِ



 139                                                                             اکرم )ص( یامبرپ یرهدر س یاقتصاد مقاومت یراهبردها یینتب

اقتصاد شکوفا و رشدیافته، بسی تلخ، دشوار و قرین نکبت و بدبختی ها، بدون فردی و اجتماعی انسان
های دینی و استیالی سایه فقر، فساد، فحشا، جرم و ساز نابودی ارزشاست. اقتصاد بیمار، زمینه

نشدن رگ حیات خود هایی که وامانده گرده نانی برای قطعانسان بسا چهجنایت بر زندگی بشر است. 
های انسانی و فضائل و مکارم اخالقی، تصور و و از آرمان شندیندیابهستند، نتوانند به تعالی معنوی 

تر از قتل و )ص( تهیدستی را سخت ای داشته باشند. بر این مبنا، رسول خداترسیم روشن و شایسته
 اند.دانسته رفتن را بهتر از نادانیامیرمؤمنان علی )ع(، مردن و زیر خاک

وسیله ایمان به گسیخته پول و سرمایه، اگر بهاز سوی دیگر، رفاه روزافزون مادی و تسلط لجام     
آدمی را در باتالق خور و  چنان آنهای معنوی مهار نشود، خدا و پایبندی به فضائل اخالقی و ارزش

بخش استعدادهای تکاملهای روحی و همه کرامت یکل بهکه  برد یفرومخواب و خشم و شهوت 
شود: همان طلب مسخ میسپرد و به شکل حیوانی ثروتمند و رفاهخدادادی خویش را به فراموشی می

خود را  که نیهمکند  انسان طغیان می نیقی به»فرماید: اش میحقیقت روشنی که قرآن کریم درباره
-و تفریط می افراط  به. از میان رفتن توازن و تعادل منطقی در اقتصاد، کار را [34] «1نیاز پنداردبی

سرمایه، حد افراط است. در این دو حد است که  دوشرطیق یبکشاند. فقر، حد تفریط و حاکمیت 
تواند مانع اساسی رشد شود. هم فقر و اقتصادی میاخالق، فضیلت، علم و فرهنگ، تباه و قربانی می

 اندوزی عامل فساد، سقوط و انحطاط معنوی است.تعالی فرهنگی شود و هم تکاثر و مالفکری و 
 
 پژوهش و چارچوب نظری. مبانی 2

شود، ثبات و پایداری اقتصاد ها که همواره در مباحث اقتصاد کالن مطرح می آل یکی از ایده     
تأثیر برخی عوامل داخلی این ثبات و اثر عوامل خارجی یا تحت کشورهاست. همواره امکان دارد بر
ی اصلی اقتصاددانان  ها ثباتی در اقتصاد حاکم شود. یکی از دغدغه پایداری با تهدید مواجه و حالت بی

اقتصاد  مبانی نظریمداران بازگرداندن اقتصاد کشورها به شرایط ثبات و پایداری است. در  و سیاست
شود، مطالعات فراوانی انجام گرفته و از  اد کشورها وارد میمتعارف درباره فشارهای خارجی که به اقتص

مفاهیم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها و میزان تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر 
پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی،  آوری، آسیب فشارها بهره گرفته شده است. مفاهیمی مانند تاب

ها و نهادها و وضعیت یکنواخت بودن مدلو پیوستگی متقابل، ثبات، مقاوم پایداری و تداوم، استحکام
اقتصاد کالن به نحوی به بحث ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوه واکنش اقتصاد کالن به این 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (7و  6علق، ) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى،کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى. 1
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های اقتصادی و جنگ اقتصادی  پردازد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم فشارها می
ی مستکبر در دهه اخیر علیه ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران راه انداختند، رهبر معظم که کشورها

کار را به« اقتصاد مقاومتی»بار در سخنان خود در جمع کارآفرینان واژه  اولین 1389انقالب در سال 
اقتصاد »های کلی [. ابالغ سیاست29] ی این نوع اقتصاد را تبیین کردند ها مؤلفه جیتدر بهبردند و 
بند یک اصل صدودهم قانون اساسی توسط رهبر انقالب، راهبرد حرکت صحیح  بر اساس« مقاومتی

ها را تأمین کند. ایشان هدف از ابالغ این سیاستاقتصاد کشور در دهه پیشرفت و عدالت را ترسیم می
 ساله ستیبانداز مهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشرشد پویا و بهبود شاخص

گرا را در این زا، پیشرو و برونساز، مولد، درونپذیر، فرصتاند و رویکردی جهادی، انعطافمعرفی کرده
 [.8] مدنظر دارند ها استیس

های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد در یک مسیر هدف سیاست     
زننده کند با هرگونه عوامل برهممبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب میریزی بر رشد پایدار است. برنامه

های ها و نااطمینانیای انتخاب شود که خطرپذیریگونهرشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به
 [.6] تحقق اهداف آن به حداقل برسد

افـزاری کلیه کسانی و سختافـزاری منظور از تفکر اقتصاد مقـاومتی، آن است که از جهت نـرم     
-های فشار اقتصادی؛ بهکنند، ابـتدا درصدد تشخیص حـوزهکه در بخش اقتصاد جـامعه فـعالیت می

کـاربستن نهـایت سعی و تـالش خویش جهت ایستادگـی و ویژه در شرایـط کنونی و به دنبال آن به
چنین فشارهایی به فرصت با تکیه  ها و فشارهای اقتصادی غـرب و تبدیلمقـاومت در برابر تـحریم

  های عقالیی.بر خودباوری، مشارکت همگانی و اعمال مدیریت
 یتهای کلی اقتصاد مقاومسیاست، گانه سهمتن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای بر اساس 

 به شرح زیر است:
 منظور بههای انسانی و علمی کشور  سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال (1

های اقتصادی با تسهیل و  توسعه کارآفرینی و به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت
 .درآمد و متوسط های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم تشویق همکاری

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی  بنیان، پیادهیشتازی اقتصاد دانشپ (2
ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات  منظور بهنوآوری 

 .بنیان در منطقه بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش

http://www.polimali.com/
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 سازی نیروی کار، تقویتوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند ( محور قراردادن رشد بهره3
های  کارگیری ظرفیت و قابلیتها و بهپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان رقابت

 .های مناطق کشور متنوع در جغرافیای مزیت
وری، کاهش   تولید، اشتغال و بهره ها در جهت افزایش سازی یارانه استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند (4

 .های عدالت اجتماعی شدت انرژی و ارتقاء شاخص
ویژه هدر ایجاد ارزش، ب ها آنتولید تا مصرف متناسب با نقش   بری عادالنه عوامل در زنجیره ( سهم5

 .با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه
دادن به تولید ویژه در اقالم وارداتی( و اولویته)ب ها و کاالهای اساسی افزایش تولید داخلی نهاده (6

محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش 
 .وابستگی به کشورهای محدود و خاص

)مواد اولیه  ا تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید( تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی ب7
 و کاال(.

های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف  مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست (8
 .پذیری در تولیدریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتکاالهای داخلی همراه با برنامه

هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد نظام مالی کشور با   جانبه اصالح و تقویت همه (9
 .ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص   جانبه( حمایت همه10
 ارزآوری مثبت.

های پیشرفته،  انتقال فناوری منظور بهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  (11
 .گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

 پذیری اقتصاد کشور.( افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب12
 پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز.مقابله با ضربه (13
اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر  منظور بهکشور  ازو گافزایش ذخایر راهبردی نفت  (14

 .ویژه در میادین مشترکههای تولید نفت و گاز، ب حفظ و توسعه ظرفیت
افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای افزایش ارزش (15

شاخص شدت مصرف انرژی( و باالبردن صادرات برق، محصوالت  بر اساس) دارای بازدهی بهینه
 های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع. پتروشیمی و فرآورده
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سازی های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی جویی در هزینهصرفه (16
 .ای زایده های موازی و غیرضرور و هزینه اندازه دولت و حذف دستگاه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی (17
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی   افزایش ساالنه (18

 .بودجه به نفت
در  فسادزاهای  ها و زمینه سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت سازی اقتصاد و سالم شفاف (19

 های پولی، تجاری، ارزی و ... حوزه
و  یگذار هیسرماوری، کارآفرینی،  تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره (20

 .اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
ای و  های علمی، آموزشی و رسانه ویژه در محیطهآن بسازی تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان (21

 .تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
و بسیج پویای  یساز هماهنگهای کلی اقتصاد مقاومتی با دولت مکلف است برای تحقق سیاست (22

 :را معمول دارد همه امکانات کشور، اقدامات زیر
های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات  ظرفیت یریکارگ بهشناسایی و ـ 

 .مناسب

 .های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن رصد برنامهـ 

های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در  مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحـ 
 .های داخلی و خارجی برابر مخاطرات و اختالل

 .های نظارت بر بازار گذاری و روزآمدسازی شیوه سازی نظام توزیع و قیمتشفاف و روان (23
 افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن. (24

-هتوان اقدامات زیر را از دیدگاه مقام معظم رهبری بطور خالصه میبراساس آنچه گفته شد به     
 مدت برشمرد:متی از دو منظر بلندمدت و کوتاهعنوان الزامات اقتصاد مقاو

 اقدامات بلندمدت:
 ؛تکیه بر مردمـ 

 ؛بودن اقتصادمقاومـ 

 ؛بنیاناقتصاد دانشـ 

 ؛کاهش وابستگی به نفتـ 

 .تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتیـ 
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 مدت:اقدامات کوتاه
 ؛حمایت از تولید ملیـ 

 ؛مدیریت منابع ارزیـ 

 ؛مصرفمدیریت ـ 

 ؛استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکاناتـ 

 حرکت بر اساس برنامه.ـ 
بودن معدل دهد که عالوه بر پایینهای اخیر نشان میبررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه     

عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات باالیی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و 
 ناشی هایتکانه همچنین و های اقتصادی نامناسببودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاستنوسانی

 و نامناسب اقتصادی هایسیاست یعنی عامل این دو مشترک وجه گردد.برمی خارجی هایتحریم از
 ارزی درآمد همچنین و دولت دارد. وابستگی درآمد نفتی منابع از استفاده چگونگی در ریشه ها،تحریم

 پیدا آن برای حلیراه موقعی که تا و است کشور اصلی مشکل آن فروشیخام و نفت درآمد به کشور

 جهت حلی بلندمدتراه بدیهی است استفاده از یافت. خواهد تداوم ایران اقتصاد در ناپایداری نشود،

مقاومتی  اقتصاد راهبردهای از استفاده با توسعه ششم برنامه در نفتی درآمدهای به وابستگی کاهش
-به صنعت ،ونقل حمل هایبخش در نفت از استفاده نفت جهانی اندازچشم به توجه با .ضروری است

 تواند یم خام، نفت فروش یجا به برق تولید و کشاورزی و تجاری خانگی، پتروشیمی، مصارف ویژه

 [.6] باشد مشکل راهگشای
ها و راهبردهای ها، چالشها، مفهوم، ابعاد، ویژگیضمن توجه به این سیاست اردکانی و همکاران     

اقتصاد مقاومتی را واکاوی نموده و بر این اساس، برخی موانع تحقق آن را کسری بودجه مزمن، 
های زیرساختی و گمرک، فقدان الگوهای مصرف ناکارآمدی، نظام مالیاتی، پولی و بانکی، ضعف

نکردن از آن، کنندگان، فساد مالی و اقتصادی و پیشگیرینکردن از حقوق مصرفبهینه، حمایت
راهبردهای مهم در رشد اقتصاد مقاومتی را  ها آندانند. رویه و بوروکراسی اداری میواردات بی

های پولی و مالی، ها، کارآمدی سیاستبندی مناسب، نظام مالیاتی کارآمد، هدفمندی یارانه بودجه
ها و اصالح ساختار دولتی، زایی، ثبات قیمتاردات و توسعه صادرات، تثبیت نرخ ارز، اشتغالمدیریت و

 [.8] نمایندمدیریت مصرف، قناعت و ترجیح مصرف کاالی داخلی بر کاالی خارجی قلمداد می
 

های عملی ها و تالشمجموعه فعالیت .)ص( و لزوم آشنایی با آن سیره حکومتی پیامبر اکرم
کارگیری دستورات اسالم و در راه گسترش و بسط آن، در شرایط به منظور به)ص( را که  پیامبر
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طورکلی سیره به دو قسمت هب ؛نامندمی« سیره نبوی»به وقوع پیوسته است،  گوناگون زمانی و مکانی
 ، به روش رفتار فردی رسول خداشود. در سیره فردی اصلی سیره فردی و سیره اجتماعی تقسیم می

دهد که اما سیره اجتماعی آن قسمت از سیره را تشکیل می ؛شود)ع( پرداخته می و یا معصوم )ص(
قسمت سیره اجتماعی  نیتر مهمنمود. رسول خدا )ص( در برخورد با مردم در صحنه اجتماع رفتار می

ایشان است که در دوران رسالت خویش در مدینه، تحقق پذیرفت « سیره حکومتی»)ص(  آن حضرت
و شامل نحوه رفتار با مؤمنان، کفار، اهل کتاب  ردیگ یبرمین قسمت، بخش عظیمی از سیره را در و ا

)ص(  و منافقان و... است. برخی از مبانی و اصول اساسی در سیره اجتماعی و حکومتی آن حضرت
آراء ند از: عطوفت و مهربانی، تواضع و فروتنی، حلم و بردباری، عفو و گذشت، احترام به اعبارت

دیگران، مشورت با دیگران، اصل مساوات و برابری، عدالت و انصاف، قانون مداری و اجرای حدود 
 [.25] الهی
طور که در مقدمه اشاره زیرا همان ؛ای برخوردار است)ص( از اهمیت ویژه آشنایی با سیره پیامبر     

رسول خدا سرمشقی نیکوست برای برای شما در ]اقتدا به[  قطعاً»فرماید: شد، خداوند در قرآن می

لزوم  یروشن بهاین آیه  [34] «.1کندکه به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کس آن

در  تنها نهبنابراین، انسان  ؛کندالگوبرداری از زندگی و راه و روش پیامبر )ص( و ائمه اطهار را بیان می
 وصول به سعادت اخروی، بلکه در تنظیم مناسبات اجتماعی خویش، نیازمند انبیاء )ع( است.

 
بررسی شرایط اقتصادی صدر ( در پژوهشی به1392یثربی نائینی و مهدیان مقدم ) .پیشینه پژوهش

اند، پرداخته و سپس های زیادی به شرایط فعلی کشور داشتهاسالم و عصر حضرت یوسف که شباهت
دیدگاه قرآن در سوره یوسف درخصوص شرایط مدیریت در فضای بحرانی اقتصاد مقاومتی بیان نموده 

ها زمانی اند. اینکه در صدر اسالم تحریمو به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور اشاره کرده
برابر و  با دین اسالم آشنا شده بودند و چون آن را که حرف از حقوق کم کمآغاز شد که مشرکان 

دانستند و تحمل سطح زندگی برابر برای مردم عصر خود را زد مغایر با اهداف خود میعدالت می
دادند تا دست از ترویج  طالب در تحریم قرارنداشتند پیامبر و یارانش را به مدت سه سال در شعب ابی

وجود آمده است و ملت بهحاضر شرایط مشابهی در کشور اسالمی ایران نیز  در حالدین اسالم بردارد. 
ها آشنایی ابرقدرت آنجاکه ازباشند. از طرف دشمنان می شده لیتحمهای اقتصادی ایران درگیر تحریم

ها علیه ایران از زمان عدم توقف پیشرفت برنامه اتمی ای را دارند تحریمکامل با مزایای انرژی هسته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 21. احزاب، 1
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را ندارند و خواستار پایداری قدرت متمرکز در ها ها نیز تحمل برابری ملتایران شکل گرفت و آن
های خود استفاده کردند. لذا از ابراز تحریم جهت رسیدن به خواسته ؛باشنددست خودشان می

فایده بود و حتی باعث بازتابی فراتر از مرزهای عربستان شد، طور که تحریم در صدر اسالم بی همان
 [.37] های بیشتر در این کشور خواهد شدموفقیت ها علیه ایران نیز باعث خودکفائی وتحریم

)ص( و با توجه به بهبود شرایط  ( در پژوهشی با تکیه بر سیره حکومتی پیامبر اکرم1392نوغانی )     
ها و فشارها در دوران حکومت اقتصادی جامعه به دلیل مبارزه با مشکالت و ایستادگی در برابر تحریم

الگویی جهت رشد و بالندگی اقتصاد در زمان حال ارائه نموده است. حضرت، تالش نموده است 
رغم مشکالت زیادی که مسلمانان صدر اسالم در ابتدای هجرت به مدینه دهد علینوغانی نشان می
)ص( با ایجاد  بردند، پیامبر اکرم می غذا، مسکن و شغل در مضیقه به سر ازنظراند و با آن روبرو بوده
 دادوستدتشویق کار و تأمین معاش و تقبیح بیکاری و خلق نهادهایی برای تسریع  انگیزه از طریق

های اقتصادی همانند حق المال و وضع قوانین و مقرراتی برای هدایت فعالیتهمانند تشکیل بیت
هایی ها و نیز اجرای سیاستمالکیت بر منابع طبیعی، احکام مربوط به معامالت و جلوگیری از انحراف

رسیدن به عدالت اقتصادی و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی توانستند اقتصاد آن روز را توسعه برای 
 [.25] بخشند

یکی از  مثابه بهویژه جامعه روستایی کشور نیز سیاست اصالح الگوی مصرف آحاد جامعه و به     
خصوص در هبوری بهینه از منابع های اصولی نظام جمهوری اسالمی و در راستای بهرهسیاست

شناسی الگوی ( آسیب1392سالیان اخیر، موردتوجه قرار گرفته است. در این راستا توکلی و همکاران )
شده های استنتاجمصرف خانوارهای روستایی و تطبیق آن با سیره نبوی را بررسی نموده و با شاخص

 [.33] اندبررسی میزان این انطباق پرداختههای دینی و سیره بهاز متون و آموزه
)ص( در خصوص فقر و محرومیت را  ها و آرای پیامبر گرامی اسالم( دیدگاه1392) حسنعلیان     

ای داشته و همیشه بر دهد که آن حضرت در این خصوص حساسیت ویژهبررسی نموده و نشان می
-اند. هماندهامر رسیدگی به محرومان و فقیران و ایجاد عدالت و توازن اجتماعی در جامعه تأکید نمو

طورکه در رفتار و عمل ایشان نیز شاهد برخورد عادالنه با فقرا، رسیدگی به امور ایشان و رفع 
)ص(  های این پژوهش بیانگر این حقیقت است که رسول اکرمترین یافتههستیم. مهم شان یازمندین

خود دارای حق و ارزش بوده با در  نوبه بهکه هر شخصی با توجه به اصل کرامت انسانی و این
کن نمودن آفت فقر و محرومیت در جامعه بودند. حسنعلیان ازجمله هایی سعی در ریشهگرفتن راه پیش

 کند:اصول مهمی که حضرت درمسئله فقر به آن توجه داشتند به موارد زیر اشاره می
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های موجود در طبیعت اشی از تفاوتکه آن را نایشان با قشربندی اقتصادی مخالفتی نداشتند، چنانـ 
 دانستند. و اجتماع می

)ص( انجام اصالحات در نظام بازار، توجه و رسیدگی به امور بازاریان و برخورد  در نگاه رسول خداـ 
ها با یک مدیریت آن یریکارگ بههای مردمی و فروشان و نیز توجه به سرمایهقاطع با متخلفان و گران

ها و توسعه امر تولید، توجه به اصل کوشش و تالش و تحمل  آبادساختن زمینصحیح و کارآمد در 
 تواند در برکندن ریشه فقر از جامعه مفید باشد.ها میسختی

گرایی و توجه به دنیا در حد نیاز مانع از جویی و دوری از اسراف و تجملتوجه به فرهنگ صرفهـ 
و  یخواه افزونعده فقیر مجبور نیستند زحمت  که هماننانچشود ای در جامعه میفقیرشدن عده

 [.13] طلبی برخی را بر دوش بکشندزیاده

حمیدیان  بنابراین ؛های اقتصادی افراد ارزش واالیی دارددر سیره رسول مکرم اسالم )ص( فعالیت
تالش زیستی، اند که سادههای اقتصادی در سیره نبوی پرداخته و نشان دادهبررسی آموزه( به1392)

وکار، رسیدگی به نزدیکان و سله ارحام، بودن کسبدر جهت خودکفایی افراد، توکل به خدا، حالل
های داری، قناعت و دوری از اسراف و تبذیر، ذکر یاد خدا در حال فعالیتترویج انفاق و صدقه، امانت

. اقدامات حضرت )ص( تجلی دارد اصولی است که در سیره اقتصادی پیامبر اسالم ازجملهاقتصادی، 
صورت عادالنه، مصرف محمد )ص( نسبت به تهیدستان و تأمین معیشت آنان، تقسیم غنایم جنگی به

های نامشروع، مبارزه با پدیده شوم ربا، ترویج کار انفال و اموال عموم در مصالح عامه، برخورد با ثروت
اقتصادی حضرت محمد )ص( بوده الحسنه تنها بخشی از سیره و تالش و تولید، ترویج انفاق و قرض

های صحیح اقتصادی را جایگزین )ص( با تعلیم آیین اقتصادی اسالم، انگیزه است. پیامبر اکرم
های جاهلی نمود و اقدامات مؤثری را جهت ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی انجام داد. در انگیره

شم چش برای تولید و کسب روزی به )ص( اصولی مانند اصل کار و تال اخالق اقتصادی پیامبر اکرم
)ص( برای جلوگیری از دنیازدگی مردم و  آموز است. در سیره آن حضرتخورد که بسیار درسمی

های مادی با فعالیت زمان همهای مادی و اقتصادی، عوامل معنوی را نیز دهی معنوی به فعالیتجهت
 [.11] اد اسالمی با سایر مکاتب مادی استهای خود قرار داده است و این وجه تمایز اقتصدر برنامه

)ص( در  های اصولی پیامبر اکرممبارزه با فقر در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی از شیوه     
مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده است. ایشان ضمن تأکید و تشویق بر کار و فعالیت، کسب ثروت از 

وسیله بخشی از مفاسد به محرومین را ممنوع نمود و بدیناعتنایی های نامشروع، اسراف و بی راه
اجتماعی، اقتصادی را نابود کرد. در مقابل زکات، خمس و انفاق که ایجادکننده اعتدال در جامعه 
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های مؤثر رسول خدا )ص( بشری است را مطرح نمود. مبارزه با بیکاری و ایجاد زمینه اشتعال از شیوه
 ی بوده است.در مبارزه با مفاسد اقتصاد

یعنی سیره پیامبر این نیست ؛ در سیره پیامبر اصل دائمی اقتصادی عبارت است از اصل خودکفایی     
ها و توزیع زکات، یک عده گدای دائمی بپرورد. به این صورت که این ها و انفاق که با این بخشش

انفاق بکند یا  ها آنتالش نکنند و فقط چشمشان به این باشد که یک ثروتمندی به  عده کار نکنند،
فصل زکات برسد و زکات به ایشان تعلق بگیرد. بلکه آن حضرت با تشویق به کار و کارآفرینی، به 

 مسئله خودکفایی و برابر دیگران نبودن عنایت خاص داشته است.
های اقتصادی پیامبر اکرم را با هدف بررسی نقش سرمایه( سیره 1392شعبانی اصل و سلیمانی )     

اعتماد،  ازجملههای اجتماعی اند، در عصری که سرمایهاجتماعی در اقتصاد بررسی نموده و نشان داده
بسیار زیاد تالش نمود  رفت، آن حضرت با تالش و درایتهمکاری، تعاون، به سمت نابودشدن می

کند تا موجب شوند، اقتصادی که در اسالم وسیله است نه هدف رونق  ها را احیااین سرمایه ینوع به
عالج »تردید نوعی نمایند که الگوی سرمایه اجتماعی و اقتصادی حضرت بییابد. ایشان تأکید می

 [.30] شوددر همه عصرها قلمداد می« همه مشکالت
)ص(  هنمودهای پیامبر اکرم( نیز در پژوهشی دیگر به ارائه ر1392) نصرتی ناهوک و همکاران     
یابی به فضل و های انسانی پرداخته و دستترین سرمایهعنوان یکی از مهمهکار و تالش ب نهیدرزم

 دانند. پیامبر اکرمنعمات الهی را در سایه حرکت و کار با ایمان و توکل بر خداوند مهربان میسر می
خدا دانسته و لذا خیر دنیا و آخرت را در سایه پروری را دشمنی با )ص( بیکاری، سستی و تنبلی و تن

 [.26] کندعنوان یک فرهنگ عامه تعریف میکار و تالش به
بررسی ( نیز در پژوهشی مشابه با تکیه بر منابع اصیل اسالمی به1392شهرکی و همکاران )     

اند که رسول گرامی )ص( پرداخته و نشان داده اهمیت و جایگاه کار و اشتغال در سیره پیامبر اعظم
عنوان عملی دنیوی و )ع( از کارکردن به اسالم )ص( و امیرالمؤمنین علی )ع( و سایر امامان معصوم

اند. پیامبر های بسیار کردهاخروی که داری اجر و ثواب بسیار است یاد نموده و نسبت به آن توصیه
های کاری میدان یسو بههدایت افراد  های خود موجبسازیها و زمینهبا راهنمایی تنها نه)ص(  اکرم

لذا رفتار اقتصادی ایشان ؛ کردوارد صحنه گردیده و همدوش با دیگران کار می عمالًشد، بلکه خود 
 [.31] ای موفق و کارآمد برای چگونه زیستن باشدتواند شیوه می

شیوه  ازجملهاقتصادی و تحلیل و شناسایی الگوهای رفتار  بررسی( نیز 1392علیزاده و همکاران )     
ویژه سیره نبوی و علوی های اسالمی و بهکسب درآمد، تخصیص و مصرف مردم منطبق بر آموزه

آمده در این تحلیل را با یک نمونه آماری از سرپرست خانوارهای دارای شغل دستهپرداخته و الگوی ب
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دهد که بیشتر رفتارهای ایشان، میآباد، تحلیل و ارزیابی نموده و نشان آزاد ساکن در مرکز شهر خرم
 [.1] منطبق با نظریه رفتارهای اقتصادی اسالمی است

ویژه بعد از بررسی نگاه اقتصادی رسول خدا به بازار و تجارت به( به1392غالمی فیروزجائی )     
 نهیدرزماقدامات بنیادی و اصالحی رسول خدا  ازجملههجرت به مدینه پرداخته است. فیروزجائی 
داند که بیشتر در اختیار یهودیان مدینه قرار داشت. با این اقتصادی را، ایجاد و بازسازی بازارهایی می

بازرگانی در درازمدت از انحصار یهودیان بیرون رفت  -اقدامات اصالحی و بنیادی پیامبر، امور تجاری
افت مالیات از بازار ، هرگونه دریدوفروشیخرو با تشویق مسلمانان در امر واردات و صادرات و 

مجاهدان راه خدا تلقی گردیده و تجارت بر پایه قوانین  منزله بهمسلمانان مردود اعالم شد و تجار 
جوار گسترش یافت که از درون این بازار، خرده بازارهای مختلفی اسالم در بین قبایل و کشورهای هم

عث رونق اقتصادی مدینه و عربستان و هم ایجاد و برپا شد. ایشان با ابداعات و تصمیمات مهم، با
گسترش آبادی و باالرفتن سطح رفاه جامعه شدند. در تداوم عملیات، اهتمام ویژه پیامبر در تدوبن 

 [.9] ای صحیح، هوشمندانه و عملی زمینه رشد و ظهور احکام و مبانی اسالم را فراهم کردبرنامه
ریزی و ارائه راهکار )ص( را از جنبه مدیریت، برنامه ( سیره پیامبر اسالم1392فرزندی اردکانی )     

کار گرفتند به هایی که پیامبر )ص( در مورد جامعه زمان خودشان بهبرنامه نیتر مهمبررسی نموده و از 
ریزی در ریزی مشارکتی، برنامهریزی فرهنگی، برنامهریزی اجتماعی، برنامهریزی سیاسی، برنامهبرنامه

اشاره نموده و به بیان راهبردهای خاصی که حضرت  یدار مملکتریزی در امور برنامهامور نظامی و 
 [.8] پردازدمی اند بکار گرفتهها برای اجرای هریک از این برنامه

های متعددی درخصوص ابعاد اقتصاد های اخیر پژوهششود، در سالطورکه مالحظه میهمان     
شود، اشاره می ها آننمونه به برخی از  برایمقاومتی در سیره حکومتی حضرت صورت گرفته است که 

لکن هنوز ابعاد زیادی از اقتصاد مقاومتی وجود دارد که امکان استفاده از سیره حضرت در آن وجود 
 الیت نمایند.دارد و الزم است پژوهشگران بیشتر در این زمینه فع

 
 شناسی پژوهش. روش3

ها بر این مبنا که تحقیق از نظر روش جنبه هرمنوتیک تفسیری: اسناد معتبر گردآوری دادهروش      
شود. برای گردآوری منابع علمی به کلیه منابع ذهن محقق و توصیفی دارد به دو گروه تفکیک می –

نبوی و کالم معصوم، اسناد باالدستی، منابع  دست اول اسالمی نظیر قرآن مجید و احادیث مبارک
ها و ها، کتب، مشاهدهای مراجعه کرده و با گردآوری نکات، آیات، احادیث، مقالهاینترنتی و کتابخانه

البته  ؛شوندمطالعات تحقیقات مشابه، مباحث پاسخگویی به سواالت تحقیق پیگیری و تدوین می
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های گیرند؛ بنابراین دادهپردازی قرار میکاوی ایدهد دادهمند نظری انتخاب و مورهای هدفنمونه
 مربوط جنبه نظری دارند.

 
گیری مفادی است که باید گیری، تبیین شیوه اندازهمنظور از روایی و قابلیت اعتبار ابزار اندازه روایی.

ن است؛ بنابراین هایی را عرضه دارد که مدعی تبیین آها و زمینهمطرح شود و این مفاد باید آن جنبه
اصلی در سواالت پژوهش، باال بودن روایی آن است در تحقیق حاضر نیز، سواالت یکی از اهداف 

تحقیق متناسب با اهداف و مبانی نظری و با توجه به کیفیت تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از 
نظران و ره با صاحبمتغیرها تنظیم شده است. در تعیین روایی آن نیز، از روش اعتبار صوری و مشاو

 محققان مرتبط با موضوع پژوهش که در این زمینه آگاهی داشتند، استفاده شده است.
 یراهبردها یینتبهای نامعین نحوه کردن موقعیتهدف بنیادی این پژوهش، مشخص و روشن     

های معین در چارچوب مفاهیم، و تبدیل آنها به موقعیت اکرم )ص( یامبرپ یرهدر س یاقتصاد مقاومت
است؛  اکرم )ص( یامبرپ یرهدر س یاقتصاد مقاومت یراهبردها یینتبتعاریف، فرآیندها و الگوهای 

بنابراین براساس اطالعات حاصل، با تقریر و نگارش، انتظارات تحقیق را برآورده ساخته و 
 دستاوردهای آن را تدوین کرده است.

ها، جنبه تعریف، توصیف و های مستخرج از منابع و آرایش ایدهیت دادهتحقیق از نظر روش و ماه     
تبیین دارد؛ زیرا کلیه مراحل ضروری در فرآیند تحقیق برای تبیین مسائل و موضوع تحقیق، براساس 

 یینتبسازی، تدوین الگوها و کارکردهای ها و مدلپردازی، ارائه مدلها و نظریهتبیین نظری
 شود.طراحی و اجرا می اکرم )ص( یامبرپ یرهدر س یمقاومت اقتصاد یراهبردها

هرحال، تحقیق از نظر روش، جنبه تعریف، توصیف و تبیین دارد. روش، مسیر حرکت مطالعه، به     
تحلیل، هدایت نتایج و دستاوردها است که ساخته و برساخته ادراک حاصل از فهم و درک رفتار و 

( تجسمی از تصویر واحد مورد 1های مورد مطالعه به مثابه تعملکردشناختی در چارچوب واقعی
 ( قلمرویی از گفتمان نمادی5ای اطالعات، ( میدان زمینه4( فرآیند واقعی، 3( ساخت واقعی، 2مطالعه، 

در  یاقتصاد مقاومت یراهبردها یینتبساخت اجتماعی است. تعریف، بیان )ماهوی و مفهومی( ( 6 و
که توصیف، بیان چگونگی بودن موضوع تحقیق است. توصیف است؛ در حالی اکرم )ص( یامبرپ یرهس

ها و الگوهای برآمده شود و توصیف انضمامی از طریق مدلتحلیلی تحقیق از طریق برهان اثبات می
دست آورد و از بندی مباحث بهتوان از طریق تقسیمآید. تعریف را میدست میها و تجارب بهاز مشاده

شود؛ بنابراین ها در سطوح مورد انتظار استفاده میپردازی مفاهیم و ایدهه کارکردها، از الیهآن در ارائ
 آید.کاربردن این روش از توصیف، به معنای مصادره به مطلوب فراوان استفاده به عمل میبا به
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 ها. تحلیل یافته4

که در بخش قبلی از اقتصاد بر اساس توصیفی  .سیره پیامبر اکرم )ص( در اقتصاد مقاومتی ابعاد
مدت صورت گرفت، در این بخش بر آنیم تا مصادیق مقاومتی، الزامات، اقدامات بلندمدت و کوتاه

 قدر بهبزرگی و عظمت حضرتش بلکه  قدر بهموارد فوق را در سیره پیامبر اکرم )ص( را هرچند نه 
های فوق که الزامات و برنامه بضاعت خود و به رشته تحریر درآوریم. در ادامه به فرازهایی از

 :شودپرداخته میاند نمودهایی در سیره پیامبر داشته
 

اقتصاد  آنجاکه ازاصول اقتصاد مقاومتی است.  نیتر مهممردم یکی از ر تکیه ب .تکیه بر مردم
توان و همت مردم است.  اصلی این اقتصاد تکیه بر رنگر است، محوزا و برونمقاومتی اقتصاد درون

ها و نیز نخبگان سیاسی امت اسالمی را به مقام معظم رهبری در بیانات متعدد دانشمندان دانشگاه
امروز »اند: کرده دیتأکتکیه بر مردم و دوری از بیگانگان و دشمنان اسالم فراخوانده و همواره 

-ایشان در بیاناتشان با اشاره به خروج تدریجی ملت« در دنیای اسالم، وحدت است. مسئله نیتر مهم

مستکبران درصددند منافع »دهند: های مسلمان از زیر بار سلطه مستقیم استعمارگران، هشدار می
که هدف « کنند. نیتأمدوران سلطه مستقیم را با سلطه غیرمستقیم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

مقام معظم رهبری همچنین  شود.در سایه چشم امید مسئولین به خارج مرزها تأمین میاستعمارگران 
قیمت   هیچ اعتنایى به مردم بود؛ مردم به ازجمله خصوصیات مهم رژیم طاغوت بى»فرمایند: می
هم نه در انتخاباتى  بار کیآمدند. ما در دوران عمرمان، در دوران جوانى در رژیم گذشته،  حساب نمى به

شنیدیم که شرکت کنند؛ انتخاباتى وجود  شرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولى مى
 مشت کیبود؛  ها آنهاى اى کمتر صریح، دخالت اى خیلى صریح، در یک برهه نداشت. در یک برهه

در مجلس شورا و مجلس سنا کار خودشان را انجام  ها آن توسطنشاندند آنجا و  بردند، مىمزدور را می
بین مردم و حکومت قطع   چه کسى در رأس کار است؛ اصالً رابطه دانستند ینمدادند. مردم اصالً می

بینید، این درست  بود. آگاهى مردم، اطّالع مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسى که شما امروز مى
« .منقطع بود با آحاد مردم کل بهروز وجود داشت؛ رژیم خبیث مقابل آن چیزى است که آن   نقطه

بینى ملّى و بزرگنمایى غربى؛ حاال کار علمى که  اعتنائى به پیشرفت علمى، ترویج خودکم بى»
مردم   ها ذائقه کرد، حرکت علمى به معناى واقعى کلمه که اصالً وجود نداشت، در رسانهپیشرفت نمی

مدتى که براى  که این عادت متأسفانه تا امروز باقى است. عادات طوالنىرا به واردات عادت دادند 
کشاندن کشور به سمت احیاى تولیدات  یجا به ها نیارود. آسانى از بین نمی آید، به وجود مى مردم به

داخلى و منابع حقیقى یک ملّت، مردم را با پول نفت عادت دادند به واردات؛ ذائقه مردم را عوض 
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اورزى کشور را نابود کردند، صنایع واقعى و ملّى کشور را از بین بردند، کامالً کشور را کردند؛ کش
کم  هاى ملّت را دستِ وابسته کردند به خارج و به دشمنان این ملّت. ملّت را تحقیر کردند، توانایى

یم این عزت ملى، این حرکت عظ« »گرفتند، به زبان آوردند، فرهنگ غربى را بزرگنمایى کردند.
ایران در جهان و در   مردمى، این آگاهى و بصیرت عمومى، این پیشرفت علمى، این جایگاه برجسته

خاطر این است که آن مانع بزرگ از پیش پاى ملّت برداشته شد و این را  همه و همه به ها نیامنطقه، 
آن چیزى که الزم است  امروز« ».مردم انجام دادند؛ این را دین انجام داد؛ این را اعتقادات انجام داد

کردن مردم، جداکردن مردم، شعارهاى اتحاد و اتفاق ملى است. دودسته اوالًبراى ملّت ما، 
-خطا است؛ این بر ضد منافع ملت ایران و بر ضد آرمان ـبه هر عنوانى  ـانگیزدادن میان مردم  تفرقه

ها هم  دولتى .دولت را کمک کنندهاى ملت ایران است. اتحاد و اتفاق. مردم مسئولین را کمک کنند، 
خودشان قادر کند تکیه بر نیروى داخلى است؛ تکیه بر   فهیوظ انجامرا بر  ها آنتواند بدانند که آنچه می

نیروى مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با 
امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل  لهبمسئولین دولتى، نگاهشان به دست بیگانه نباشد. 

 .«درست کردند
گذاری جمهوری اسالمی ایران و در رأس آن امام خمینی )ره( در مقام یک مرجع دینی، با پایه     

هیچ تباین و تضادی با هم ندارند، بلکه  تنها نهنظام اسالمی در ایران ثابت کرد که اسالم و دموکراسی 
ترین شیوه را برای اداره جامعه با تکیه بر مردم اند و اسالم دموکراتیکو تعامل جمع قابلاین دو با هم 

ها در انتخاب حاکمان خود اگر دموکراسی را روشی تعریف کنیم که بر اساس آن اراده آزاد انسان دارد.
رأی اکثریت شیوه حکومت بر مبنای  درواقعو تعیین سرنوشت خود، دخیل باشد و  ها آنو یا برکناری 

آرای ملت حکومت  جا نیا»گوید: می باره نیدراباشد، این مطلب با مبانی امام )ره( در تضاد نیست. امام 
از ما جایز  کی چیهکند. این ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلف از حکم ملت برای می

 «.نیست و امکان ندارد
پاکش مکتب نبی مکرم اسالم و ائمه طاهرین )ره( با همه عظمتش از سالله  امام خمینی     

دادن آنان سرمشق گرفت. مؤید این معنا آیاتی است که درباره مشورت پیامبر )ص( با مردم و مشارکت
 نازل شده است 2و آزادی عقیده و بیان 1گیری از نظریات آناناجتماعی و بهره –در مسائل سیاسی 

[34.] 
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استفاده از اصول دینی، مردمی است و از صدر اسالم با تکیه بر پایگاه مردمی و  اساساًاسالم،      
مشخص دینی، چه برای قیام برای مبارزه )نظیر مبارزات پیامبر اکرم یا قیام امام حسین( با کفر و 
مستکبران و چه برای تشکیل حکومت و دوام و قوام جامعه از کمک مردم استفاده نموده است. در این 

ترین نقاط قوتی بوده که اسالم را حتی در ن اما ایستادگی مردم حتی در شرایط سخت یکی از مهممیا
عنوان نمونه به دو مقوله مشورت در هشرایط دشوار از آفت بدخواهان حفظ نموده است. در این مجال ب

گیری و نیز عنوان یکی از راهبردهای پیامبر در خصوص تکیه بر مردم در تصمیمهسیره پیامبر ب
عنوان همراهی مردم با پیامبر و تکیه هآوری مسلمانان در شعب ابیطالب بتحمل، ایستادگی و تاب

 نماییم.پیامبر بر ایشان در اجرای راهبردها اشاره می
 

گرفت و عمل  کرد و سپس تصمیم می نبی اکرم )ص( در امور مختلف مشورت می .مشورت با مردم
)ص( کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما  انّ رسول اللّه» :)ع( فرمود کرد. چنانچه امام رضا می

 [58] «یرید.
عنوان )ص( در امور مربوط به خدا و رسولش که حکم صریح داشت و به البته مشورت نبی اکرم     

یافت. ضمیر  ها در امور مربوط به امت تحقق میگرفت، بلکه مشورت شد، صورت نمی نص ارائه می
به این نکته اشاره دارد؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست « و امر هم شوری بینهم»در آیه « هم»

آورند تا تو را در  نه به خدایت سوگند، ایمان نمی»داند.  و آیات متعددی از قرآن آن را باطل می
ای، ماللی نیابند و کامالً  های خود از آنچه حکم کردهدر دلهای خویش حاکم کنند؛ سپس اختالف

های نبی اکرم )ص( و جانشینانش را نقل  هایی از مشاوره نمونهدر ادامه  [.34« ]1تسلیم گردند.
 .کنیم می

 
های برجسته سیره مشاوره پیامبر )ص( جنگ  از نمونه .مشاوره در امور فرهنگی و مسائل نظامی

اصل جنگ، تعیین مکان نبرد و اسیران جنگ با یاران خود مشورت کرد و فرمود:  دربارهبدر است که 
 «ای مردم آراء خود را برایم بگوئید.»

جنگ بدر در سال دوم هجری روی داد. به پیامبر گزارش رسید که کاروانی از قریش اموال فراوان      
از مدینه خارج شد، به تعقیب کاروان پرداخت و به  مثل به مقابلهمنظور برد. حضرت به شام می طرف به

آن دست نیافت. کاروان قریش به شام رفت، پس از مدتی گزارش دادند که کاروان قریش در حال 
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تن در ماه مبارک سال دوّم برای مصادره اموال قریش، در مقابل  313)ص( با  است. پیامبر بازگشت
رج شد، نیروی کمکی مکه با تجهیزات کامل برای کمک با اموال مصادره شده مسلمانان؛ از مدینه خا

)ص( اصحاب خود را گرد آورد و در مورد اینکه آیا دشمن را تعقیب  کاروان قریش حرکت کرد. پیامبر
 ، با آنان مشورت کرد.بازگردندشوند و یا به مدینه  رو روبهکنند یا با گروه نظامی قریش 

ست و نظر خویش را مبنی بر جنگ با دشمن اعالم کرد. سپس در این جریان نخست ابوبکر برخا     
ای رسول خدا، آنچه خداوند برایت مقرر »عمر نظری مشابه نظر او داد. آنگاه مقداد برخاست و گفت: 

اسرائیل به موسی گفتند به تو فرموده عمل کن؛ ما با تو هستیم. به خدا سوگند، ما آنچه را که بنی
ما  .«1ردگارت بروید و خودتان جنگ کنید که ما اینجا نشسته و منتظریمتو با پرو»گوئیم که  نمی
 [.34] کنیم گوییم: تو و پروردگارت بروید و بجنگید و ما هم به امر شما جنگ می می

و مقصود « النّاس اشیروا علیّ ایها»ص( مقداد را ستود، در حقش دعا کرد و باز فرمود: خدا )رسول      
)ص( پیمان دفاعی  زیرا از طرف آنان، اکثریت بودند و از طرفی در عقبه با پیامبر ؛حضرت، انصار بودند

خواست نظر آنان را در این خصوص بداند. سعد ابن معاذ برخاست نظر  )ص( می بسته بودند. پیامبر
     .)ص( و اطاعت مطلق از وی است و جنگ با دشمن اعالم کرد خویش را مبنی بر حرکت رسول خدا

به راه افتید »)ص( ایجاد کرد و او را خشنود ساخت. پس فرمود:  عد، انبساطی در رسول خداسخنان س
و بشارت باد شما را که خداوند )پیروزی بر( یکی از این دو گروه را به من وعده داده است )یا تصاحب 

وی خود رشدنشان را پیشجای کشته اکنون همسوگند به خدا، گویا  .کاروان و یا پیروزی بر قریش(
 .[59] «بینم می

ای که  حرکت کرد؛ از گردنه« ذفران»کارگیری این جلسه مشورتی از منزل رسول خدا )ص( با به     
شد؛ نزدیک  ریسرازای که در پایین گردنه قرار داشت،  قریه یسو بهبود، گذشت؛ « اصافر»موسوم به 

 .بدر فرود آمد و به کسب اطالعات پرداخت

هایی که در آن حفر شده بود، وجود داشت و به همین چاه لهیوس بههای مختلفی در دشت بدر آب     
ها فرود آمده بودند، واقدی ها زودتر از قریش کنار چاهبود، مسلمان هاجهت محل توقف کاروان

 :گوید می

)ص( از اصحاب خود مشورتی خواست و فرمود:  پس از فرودآمدن در کنار اولین چاه، پیامبر     
نظر مشورتی شما درباره این مکان چیست؟ حباب بن منذر برخاست و نظر « اشیروا علیّ فی المنزل»

اکنون که فرمان »خویش را مبنی بر عدم مناسبت این مکان برای نبرد با دشمن اعالم کرد و گفت: 
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نگی است، دستور دهید تا آخرین چاه که به دشمن خاص در مورد این مکان نرسیده و صرفاً تدبیر ج
 نزدیک است، پیشروی کنیم و در آنجا اردو بزنیم.

رأی صواب همان است که گفتی. در این داستان به مشاوره اصحاب نیز »)ص( فرمود:  رسول خدا     
 .اکرم )ص( اشاره شده است با نبی

ی مدیریت و رهبری حکیمانه و عمل به اصل بدین ترتیب، با استفاده از یکی از اصول و مبان     
های نظامی بجا و روح ایمان، مسلمانان با وجود نیروی کم در گیری از روش اساس مشورت و بهره

 مقابل نیروی بسیار دشمن به پیروزی چشمگیری دست یافتند و اسیران بسیار گرفتند. پیامبراسالم
 .ز بارها با اصحاب خود مشورت فرمود)ص( درباره اسیران و امور دیگر مربوط به جنگ نی

های دیگری اشاره  های مختلف بود که به نمونه)ص( در جنگ مشاوره شیوه عملی رسول خدا     
 .کنیم می

کار رفت و حضرت رسول )ص( با اصحاب خود، جلسه در نبرد احزاب یا خندق نیز همین شیوه به ـ
  .مشورتی تشکیل داد

 ورد کیفیت و کمیت جنگ با یهودیان مدینه، مشورت کرد.در پیکار بنی قریظه، در م ـ

 در پیکار نبی نضیر، در برخورد با یهودیان مدینه، نیز چنین کرد. ـ

 های مختلفی به مشورت پرداخت.در روز حدیبیّه نیز در موضوع ـ

 که آمدن ابوسفیان به حضرت گزارش شد، مشورت کرد.در فتح مکه، هنگامی ـ

، پیامبر اسالم )ص( با اصحاب خود مشاوره کرد و سپس ها آندر غزوة طائف، پس از محاصره  ـ
 تصمیم گرفت.

فرمود و « اشیروا علیّ»در غزوة تبوک، در امور مختلف، با اصحاب خود به مشورت پرداخت؛  ـ
 قرار داد. شیموردستانظرهای صائب و آرای صحیح و نوین اصحاب را 

در جنگ احد درباره اینکه سپاه اسالم در مدینه مستقر شود یا بیرون رود؛ با اصحاب مشورت کرد و  ـ
 خود موافق نبود نظر اصحاب را پذیرفت. نکهیباا

 .)ص( در امور جنگ بود ها نمونه دیگر، حاکی از مشاوره نبی اکرمها و ده این نمونه
 

های نبی ها نمونه دیگر از مشورتمورخان ده .یرجنگیغ مسائلمشاوره در امور غیرنظامی و 
های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،  )ص( در امور غیرنظامی و مصالح غیرجنگی در عرصه اکرم

اند. این موارد بیانگر آن است که شورا و مشورت  اجتماعی و امور فردی و خانوادگی و غیره نقل کرده
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حکومت و فرماندهی منحصر نیست؛ بلکه در همه  عنوان یک امر اساسی در مسائل مدیریت وبه
 شئون مربوط به امت راه دارد و ثمرات درخشانی در پی خواهد داشت.

به افراد  تیمسئول)ص( در مورد اعزام افراد برای تبلیغ و اداره امور یک منطقه و اعطای  پیامبر     
طق تحت اداره خویش با اصحاب منظور فرمانداری و استانداری و مدیریت و حکومت بخشی از منا به

 کرد. مشورت می

)ص( در امور مختلف به  اکرم  با رسول تنها نهاصحاب آن حضرت نیز، با پیروی از این سنت نیکو،      
 کردند. پرداختند؛ بلکه با همدیگر نیز مشورت می مشورت می

فکر  نظر ازمعصوم بود و  آنکه وجود با)ص(  دهد که پیامبر اسالم نشان می یخوب بهآنچه گذشت،      
امت،  پرورش و  آموزشگیری به مشورت نیاز نداشت، برای احیای این سنت و  و تدبیر و تصمیم

 .کرد پیوسته با اصحاب خویش مشورت می
 

 وسیله اجتماع، یک هایاقلیت کوبیدن برای .اقتصادی شعب ابیطالب ایستادگی در محاصره

 تشکیل اتحاد و اتفاق اصل ار آن شالوده که است منفی مبارزه همان ؛دردسر یب طریق و آسان

 بزنند روز سالح به دست رزمنده گروهی باید زیرا ؛دارد نیاز گوناگونی وسائل به مثبت مبارزه. دهد می

 ناگفته روند، پیش مقصد یسو به یوبلند یپست صدها هموارساختن و مالی و جانی دادن تلفات با و

 تدابیر اتخاذ از پس خردمند زمامداران است آغوش هم بال؛ و رنج صدها با نوع مبارزه این که پیداست

 به منحصر چاره نرسد، استخوان به کارد تا و زنندمی ایمبارزه به چنین دست کامل، آمادگی و الزم

 .کنندنمی اجرا را ایبرنامه چنین نگردد جنگ

 اتحاد و اتفاق آن و دارد نیاز عامل یک فقط نیست، مطالب گونهاین گرو در منفی مبارزه ولی     

 و متفق قسم هم و مانیپ هم هم، با دل، صمیم از دارند ایده و هدف که گروهی یعنی. است اکثریت
 تحریم ها آن با دوفروشیخر و کنند قطع مخالف اقلیت با را خود روابط گونههمه که شوندمی متحد

 با شخصی امور در و ندهند دخالت را ها آن اجتماعی کارهای در شود و موقوف ییزناشو ارتباط نمایند
 و کوچک زندان یک بسان آنان برای پهناوری با آن زمین هنگام چنین در ننمایند، همکاری آنان

 .نمایدتهدید می نابودی به را ها آن آن، فشار آنی هر که گرددمی تنگی

 اراده بردار فرمان و برگشته راه مهین از و شوندمی تسلیم گاهی ،روداریگ چنین در مخالف اقلیت     

 معنوی هدف روی ها آن مخالفت که باشند گروهی باید اقلیت چنین یک ولی گردند؛می اکثریت

 ثروت، آوردندستهب منظور به مثالً است نداشته ای عقیده و اصولی جنبه ها آن مبارزه و نبوده
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 کنند خطر احساس کههنگامی گروهی چنین کردند،می مخالفت رسمی، مقامات و حساس های پست

 ها آن محرک فقط و ندارند ایمانی و محرک روحانی چون شوند روبرو محاصره زندان درد و رنج با و

 تسلیم و داده ترجیح بیشتر احتمالی، لذت بر را موقت زودگذر لذت لحاظ، این از است، مادی امر

 .گردندمی اکثریت خواست

 بادها این با هرگز دهد،می تشکیل هدف به ایمان را، آنان مخالفت شالوده که ایدسته ولی     

 و صبر سپر با را دشمن ضربات سازدمی ترمحکم را ها آن ایمان محاصره ریشه فشار لرزند؛نمی
 برای عامل نیرومندترین که دهدمی گواهی بشریت، تاریخ صفحات. دهندمی پاس استقامت

 با گاهی که است اعتقاد و ایمان نیروی همان اراده اکثریت، برابر در هااقلیت پایداری استقامت،

 در شاهد و گواه صدها گفتار این برای ما و کنندمی ایفاء را پایداری نقش خون، قطره آخرین ریختن

 .داریم اختیار

 و چاره فکر در و بودند ناراحت سخت یکتاپرستی آئین انگیزحیرت پیشرفت نفوذ از قریش، سران     
کشور  در که عمل آزادی قریش و دل روشن جوانان تمایل امثال حمزه و آوردنبودند. اسالم حلیراه

 از کهاین از و بود افزوده وقت حکومت سرگردانی و حیرت بر بود، شده مسلمانان حبشه نصیب

 خواستند، و افتاده دیگری نقشه فکر به بودند، اندوهناک سخت بردند،نمی ایبهره خود هاینقشه

 پخش و نفوذ از بود، مسلمانان حیاتی یها رگ آن بریدن نتیجه که« اقتصادی محاصره» لهیوس به

 سران لذا، ؛ سازند خفه حصار، این در میان را خداپرستی آئین هواداران و گذار هیپا و بکاهند اسالم

 کردند یاد سوگند و آویزان کرده کعبه داخل در قریش، عالی هیئت امضای به ایعهدنامه حکومت

 .کنند رفتار زیر مواد طبق مرگ دم تا قریش ملت
 ؛شود هواداران محمد تحریم با باید دوفروشیخر گونههمهـ 
 ؛باشد ممنوع اکیداً آنان با معاشرت و ارتباطـ 
 ؛کند برقرار ییزناشو ارتباط مسلمانان با ندارد حق کسیـ 
 .کرد طرفداریمخالفان محمد  از باید آمدها پیش تمام درـ 

رسالت  صاحب یگانه حامی شد، گذارده مورداجرابه  تر تمام چه هر شدت فوق با پیمان متن     
 بر را یاری پیامبر و آورد؛ به عمل دعوتی مطلب( و هاشم فرزندانخویشاوندان ) عموم ابوطالب از

 میان که در یا دره در و رفته محیط مکه بیرون عموم فامیل از که گرفت تصمیم و گذارد ها آن دوش

 های مختصریسایبان و محقر یها خانه و بود معروف طالب یاب به شعب و داشت مکه قرار های هکو

 از جلوگیری برای و باشند دور مشرکان زندگی محیط از و گزینند سکنی داشت وجود آنجا در
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 برای آنجاها در افرادی و شود سیتأس مخصوصی نقاط در مراقبت یها برجناگهانی قریش  یها حمله

 دهند گزارش آمد پیش هرگونه از ها آن تا شوند گماشته دیدبانی

 بیرون دره میان از من : شبیدیگو یم« وقاص سعد»که  بود رسیده حدی به گرسنگی فشار     

 را آن دیدم، را شتری خشکیده پوست ناگهان بدهم دست از را قوا تمام بود نزدیک که یدرحال آمدم،

 بردم! بسر روز سه طریق این از و کرده خمیر مختصری آب با بعد و کوبیدم و سوزاندم و برداشتم
 ولی ؛ببرد طالب یاب به شعب خوارباری کسی مبادا که بودند مراقب راه تمام جاسوسان قریش در     

 بن ربیع و هشام بن و ابوالعاص خدیجه برادرزاده حزام بن حکیم یگاهیوب گاه کامل، این کنترل با

 افسار سپس ،آوردند یمنزدیکی شعب  تا و کرده حمل شتری بر خرما و گندم مقداری ها شب مهینعمر 

 ها آن گرفتاری موجب مساعدت همین گاهی و کردند یم رها و دندیچیپ یمگردنش  دور را آن

 و نکاست مسلمانان باری برد و صبر از یا ذره عهدنامه اجرا عمل قریش در شدت .دیگرد یم
 قرار ریتأثتحت را گروهی مسلمانان عموم بار رقت وضع و کودکان و فرزندان گداز جان ناله سرانجام

 و زهیر شرکت با قریش، جلسه .افتادند قضیه حل فکر در پشیمان شدند و عهدنامه امضاء از و داد
 لکه این امروز گفت: باید قریش و شکست را خاموشی مهر وی گردید، منعقد او همرازان از گروهی

 وضع جگرخراش زیرا؛ گردد پاره ظالمانه نامه این امروز باید گرداند، پاک خود دامن از را ننگین

این بحث با مخالفت شدید ابوجهل مواجه شد، لکن وقتی  .است کرده ناراحت را همه هاشم فرزندان
 از فقط و خورده را ورقه موریانه دید بود رفت، نوشته آن در پیمان که یا نامهمحل صحیفه مطعم به

 آن ،ابوطالب است. مانده یباق ،نمودند یم آغاز آن با را خود یها نامه قریش اللهم که کلمه بسمک آن؛
 گردید، جریان را یکسره کار آنکه از  پس لذا ؛بود جریان ختم منتظر و دید یم نزدیک از جریان را روز 

 دیگر بار شعب، به پناهنده گروه ابوطالب، مشورت و تصمیم با و داشت معروض خود برادرزاده حضور

 [.32بازگشتند ] خود به منازل
 یها آرمانتا سرحد جان در پای اسالم و  اهلل رسولاز ایستادگی یاران  یا نمونهاین داستان      

 .دینما یم بازگورا  اهلل رسول
 

 یها شجاعتص( شاهد ایستادگی، مقاومت و اکرم )تاریخ حکومت پیامبر  .بودن اقتصادمقاوم

بوده و  یریگ شکلاسالم تازه در حال  چراکه ؛ها و مبارزه با فساد موجود بودفراوانی برای تثبیت ارزش
ص( و ) امبریپموانع بسیاری در راه تشکیل و توسعه نهال نوپای اسالم وجود داشت. در این راه 

اند تا بتوانند حکومت اسالمی را برپا کرده و بسیاری شدههای ها و مرارتیارانشان متحمل سختی
اقتصاد فقیر و متزلزل آن روز را توسعه بخشند، با توجه به اوضاع اقتصادی در عصر نبوی و اوایل 
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که چگونه پیامبر توانستند بر مشکالت و  شود یمتأسیس حکومت اسالمی، این سؤال مطرح 
اصول حاکم در سیره حکومتی از نگاه  سؤال؟ پاسخ به این اقتصادی زمان خود غلبه کنند یها یسخت

است که پیامبر برای توسعه و مقاومت در شرایط سخت اقتصادی آن  ییها استیساقتصادی و نیز 
 یها هیسرمااز رعایت عدالت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به  اند عبارتکه  بردند یمزمان به کار 

 [.25ل، مدیریت مصرف و... ]انسانی، توجه به کار و اشتغا
فشارهای اقتصادی وارد آمده بر مسلمانان که از  یها نمونهپر است از  تاکنونتاریخ اسالم از صدر      
و دیگری محاصره  طالب یابکه در بخش قبل اشاره شد به ماجرای شعب  طور همان ها آن نیتر مهم

که  ییها میتحراشاره کرد.  توان یمهای ابتدایی تشکیل حکومت اسالمی  اقتصادی مدینه در سال
اما چگونه شد که ؛ امروز ایران نداشت یها میتحربودن چیزی کم از آور رنجسختی و  نظر ازشاید 

 ص( از آن مسائل هرچند سخت اما با پیروزی خارج شد.خدا )اسالم و پیامبر 
 

با  کس چیهجمع و محاصره شدند تا  یا درههمه مسلمانان در  طالب یابدر شعب  .شعب ابیطالب
ص( در راستای ) امبریپآنان رابطه نداشته باشد و از زور فشار گرسنگی تسلیم شوند. در همان روزها 

 راهبرد را در پیش گرفتند؛ 5تقویت مقاومت مردم در شرایط تحریم آن روز، حضرت 
 ها یسختصبر در ـ 

 مستکبرانپایداری در برابر ـ 

 و مدیریت مصرف ییجو صرفهراهبرد ـ 

 هرچه در توان داشت صرف در راه دینـ 

 همدلی و همراهی با مردمـ 

 مدیریت یجا بهرهبری ـ 

 منفعل یجا بهفعال  راهبرداتخاذ ـ 

 تشویق و تقویت فرهنگ کار و تالشـ 

 (زکاتو عدالت، قناعت، وحدت، انفاق، صدقه، خمس )تقویت اخالقیات در جامعه ـ 

 (، احتکار، اسراف و تبذیریفروش گران، یفروش کم)مبارزه با رذایل اخالقی ـ 

 آغازکردن کارها صرفاًمداومت و پایمردی در امور است نه ـ 
پیامبر با پایداری خود، خانواده و نزدیکانش به مسلمانان آن زمان فهماند که باید برای اسالم کار      

 5که در شعب گاهی تا  مینیب یملذا  ؛افزود ها یسختکرد و در این راه باید تحمل خود را در برابر 
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ». همچنین او به مصداق آیه کردند یممسلمان فقط از یک خرما طی یک روز تغذیه 
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از تمام توان مالی خود، همسر و عمویش در این راه استفاده نمود و  (60)انفال،« اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ...
این درسی است برای ما که اگر مسلمانان در اقصی نکات کشورمان ایران یا جهان نیازمند کمک 

یامبر در این راه با مردم همراهی و همدلی نمود، نه نباشیم. نکته مهم دیگر اینکه پ تفاوت یببودند 
را طلب کند! این یعنی  ها یسخترا درجای امنی قرار داده و از مردم تحمل  اش خانوادهاینکه خود و 

و خود در خط مقدم قرار داشت نه اینکه از دور مدیریت نماید.  کرد یمپیامبر در آن روزگار رهبری 
و حمایت مردم از او لسانی و  کرد یمرهبری  ها دلبا مردم بود، او بر  زبان همپیامبر همدل و  که ازآنجا

 امبریپاز سوی دیگر  .مانند یمکه مردم تا پای جان بر سر آرمان او وفادار  مینیب یمظاهری نبود، لذا 
ع( راه ارتباط با خارج طالب ) یابعلی ابن  نیرالمؤمنیامص( بعد آنکه مردمش را آماده کرد از طریق )

به ایشان و مسلمانان دربند  ییها کمکع( ) یعلشعب را پیدا کردند و از آن طریق و به کمک حضرت 
 راهبردت که ظلم وارد آمده را تحمل کند بلکه با اتخاذ سش. این یعنی اینکه پیامبر ساکت نشد یم

فعال تالش نمود فریاد مظلومیت مسلمانان و قساوت کفار را به گوش دیگران برساند که خودش در 
بود و در آخر کار به علت اخالص عمل از فضل خداوند به غنا رسیدند و روسیاهی  مؤثرتبلیغ اسالم 

 بر صورت ذغالی کفار قریش ماند.
، لکن طالب یابیط بدر و خیبریم و نه شعب هرچند به بیان مقام معظم رهبری ما امروز در شرا     

 است. آموز درسپرداختن به این موضوعات تاریخی بسیار 
 اساس اقتصاد عنوان بهاتخاذ تولید 

 تالش جهادگونه در تولید ثروت
 غنایت در مصرف

 وحدت و اخوت
 

. مینیب یمشده مسلمان تازهنمونه دیگر این فشارهای اقتصادی در مدینه  .شده مسلمان تازهمدینه 
اوس و خزرج بود حاال مهاجرین فقیر و ندار هم  یا فهیطاها درگیر جنگ داخلی و  که سال یا نهیمد

که کفار تحمیل  ییها جنگ ها آن در کناراند. جنایات منافقین مدینه و یهودیان آن و  اضافه شده
دور بماند. حاال در این شرایط که حکومت نوپای اسالمی در مدینه پا گرفته،  ازنظرنیز نباید  کردند یم

هیچ  شود یممحاصره  کامالً. مدینه رندیگ یمکفار قریش تصمیم به تحریم و محاصره اقتصادی مدینه 
از اهالی مدینه به خارج نه راه دارد و نه  یا التجاره مالکاروان اقتصادی به مدینه راه ندارد و هیچ 

یکی از راهبردهای اقتصادی  عنوان به. ایشان شود یم کار به دستص( ) امبریپمنیت. در این شرایط ا
و به امت اسالمی دستور کار و فعالیت  نهند یم «تولید»خویش در آن شرایط، اساس اقتصاد را بر 
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. ایشان از مردم شوند یمالبته خود ایشان هم جهادگونه در این امر وارد  و دهند یماقتصادی 
در مدینه  آنچهکه با توجه به شرایط باید مایحتاج خود را خودشان تولید کنند و به نبود  خواهند یم

اقتصادی اسالم  یها استیسها از دستورات و  توان تولیدش نیست عادت کنند. ایشان در آن سال
 .شود یمرونق اقتصادی نصیب مردم مدینه  مینیب یمپرده برداشته و در انتها  جیتدر به

هر مرد  دیگو یمو  خواند یمص( عهد اخوت اقتصادی بین مردم ) امبریپدر مدینه تحریم شده      
انصاری باید یک مرد مهاجر را در کنار خود حمایت کند و به برادری گیرد. این یعنی در اقتصاد 

. نه با هاست آنبه چشم برادرانی بنگریم که خیر ما در خیر رساندن به  وطنانمان هممقاومتی ما باید به 
بدون ترس و  هم آندر حقشان ظلم کنیم و مال دیگران را بخوریم  یفروش کمو  یفروش گران احتکار و
 واهمه...

و  ، بریزاسراف ،ییگرا مصرفص( با تمام وجود اخالق رذیله مانند ) امبریپدر مدینه تحریم شده      
. دانند یمرا باعث فالکت و بدبختی  ها آنو  دهند یمو نکوهش قرار  موردنقدبه پاش و تجمالت را 

دوری کنیم. در آن شرایط  ها بیآساز این  شدت بهاین یعنی در اقتصاد مقاومتی امروز ایران ما نیز باید 
را معرفی  و زکات خمس ،انفاق نیکویی چون صدقه، ییها تیفعالص( رذایل اقتصادی برابر )پیامبر در

. یقیناً در اقتصاد مقاومتی باید اغنیا جامعه ندینما یم. ایشان مردم را به رعایت قناعت دعوت کنند یم
اهل انفاق و صدقه بوده دچار  تاکنونکه  کس چیه ناًیقیتالش کنند.  توانند یمدر این امر وارد شده تا 

و  یدست تنگو  فقر نشده شاید به جایی هم نرسیده و غنایی نیافته اما خداوند اجازه هم نداده به فقر
 دچار شود. ییآبرو یب

تهدیدکنندگان امنیت اقتصادی مردم و  شدت بهدر مدینه با کمک نیروهای امنیتی  ص() امبریپ     
 ،انیحرام ،دزدان ،محتکران ،فروشان گران ،فروشان کم. کردند یمزالوهای اقتصادی را تنبیه و مجازات 

اهلل  رسولنه امنیت داشتند و نه تاب مقاومت در برابر شدت عمل  کدام چیهبگیران رشوه و رباخواران
 للعالمین بود با منافقین و کفار و حرامیان اشداء علی الکفار بود.ص( را. ایشان در عین اینکه رحمت )

تجاری مکه و  یها کاروانو اطالعاتی زبده خود فضا را برای  یتیامنایشان نیز با کمک نیروهای 
. خوب که داد یمانجام  مثل بهو محاصره عمل متقابل  ها آنو در برابر تحریم  ساخت یم ناامنقریش 

سال پیش دوای امروز دردهای ماست به شرطی که کمی  1400آن رفتارها در  مینیب یم میکن یمدقت 
 اهل مقاومت اقتصادی باشیم و فقط به رفاه فکر نکنیم.

آغاز کردن  صرفاًاهمیت اساسی دارد مداومت امور است نه  گرا اصولآنچه در مدیریت درست و      
که روحیه استقامت در کار و پایداری تا به انجام رسیدن آن را ندارند هرگز به مقصد  ییها آنکارها. 

، مأمور به ها برنامهص( و پیروانش برای رسیدن به مقصد و انجام گرفتن کامل خدا ). پیامبر رسند ینم
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و زیادی و نقصان، استقامتی که در آن طغیان وجود  طیوتفر افراطاستقامت هستند، استقامتی خالی از 
مَن تَابَ مَعَکَ...(، پیامبر  فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَشد )سوره هود نازل  112آیه  که یهنگامنداشته باشد. 

یعنی وقت کار و تالش بسیار و « دامن به کمر زنید، دامن به کمر زنید« »شَمّروا شَمّروا»فرمود: 
که موفقیت و پیروزی و وسعت روزی  یدرست بهبدون آن بار به مقصد نخواهد رسید و  جدیت است که

 [.7] دیآ یمو نعمت بسیار در سایه پایداری در مسیر حق به دست 
 

مصرف فقط تابعی از تولید و توزیع نیست،  ازآنجاکه .مدیریت مصرف/ اصالح الگوی مصرف

بلکه از جهتی، تولید و توزیع هم تابع مصرف است، الگوی مصرف در زندگی فردی و اجتماعی تأثیر 
و چگونگی تخصیص  کننده مصرفاقتصادی خواهد داشت. بنابراین، رفتار  یها عرصهفراوانی بر دیگر 

جوامعی که توان  یطورکل بهاقتصادی خواهد داشت.  یها تیفعال یده شکلدرآمد، نقش بسزایی در 
، رو نیازادر مصرف را دارند، از پیشرفت بیشتر و بهتری برخوردارند.  یرو انهیمتولیدی باال و 

. توصیه و دستور پیامبر گرامی اسالم دیآ یم حساب بهیکی از آفات مهم اقتصاد در جوامع  ییگرا مصرف
فرمود و از این و آن حضرت مسلمانان را به این شیوه دعوت می )ص( در مصرف، اعتدال و کفاف بود

روی کرد. هرچند اعتدال و میانههای اقتصادی استفاده مییک ضابطه در همه فعالیت عنوان بهشیوه 
است در تمام ابعاد زندگی بشر مبارزه کرده  طیتفر و  افراطاسالم،  اصوالًزیربنای تعالیم اسالم است و 

[35.] 
 

 نیطاهر)ص( و ائمه  اسالم امبریپاسالم و سیره عملی  بخش اتیحیکی از دستورات  .زیستیساده
 هرگونهسیره رسول خدا سراسر ساده زیستی و پرهیز از  .اند داشته دیتأکع( بوده و جملگی بر این امر )

که حضرت در زندگی ساده  کنند یمنقل  گونه نیااسراف و تبذیر بود چنانچه پیرامون شخصیت پیامبر 
و چنانچه در  کرد یممبارزه  شدت به یطلب رفاهزیستی را انتخاب کرده بود و به همین جهت با اسراف و 

یک زمین خشک و بی علف بود که از  طلب رفاهکتب تاریخی بیان شده است هدیه پیامبر به افراد 
 که آن را آباد کنند. خواست یم ها آن

: پیامبر )ص( روی زمین غذا ندیفرما یمزیستی پیامبر اسالم )ص( بیان ساده حضرت علی )ع( در     
، کرد یم؛ با دست خویش کفش و لباسش را وصله نشست یمو ]با تواضع[ همچون بردگان  خورد یم

او با تمام قلب خویش  .نمود یمو ]حتی[ کسی را پشت سر خویش سوار  شد یمبر مرکب برهنه سوار 
و  ها نتیزبود که  مند عالقه[ دنیا اعراض کرد و یا آن را در وجودش میراند. وی سخت وبرق زرقاز ]
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تا از آن لباس زیبایی تهیه نکند و آن را قرارگاه همیشگی نداند؛ و  زیورهای دنیا از چشمش پنهان شود
از چشمش  لذا آن را از روحش بیرون راند، از قلبش دور ساخت و؛ امید اقامت دائم در آن نداشته باشد

، نگاه کردن و یادآوری آن را نیز دارد یمچنین است کسی که چیزی را منفور  ]آری[ پنهان داشت.
میان او و محبوبش حائل شود و نیازش را به او  زیچ چیهکه  خواست ینم. آن حضرت شمرد یممنفور 

 [.7] ستیزمانع شود، پس درویشانه  حق بهدر غفلت برد و اتصالش را 
 نیتر یاساسو زخارف دنیوی، زندگی ساده را  وبرق زرقدانستن  تیاهم یبپیامبران و ائمه عالوه بر      

از سیره پیامبر در این خصوص از  یا گوشه. دانستند یمبلند الهی  یها آرمان یسو بهعامل در حرکت 
: ندیفرما یمجمهوری اسالمی ایران خالی از لطف نیست، آنجا که  گذار انیبنره( ) ینیخمزبان امام 

، شناختندش ینم نشست یمتوی مسجد  که یوقتاهلل بود، همه او را قبول داشتند،  هپیغمبر که خلیف»
حتی یک همچو  وقت آنبرای اینکه باال و پائینی در کار نبوده،  شناخت ینم، آمد یمکسی که از خارج 

و اال روی زمین  چیزی هم نبوده است که بیندازد زیرش... روی یک حصیر، اگر خوب بود حصیر
هست  که نیایک همچو، البته قدرت ما نداریم که  خواهد یم، اسالم این است. ما دلمان نشست یم

نزدیک کند، حاال خیر نزدیک بشود، باید خودش را  مبدأعرضه کنیم اما هر چه، هر چه آدم بخواهد به 
، باز خوب ها آنمن نتوانستم مثل مالک اشتر عمل کنم خوب، هر چه بتوانم خودم را نزدیک کنم به 

مسلم،  یها جوانما، یک  هایجواناست و من امیدوارم که مملکت ما یک مملکت اسالمی بشود، 
به شما  تواند ینمی دیگر معتقد به اسالم بشود و اگر این ایمانی که ما را پیش برد، باقی باشد، احد

این کالم رهبر یک نظام است که ساده زیستی او شهره عام  .«نخواهد توانست شاءاهلل انتعدی کند و 
 و خاص بود.

در خصوص مسئولین، همانا نزدیکی قلوب  ژهیو بهیکی از پیامدهای این ساده زیستی و تواضع،      
. این پیوند معنوی، عامل مهمی در بقاء و استحکام نظام استآحاد جامعه با رهبری و سران نظام 

رمز نفوذ فرمان  عنوان بهبوده است. این همان چیزی است که از آن  تاکنونجمهوری اسالمی از ابتدا 
 تعبیر کرد. توان یممردم  وجان دلرهبری نظام در عمق 

از سطح متوسط زندگی آنان پیوند حقیقی با مردم، مستلزم حضور در میان آنان و دور نشدن »     
المال در امور شخصی و  است. ساده زیستی و پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینه کردن بیت

و تجمّل و سفرهای  یگر یاشراف، شرط الزم برای حفظ این پیوند است. ترویج فرهنگ یرضروریغ
سیخته شدن پیوند ی مردم، دور از شأن نمایندگی و عامل گ ی خارجی از کیسه پرهزینه و بیهوده

که ساده زیستی فقط با توصیه  همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد« نماینده با مردم است.
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ساده زیستی باشند اما  کننده هیتوص نیمسئولنباید باشد که  طور نیازبان میسر نیست.  بر سرکالمی و 
 خود در زندگی شخصی خود تجمالتی باشند.

-یاشرافاز این نظر نکوهیده است که باعث تشویق مردم به  نیمسئول یگریاشرافاز دیگر سو      
قبا  ی محلهص(، در اسالم ) الشأن میعظ، زیرا که اّلنّاس علی دینِ مُلوکِهِم. روزی پیامبر شود یم یگر

حضور داشت و هنگام افطار که فرا رسید آن حضرت درخواست نوشیدنی نمود، شیر آمیخته با عسل 
بسنده کرد، نه آن را  توان یم ها آنآوردند، فرمود: دو نوشیدنی که به یکی از  برای آن حضرت

که هر کس تواضع کند خداوند  کنم یمو لکن در پیشگاه الهی تواضع  کنم یمو نه تحریمش  نوشم یم
که در زندگی اهل  کس آنو هر  و هر کس که تکبر ورزد خداوند او را فرود آورد او را رفعت بخشید

و هر  که اهل تبذیر باشد خداوند محرومش سازد کس آنو هر  دهد اش یروزباشد خداوند  یرو انهیم
 .[60] که یاد مرگ بسیار کند خداوند او را دوست دارد کس آن

زیستی رهبران دو نتیجه و پیامد مثبت دارد و عدم رعایت آن دو خطر بزرگ: در صورت اول ساده     
 یراحت بهبا نگاه و تأمل در زندگی حاکمان و رهبران، زندگی آمیخته به فقر خویش را  تواند یمفقیر 

زمانی که فقر از همه جامعه زدوده شود؛ و ثروتمندان جامعه  تا تحمل کند و احساس تبعیض ننماید
که حاکم اسالمی و  یا جامعهکنند و طبیعی است در صورت دوم یعنی در گستاخ نشده و طغیان نمی

 توانند ینمفقیر و مستضعف تحملشان طاق شده و دیگر  یها انسانباشند،  نینش کاخحاکمه  ئتیه
 [.7زنند ] یمصبر کنند و همچنین ثروتمندان طغیان کرده، گستاخ شده و دست به چپاول 

 
فرماید: ای فرزندان آدم، زینت خود در مصرف می یرو ادهیزقرآن در نهی از  .نهی از اسراف و تبذیر

به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را را 
بخورید، بیاشامید، بپوشید و صدقه : »دیفرما یمص( خدا )همچنین رسول  ؛(31)اعراف، دارددوست نمی

هستند که  یگذران خوشبدترین امت من مرفهان » و نیز فرمودند:« دهید ولی اسراف نکنید.
و مصرف  دانست یمنیازی را ضامن بی یرو انهیمهمواره  حضرت «.رویدهایشان بر اسراف می جسم

است که  بار انیزو  ارزش یبای علی، چهار چیز » فرمودند:کرد. ایشان مینیازمندی نهی می ازحد شیب
در خوراک و  یرو ادهیزخوب زیستن مستلزم  شک یب «خوردن در حال سیری است. ها آنیکی از 

ها با حداقل مصرف است. پوشاک نیست، بلکه به میزان نیاز مصرف کردن و برطرف کردن نیازمندی
ها و در آسایش و راحتی نیستند، بلکه گرفتاری تنها نهافرادی که مال و ثروت فراوانی دارند، اما  بسا چه

خوشا به حال آن » ص(:رم )اک. پیامبر شود یمهم بیشتر  روز روزبهشماری دارند که مشکالت بی
 .[16] «کفاف باشد قدر بهمسلمانی که درآمدش 
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و اسراف[ کند  وپاش ختیرهرکس تبذیر ]: »ندیفرما یمرسول اکرم در بیان نتایج اسراف و تبذیر      
هرکس تبذیر کند خدا او را فقیر » :ندیفرما یمو یا در بیان دیگری « خدا او را ]از روزی[ محروم کند.

 .[16]« کند
اسراف و تبذیر در باب مصرف، پرهیز از دو پدیده  السالم همیعلاقتصادی معصومین   رهیسدر      

اسالم آمده است که آن  الشأن میعظتا جایی که در رفتار اقتصادی پیامبر  شود یمدیده  وضوح به
آن اجتناب کرده و آن را  یها هستهعلیه و آله حتی هنگام تناول خرما از دور ریختن  اهلل یصلحضرت 

 .رساند یمبه مصرف خوراک دام 
 

اقتصادی  یرفتارهاو  ها تالشیک ضابطه، در تمامی  عنوان به یرو انهیماعتدال و  .اعتدال و کفاف
دینی به همان اندازه که  یها آموزهاست که در  جهت نیبد. است موردتوجهدینی  یها آموزهدر 
سفارش شده از اسراف، اتالف و تبذیر نیز منع گردیده است. در اسالم، چه برای  یرو انهیمو  اعتدال به

مصرف شخصی و چه برای مصرف اجتماعی، دو حد پایین و باال در نظر گرفته شده است که حد باال 
طوبى  :دیفرما یم)ص(  مرتبت یختمعبارت است از اسراف و حد پایین عبارت است از بخل. حضرت 

و معاش او به قدر کفاف  آن انسانى که اسالم آورد به حال[ خوشا 61عیشه کفافا ] لمن اسلم و کان
 یرو انهیم» همچنین در بیان دیگری فرمودند: .باشد، یعنى درآمدش براى زندگیش وافى و کافى باشد

 [16«]در نفقه و هزینه زندگی نیمی از معیشت است.
روایت است رسول اکرم )ص( با جمعى در بیابان به کسى که شترانى را به چرا برده گذر کردند،      

حضرت از او درخواست کرد که مقدارى شیر بدهد که آنان بنوشند، جواب داد: شیرى که در پستان 
و شام ما است،  ، در ظرف است براى شب استام دهیدوششتر است براى صبحانه است و آنچه 

« اللهم اکثر ماله و ولده» :ه پیامبر و یارانش شیر نداد، پیامبر )ص( درباره او دعا کرد و گفتخالصه ب
 تنها نهبارالها مال و فرزندان او را زیاد کن. اخالق اسالمى و پیامبرى آن حضرت اقتضایش این بود که 

پیامبر با  ؛ ونداد، بلکه در حقش دعا کرد که خداوند مال و اوالدش را بیفزاید به خرج یالعمل عکس
رسیدند که به چرانیدن گوسفندان مشغول بود، براى گرفتن  یگوسفندچرانگذشتند و به  ازآنجایارانش 

گوسفندان بود دوشید و آنچه را هم که در  یها پستانشیر نزد او فرستاد، آن مرد رفت و آنچه در 
چیزى بود که در  ها نیاو بعد هم گوسفندى آورد و گفت:  داشت نیز آورد. به حضرت تقدیم نموددست 

فرمود: بارالها به او  «اللهم ارزقه الکفاف»ص( پیامبر )و اگر میل دارید باز زیادتر کنم.  نزد من بود
کفایت عنایت فرما. در حقیقت در حقش دعاى خیر کرد، خداوند روزى کفاف بر او مرحمت  قدر به

و  اکتفاکفاف  یروز بهفرماید، آن روزى و رزقى که براى او حفظ آبرو نماید ولى بخیالن زراندوز، که 
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 ؛ در حقیقت پیامبر در حق آن مرد شترچران نفرین کرد و فرمود خدایا تو مال وکنند ینمقناعت 
 اهلل رسولاوالدش را زیاد کن که او به کم قانع نیست. بعضى از اصحاب به اعتراض، عرض کردند: یا 

و درباره  که تمام ما آن دعا را دوست داریم یا نموده ییدعادرباره کسى که خواسته شما را رد کرد 
از ما  کی چیهفرمودى که  ییدعاکسى که تمام شیر گوسفندانش را با گوسفندى به شما اعطا نمود؛ 

به آن دعا میل نداریم. حضرت فرمود: آنچه کم باشد؛ و امر زندگى را کفایت کند بهتر از بسیار است 
کس که دست رد به سینه که آدمى را غافل کند و منحرف سازد. بنابراین دعاى پیامبر )ص( براى آن

حضرت در حقیقت او را نفرین  را به پیامبر نداد؛ اش صبحانهآن حضرت زد و ایثار نکرد و شیر شام و 
کس که شیر اختصاصى شام و فتنه معرفى شده و آن ها آنکرد، مثل کسانى که مال و اوالد براى 

را با گوسفندى به آن حضرت هدیه داد و ایثار کرد پیامبر )ص( دعاى کفاف را در حق او  اش صبحانه
 .[62] و به او دعاى خیر کرد عنایت کرد

 
 کرد یمسیره پیامبر اکرم )ص( این بود که همیشه به افراد یک جامعه توصیه  .مصرف کاالی داخلی

اینکه هر فردی از  ازجمله کردند یمتا از دسترنج خود بخورید و فوائد زیادی را برای این کار بیان 
از » کند ینمو او را عذاب  کند یمدسترنج خودش بخورد خداوند متعال با نظر رحمت به او نگاه 

ویش بخورید و هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد دسترنج خ
فراوان داشتند بر اینکه کارهای خود را خودتان انجام  دیتأکهمچنین .« کند ینمکـرد و او را عـذاب 

کـارهـای خـود را خـود انجام »یک چوب مسواک کمک نخواهید:  اندازه بهدهید و هرگز از دیگران 
 .[16] «هید و هرگز از دیگران، اندازه یک چوب مسواک، کمک نـخـواهـیـدد

را در  اند کردهرسول خدا را که در حوزه فردی بیان  یها هیتوصاین دستورات و  توان یمبه تحقیق      
حوزه اجتماع و همچنین جامعه اسالمی عمومیت داد و رمز موفقیت جامعه اسالمی را در این نکته 

دنیا مبارزه کند که  یها ابرقدرتو در برابر  کند دایپبه موفقیت دست  تواند یم یا جامعهدانست که 
 یک چوب مسواک محتاج دیگران نباشد. اندازه بههمه مایحتاج خود را خودش تهیه کند و حتی 

ما »چنین آمده است:  باره نیدراعلیه و آله  اهلل یصلاسالم  الشأن میعظدر کالمی دیگر از پیامبر      
؛ هیچ «کل احد طعاماً قط خیرا من ان یاکل من عمل یده و ان النبی داود کان یاکل من عمل یدهأ

داود  دیترد یبغذایی گواراتر از غذایی که انسان با کار کردن با دست خویش به دست آورد نیست. 
 .کرد یمپیامبر از طریق کار با دست، روزی خود را تأمین 

اقتصادی  یها تیفعالعلیه و آله خود قبل و بعد از بعثت، به  اهلل یصلاسالم  الشأن میعظپیامبر      
 مشغول بود.
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انسان، در روز » ص( فرمودند:اسالم )نبی مکرم  .استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات
شود: از عمرش که چگونه گذرانده از چهار چیز پرسیده می که آندارد، مگر قیامت قدم از قدم برنمی

که چگونه سپری کرده، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده  اش یجواناست، از 
 «.تیب اهلاست و از دوستی ما 

استفاده کند تا امور به  یخوب بهجامعه  یها تیظرفص( بر این بود که از تمام خدا )سیره رسول 
کرد از ثروت ت از افراد مختلف برای نهایی شدن کارها استفاده میسرانجام برسد و به همین جه

و همچنین مشورت  السالم هیعل نیرالمؤمنیامعلیها گرفته تا شمشیر و درایت  اهلل سالمحضرت خدیجه 
ص( خدا )رسول اقدامات پیامبر اعظم در این راستا بوده است.  ازجملهبا افراد متعهد و متخصص 

ها  مردم نصف عقل است و پرسش نیکو نیمى از دانش و برنامه داشتن در هزینهفرمود: دوستى با 
 نصف زندگانى و شادمانى است.

)ع( و ثروت خدیجه )س( پابرجا ماند نیاز  نیرالمؤمنیاماما این جمله معروف که اسالم با شمشیر      
رشوه بر پذیرش اسالم به  عنوان به گاه چیهبه تأمل دارد. توجه کنید که ثروت حضرت خدیجه )س( 

مردم داده نشد و برای جذب قلوب کافران پرداخت نگردید. بلکه صرف حفظ جان مسلمانی گشت که 
مشکالت و دردها مواجه بود. همان مردم مسلمانی که قریش  نیتر بزرگبه خاطر اسالم و آرمانش، با 

استفاده کرد، حتی از سالح فقر و  غیرانسانی و اخالقی که در توان داشت او از هر سالح در ستیز با
که از  یا هیسرماگرسنگی نیز علیه او کوتاهی نکرد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که آن 

از آن مواردی بود که برای نجات جان گرسنه و پوشش  غالباًمصرف گردید،  «محاصره»خدیجه در 
در آن  احتماالًغیرنقدی[ و اما بقیه سرمایه او ]اموال نقدی[  یها اندوختهبدن برهنه قابلیت داشت ]از 

را در بیشتر ایام  دوفروشیخرگرفته نشد؛ زیرا مسلمانان در شرایط شعب ابوطالب امکان  کارجهت به
 [.21] نداشتند

این صبر و شکیبایی و استقامت در راه پیامبر اسالم و یاران راستین وی بود  طور همانعاقبت نیز      
 .شدکه موجب پیروزی ایشان و شکست کفار 

 عنوان بهبلکه منابع انسانی  شود ینماستفاده حداکثری از منابع فقط معطوف به امکانات مادی      
 مثال عنوان به. اند بودهدر شرایط بحرانی کارگشا  ژهیو بهسخت  یها گلوگاهمنبع همواره در  نیتر باارزش

مکه یاد نمود.  مرد بزرگمعنوی حضرت ابوطالب، عموی بزرگوار پیامبر )ص( و  یها تیحمااز  توان یم
 و جاناو حامی و یاور پیامبر از دوران کودکی بوده و در دفاع از او، آیین و رسالت وی از دست و زبان 

 فداکارانه ابوطالب است: یها تیحما یا گوشه. موارد زیر و مال خویش فروگذار نبود
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ابوطالب مجبور شد برای حمایت از پیامبر از موقعیت خود در بین قوم خویش دست بردارد و در ـ 
اقوام آن شهر و بلکه دشمن همه دنیا  گریو دوضعیتی ]درست[ ضد آن به سر برده و دشمن قوم خود 

باالتر اینکه او تبعید و انزوای اجتماعی را به خاطر حضرت و هرکه به او پناه برد، تحمل نموده  ؛ وشود
 و هرگز سازش نکرد.

، حتی ثروت و تمام اندوخته خود را در آن دهد یمابوطالب به گرسنگی، فقر و محاصره اقتصادی تن ـ 
 .کند یمانفاق 

باعث از بین رفتن خاندان هاشم  احتماالًاو خود را در صورت لزوم، جهت ورود به جنگی ویرانگر که ـ 
ع( را قربانی کرده و ) یعلکودک خود  نیتر خردسال یو .کند یمو مخالفین ایشان خواهد شد آماده 

 .کند یم]از سویی[ رنج غربت فرزند دیگر خود، جعفر را به حبشه، تحمل 

، تمام امکانات مادی و معنوی خویش را در ]در این مسیر[ کند یمابوطالب با دست و زبان خود جهاد ـ 
و با هر طریقی که بتواند با  کند یمباکی ندارد، از این آیین دفاع  ها یسخت، از مشکالت و بندد یمبکار 

 [.21] دینما یمدقت و توجه از آن محافظت 

، یکی از رفتند یممردم به بسترهای خود  ها شب که یهنگاممحاصره  یها سالابوطالب در طول ـ 
از آن  متقابالًص( بخوابد و خدا )تا در بستر رسول  فرمود یمفرزندان یا برادران و یا عموزادگان خود را 

 .[16] با به بستری دیگر رود و آنجا بخوابد خواست یمحضرت 

احتمالی تدابیر احتیاطی الزم را به عمل  سوءقصدآن عموی بزرگوار در مقابل هرگونه  سان نیبد     
حیات خود بود او را در بستر خود ]یا بستر دیگر[  یها سالپیرمردی در آخرین  باآنکهو  آورد یم
. داد یمص( را تغییر خدا )جای رسول  هرازچندگاهو نیز  دیخوابان یماو  یجا بهو دیگری را  خواباند یم

یاران راستین پیامبر بود که موجبات پایداری بیشتر و پیروزی  گونه نیاکمک و حمایت تا سرحد جان 
 ظاهر بهو کارشکنی منافقان  سو کیو از سوی دیگر تفرقه و عدم اتحاد از  آورد یماسالم را فراهم 
     .[20] ن رقم زدشرایط پیروزی همچون احد، نتیجه شکست را برای مسلمانا رغم بهمسلمان بود که 

هم به »ص( تمایل به استفاده از نیروی جوانان است. ایشان خدا )دیگر در سیره رسول  توجه قابلنکته 
گرفت مدیریت به کار می یها عرصهرا در  ها آنداد و هم های فرهنگی میدان مینسل جوان در حوزه

را محور مدیریت  یساالر ستهیشاتا از انرژی و توانمندی و خلوص و مجاهدتشان استفاده نماید و هم 
نه شیخ گرایی و مسن گروی که معیارهای جاهلی بود و برای او شیخ و شباب در  داد یمخود قرار 

جوان نیز  معیارگرایی و اصول مداری حکومتی فرقی نداشت و به تجربه، تعهد و طراوت و شادابی
ای داشتند و در طول دوران بعثت چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت از نیروهای اهتمام ویژه
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مصعب بن عمیر مبلغ و گوینده نامی اسالمی را به  که چنانکرد کارآمد و شایسته جوان استفاده می
 .[32] «ه اعزام کردسفیر تبلیغی و نماینده فرهنگی خویش به مدین عنوان بهدرخواست اسعد بن زراره 

 
اما : »ندیفرما یمص( در بیانات ارزشمند خود اسالم )رسول مکرم  .حرکت بر اساس برنامه

روى در راهپیمایى، دستاوردهاى هوشیارى: متانت، هدایت، نیکوکارى، پارسایى، کامیابى، میانه
در سایه هوشیارى نصیب  همه نیاو شناخت دین خدا؛  در امور زندگى، راستى، بزرگوارى یرو انهیم

 .[16] «دارد بر اساس برنامه درست گام برمى کهآن حالشود؛ پس خوشا به  خردمند مى
 ییها برنامهشخص در دین اسالم، همواره  نیتر کامل عنوان بهص( محمد )پیامبر اکرم، حضرت      

مختلف  یها جنبهایشان در  یها برنامه. بردند یمدر جهت تحقق اهداف مختلف جامعه اسالمی به کار 
و... بوده و حضرت راهبردهای  یدار مملکتسیاسی، فرهنگی، اجتماعی، شهری، نظامی، امور 
. حوزه گذارند یمبه مرحله اجرا  الذکر فوقهای مشخصی را درخصوص اجرای هریک از این برنامه

بلکه ایشان در زندگی فردی خود نیز  شود ینمص( تنها محدود به جامعه و مردم ) امبریپ یزیر برنامه
ریزی در امور خانه، خانواده، عبادت، سفر و... اشاره به برنامه توان یمکه  اند داشتهالزم را  یها برنامه
 کرد.
سیاسی، دستیابی به امت واحده بوده است و  یزیر برنامهص( از اسالم )ترین هدف پیامبر مهم      

های پیامبر در جلوگیری از تشتت و پراکندگی اجتماعی ریزی از تالشاین برنامه یها مصداقیکی از 
و در مقابل تالش برای ایجاد نوعی وحدت سیاسی برای تحقق جامعه  سو کیجامعه آن روز از 

ای امت عرب در حضور ای و قبیلهعشیره یها زهیانگایشان برای حذف  یها تالش. استاسالمی 
 یها یزیر برنامهدیگر از  یا نمونهاجتماعی آنان و نیز جایگزینی عالیق و تمایالت اصیل و مذهبی، 

سیاسی حضرت برای تشکیل یک نظام واحد سیاسی در محیط متشنج و ناهمگون مردم جاهلی، به 
از  .[14] ن روزگار استهای اجتماعی مردم آدنبال اعطاء یک محور واحد و کوشش برای جلب انگیزه

فرهنگی حضرت برای  یها برنامه نهیدرزمهای به بیان مصداق توان یمحضرت  یها برنامهدیگر 
 عمدتاًص( ) امبریپفرهنگی  یها حرکت النبی اشاره کرد.تحول عرب جاهلی به جامعه متمدن در مدینه

است. مردم جاهلیت در چند محور دچار مشکل اساسی  گرفته یمبا استفاده از آیات قرآن صورت 
ص( در ) امبریپنامطلوب و از اندیشیدن دور بودند.  شان یزندگی محدود، برنامه ها آنبودند، افق دید 
[. نبی مکرم اسالم با راهبردهای طرح 10] اند فرمودهفرهنگی مناسبی ارائه  یها برنامههمه این ابعاد 
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قرآن کریم، توجه به جایگاه و ارزش تفکر و مبارزه با تقلید  یریکارگ بهنظریه توحید در مقابل شرک، 
 [.18نمودند ] یساز ادهیپ، توجه به معاد برنامه فرهنگی خود را اساس یب

به برنامه فرهنگی پیامبر در خصوص تغییر باورهای غلط عرب جاهلی در  توان یمنمونه  برای     
به معاد و روز رستاخیز اشاره کرد. در جامعه جاهلی آن زمان، فرد مسئول  ها آنخصوص و توجه دادن 

کرد پدر یا و قبیلگی طرح شده بود. اگر فردی خطا می یجمع دسته صورت بهایمان خود نبود. مسئولیت 
کشید. اگر عضو قبیله خسارت یا زخمی به و عشیره و کل قبیله بار گناه او را به دوش میرئیس قبیله 

ی فرد مسئول بود نه خودش، بنابراین مسئولیت شخصی در قبال بزهکاری کرد قبیلهدیگری وارد می
یشه شد، در اینجا اند رفتار اجتماعی می رییتغ عدمیک عامل اساسی موجب  عنوان بهمفهوم نبود و این 
کاربردن استراتژی، امید برای انجام کارهای خوب و ترس از انجام پیامبر با به .[10] معاد به میان آمد

افزایش داد. این استراتژی فرهنگی از روابط ناسالم اجتماعی، از ظلم و  ها انسانکارهای بد را برای 
های اقتصادی، از دروغ و ریا، خوردن مال یتیمان و ... جلوگیری کرده و در عوض به تقویت ستم

این اندیشه رواج یافت که دنیا مزرعه آخرت است و هرچه در این دنیا  چراکه. دیانجام یماعمال صالح 
دریج ص( در همه این مراحل از استراتژی فرهنگی تاکرم )بکاری در آخرت درو خواهی کرد. پیامبر 

های مربوط به دین، بدون رعایت اصل های فرهنگی و کلیه برنامهپیش برد برنامه چراکهبرد. بهره می
. لذا پیامبر شود یم ها آنها شده و موجب طرد تدریج باعث خستگی زودهنگام جامعه از این برنامه

نگی اصل تدریج در اختیار ها را با استراتژی فرهص( به این نکته توجه داشتند که تمامی برنامهاکرم )
 مسلمانان قرار دهند.

توجه به جایگاه و ارزش تفکر و مبارزه با  نهیدرزمفرهنگی پیامبر  یزیر برنامه یها نمونهدیگر از      
اصلی اعتقادات در میان مردم جزیره العرب عادت و تقلید بوده این عادت  گاه هیتکبود.  اساس یبتقلید 

 ها آنها ایجاد کرده بود. همین رابطه پشتوانه احترام ها و بتی قدسی بین آننوعی رابطه مرورزمان به
به معنای نفی  درواقعبر این معتقدات بود. نفی این اعتقادات به معنای نفی عقل و استدالل بلکه 

شد این قداست را از بین ببرد، این مردم هیچ بود. اگر کسی موفق می ها آنآبا و اجدادی  یها ارزش
ص( با ) امبریپی فکری اساس مبارزه نیبر همتداللی برای دوام و ثبات این اندیشه نداشتند. اس

-ها در چشم بتکردن بت اعتبار یب: اول شود یمعمده بر دو محور خالصه  طور بهاعتقادات مزبور 

 طور بهاندیشیدن. این هر دو حرکت  یسو بهپرستان، دوم گذر دادن جامعه از بسنده کردن به حواس، 
دادن بیشتر مردم به تفکر عالوه بر اینکه ساختار دین ص( برای سوقاکرم )اتفاق افتاد. پیامبر  زمان هم
کند مرحله اول، دعوت به تفکر است طراحی شده است که عقالنیت انسان را تقویت می یا گونه بهاو 

عبادت بلکه بهترین  عنوان بهکه در خالل آیات قرآن به آن پرداخته شده است. در مرحله دوم تفکر را 
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یک عمل آن است که آن را عبادت  یسو بهنماید. بهترین انگیزه برای ترغیب مردم عبادت مطرح می
 .[10] شود یمدت گذاری عبامعرفی کنند و باالتر، تفکر مالک ارزش

نمونه  عنوان بهحضرت مربوط به زمینه امور اجتماعی است و  یها یزیر برنامهیکی دیگر از      
انما المؤمنون »به ترویج فرهنگ اخوت و برادری اشاره نمود. رسول مکرم اسالم با بیان  توان یم

برقرار نبود. در  قبالًقانونی را در بین مسلمانان مؤمن تشریع کرده و نسبتی را برقرار ساخت که « اخوه
: حقیقت منطق دین، مسلمان برادر مسلمان، چشم، آینه و راهنمای اوست و از ائمه )ع( منقول است

ص( برای خدا )رسول  .[24برادرش را دوست بدارد ] که یوقتشود تا ایمان آن است که بنده کامل نمی
ی زیبای ایمانی را جلوه میان مسلمانان پیمان اخوت بست و این جلوه دو بارتحقق عینی اصل اخوت 

رکتی بزرگ و اجتماعی بخشید. بار اول پیش از هجرت میان مهاجرین بود که آنان را برای ح
و سرفصلی جدید همراه با همه گونه سختی آماده کرد. بار دوم چندی پس از ورود به  ساز سرنوشت

مدینه، نظامی الهی را پی ریخت و امت واحدی را تحقق بخشید. روشن است که ایجاد حکومت صالح 
شود. نمیهای مؤمن میسر و شکل دادن امتی یکپارچه و همسو جز در سایه پیوند محکم انسان

 سو کیواال بود. ریشه اختالف از  یها هدفهای میان مسلمانان سد بزرگی در راه این اختالف
های طوالنی عمق اختالف میان خود مردم مدینه یعنی قبایل اوس و خزرج بود که به سبب جنگ

د عهد پیامبر با ایجا درواقع .[24ها بود ]زیادی داشت. عقد اخوت کلیدی برای گشودن همه عقده
ای و پرداختن به تعصبات را از میان برد و محبت، دوستی اخوت و پیمان برادری ساختار قومی و قبیله

و برادری را در میان مسلمانان رواج داد. پیامبر )ص( با طرح پیمان برادری انصار و مهاجرین، از 
برد و به هره میی عربی، در جهت اهداف تحقق امت واحده بظرفیت خاص چارچوب اجتماعی جامعه

ص(، باعث تعجب افرادی چون ابوسفیان ) امبریپموفقیت بارز  تنها نهبیان نویسندگان تاریخ اسالم 
های مؤمنان شده که حتی آثار و پیامدهای این مساوات اسالمی تا مقدم داشتن در اموال و دارائی

 .[14نسبت به یکدیگر هم پیش رفت ]
بلکه مقدمات  کردند یمکامل رعایت  طور بهرا  یزیر برنامهاصول برنامه و  تنها نهپیامبر      

 یها شرط شیپ. یکی از اصول مقدماتی و دادند یمرا هم به بهترین نحو ممکن انجام  یزیر برنامه
 امبریپگردآوری اطالعات و آگاهی از وضع موجود است. با نگاهی به سیره  یزیر برنامهاساسی در 

یافت. این رویکرد بیانگر این است  ها نهیزمسرشماری و گردآوری اطالعات را در تمام  توان یمص( )
. پیامبر اسالم پس از دادند ینمالزم انجام  یها یآگاهکه حضرت هیچ کاری را بدون شناخت قبلی و 

عقد برادری و اخوت بین مسلمین و تأسیس حکومت شهری مدینه دستور دادند تا فهرست کسانی که 
ص( در سال ششم هجری، در هر قبیله، اکرم )همچنین رسول  .[15تهیه شود ] اند آوردهاسالم  تاکنون
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عریف تعیین کرد که مسئولیت گردآوری اطالعات و آگاهی از وضع مردم را در  عنوان بهافرادی را 
ص( همواره خواهان آمار دقیق مردان مسلمان بود اسالم )جهت ارائه به حاکم برعهده داشتند. پیامبر 

پیامبر )ص( آمار  درواقع .[27مدونی موجود بوده است ] یها سجلو برای آمار مسلمانان مرد دفتر و 
دیگر تهیه  یها نهیزمدر این زمینه و یا  یزیر برنامهمردان مسلمان را برای کارهای مربوط به جنگ و 

 .نمودند یم
 

و یا حکومتی که در آن عنصر عدالت نباشد،  هر جامعه .عدالت اجتماعیهای  ارتقاء شاخص
حکومت و  یها شهیرو  گردد یممحکوم به زوال و نابودی است زیرا بدون عدالت بنیاد ظلم و ستم بنا 

. عنصر عدالت، از چنان اهمیت و اعتباری در نهد یمهای جامعه را به ویرانی های حکومت و پایهپایه
« لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»هدف بعثت انبیاء یاد شده است:  نیتر مهم عنوان بهاسالم برخوردار است که 

 .[17] اقامه قسط، همان اجرای عدالت است
که طوریه، باستاصول در سیره حکومتی پیامبر اکرم )ص(  نیتر یاصلرعایت عدالت یکی از      

ایشان شالوده مناسبات حقوق و اقتصادی را بر قسط و عدل قرار داده بودند و در این میان اقدامات 
 :میکن یمنمونه به موارد زیر اشاره  عنوان به دهند یمانجام  یدار دامنهاساسی و 

 
ده نفری  یها گروهبرای توزیع عادالنه ثروت، پیامبر مردم را به  تقسیم اموال توسط عریفان:

به معنای دانا و آشناست، یعنی کسی که « عریف»مسئولی تعیین کرده بود که  هرکدامتقسیم و برای 
شد، چون اموال توسط عریفان میان مردم به بهترین وجه تقسیم می معموالًشناسد. یاران خود را می

 .[4] بودند باخبرو از مقدار و چگونگی نیازشان  شناختند یمیاران خود را  یخوب به
 

ص( خدا )رسول  موردتوجهعدالت در تقسیم غنائم هم  اصل رعایت اصل عدالت در تقسیم غنائم:
بود. یکی از مواردی که آن حضرت در تقسیم غنائم در نظر داشت این بود که نیاز و حاجات افراد 

نضیر به دست آمده بود در هنگام تقسیم غنائمی که در جریان غزوه بنی که چناننیازمند برطرف شود 
نیازمند بودند  شدت بهتمامی غنائم با توافق انصار به مهاجرین داده شد و تنها به دو تن از انصار که 

 .[12] سهمی اعطا شد
 

آن  یها نیزمنضیر پیامبر از تقسیم پیروزی بر یهودیان ثروتمند بنیپس از  نیاز: اندازه بهمصرف 
میان مجاهیدن خودداری نمود و مالکیت عمومی آن را اعالم کرد و در اختیار جامعه اسالمی گذاشت. 
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پیامبر  به نظرسپس همه اموال منقول را میان مهاجران فقیر قسمت نمود و سهمی به انصار نداد چون 
امبر از تقسیم اموال تر بودند، همچنین در جنگ خیبر پیاحتیاج کمتری داشتند و مهاجرین محتاج ها آن
تعلق  ها مسلمانبه همه  تماماًها، میان جنگاوران خودداری ورزید و مقرر کرد که زمین رمنقولیغ

است و آنکه درآمدی  ازین یبآنکه  گفت یمکرد اموال زکات را تقسیم می که یهنگامداشته باشد و نیز 
جلوی انباشتن ثروت  خواست یمین اقدامات دارد چیزی از مال زکات به او داده نخواهد شد. پیامبر با ا

را بگیرد و بنیاد نظام طبقاتی را براندازد اگر هرکس در حد احتیاج داشته باشد و بقیه را بدهد و یا از 
و  رود یمنظام طبقاتی از بین  جهیدرنتو  شود ینموی گرفته شود ثروتمند و فقیری در جامعه پیدا 

 .[36] کند یمهای اجتماعی و اقتصادی تحقق پیدا نهیزم درعدالت و مساوات 
 

در لغت به معنای قرق کردن و به خود اختصاص دادن قطعاتی از « حمی» ضبط اراضی حمی:
امتیازات  ازجملهاز آن است که  یبردار بهرهو جلوگیری از دیگران در استفاده و  ها چراگاهو  ها نیزم

حمی را لغو و در اختیار فقرا « ال حمی اال اهلل»ص( با اعالم اکرم )اشراف و رؤسای جاهلی بود. رسول 
)مردم در « الناس شرکاء فی الثالث، الماء و الکا و النا» ص( با صدور حکم:رسول )قرار داد. حضرت 

.( سه نیازمندی اساسی و اند کیشراز آب، مراتع و روییدنی و منابع سوخت و مواد سوختنی  یبردار بهره
الکیت اشتراکی جامعه قرار دادند. این سه هرگز به مالکیت خصوص و انحصاری عمده مردم در م

 .دیآ یدرنم
 

اثـر کـار، اثـر اقتصادی آن است. نقش  نیبارزتر .تقویت فرهنگ کار و تالش و تولید ثروت
کـار در رشد و تــوسعـه اقتصادی و فقـرزدایـی، بـر کسی پـوشیده نیست. بیکـاری و  کننده نییتع

ناگـواری بر اقتصاد  یامدهایپ، افـزون بر آثار فـردی منفی هم چون فقر و کـاهش درآمـد، یکار کم
 ی جهیدرنت، کـاهش تـولید، کـاهش تقـاضا و حـاکمیت نـوعـی کسادی گذارد یممـلّی بر جـای 

بـرای  یارگذ هیسرمااقتصادی و کـاهش  یها تیفعالو در پـایـان رکـود  کـاهش درآمـد افـراد بیکـار
 .امدهاستیپاین  ی ازجمله آتی، یها دوره

دین اسالم قرار گرفته است بحث کـار، تـالش و پرهیز  دیتأکیکی از موضوعاتی که همواره مورد      
انسان و تربیت وی است؛ و این  یاستعدادهااز بطـالت و نیز مبـنا قـرار دادن کـار برای شکوفـایی 

است. منطق قـرآن، منطق کـار و تحرک است و  مشاهده قابل سنتدر امر هم در قـرآن و هم 
مفهوم کـار ریشه در  اگرچه؛ داند یمکـار و عمـل  درگروموفقیت انسان هم در دنیا و هم در آخرت را 
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برای تأکید بیشتر و غفلت  یوتعال تبارکفطـرت آدمـی دارد و مـورد توصیه عقل است، ولی خـداوند 
که فرمود:  طور همان، پیوسته ایشان را به کـار و کوشش فـراخـوانـده است؛ ها انانسزدایـی از وجـود 

 .«1[ نیستیا بهرهو اینکه برای انسان جز آنچه تالش کرده ]هیچ نصیب و »
اهمیت  ها میتحرطبق سیره پیامبر اعظم اولین وظیفه مسئولین در جامعه اسالمی برای مبارزه با      

 توان یم چراکهمناسب برای جوانان جویای کار است،  یها شغلدادن به موضوع اشتغال و ایجاد 
 .ارکان در اقتصاد مقاومتی محسوب کرد نیتر مهمیکی از  عنوان بهاشتغال را 

فراوانی از دعوت به کار و فعالیت افراد در جامعه و مبارزه  یها نمونهدر سیره حضرت رسول )ص(      
برای ایجاد کار برای جوانان تالش  شخصه بهو ایشان  شود یممشاهده  یپرور تنبا بیکاری و 

اینکه به  یجا بهاما حضرت  دندیرس یمشد که افرادی فقیر به خدمت پیامبر دیده می اریبس .کردند یم
رسول خدا بیکاری و تکدی گری را لکه  .کرد یمرا به کار و تالش تشویق  ها آنکمکی کند  ها آن

و به همین جهت برای ایجاد کار و تولید  شوند یمکه در قیامت افراد به آن دچار  دانست یمسیاهی 
را تهیه و در اختیار افراد جویای  یا هیاول: اول اینکه سرمایه دانند یمملی در جامعه دو اقدام مهم انجام 

شوند. دوم اینکه با افراد جویای کار مشورت و سپس  وکار کسبتا اینکه صاحب  دادند یمکار قرار 
 خود را پیدا کنند. موردعالقهتا بتوانند شغل مناسب و  کردند یمرا راهنمایی  ها آن

ص( دچار فقر و محرومیت شده بود. روزی به پیشنهاد خدا )نقل است یکی از یاران رسول      
، از رسول آمده شیپهمسرش تصمیم گرفت به خدمت آن حضرت برود و با بیان مشکلی که برایش 

علیه و آله  اهلل یصلعلیه و آله کمک بخواهد. وی با همین نیت به حضور رسول خدا  اهلل یصلخدا 
هر کس از ما کمکی بخواهد، ما به او »ه او فرمود: رفت، اما قبل از اینکه سخنی بگوید، حضرت ب

بداند و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را  ازین یب، ولی اگر خود را میکن یمکمک 
برای گرفتن  که یهنگاماو با شنیدن این سخن به خانه برگشت. روز دوم و سوم نیز .« کند یم ازین یب

ص( نزد آن حضرت رفت، همین سخنان را از ایشان شنید. این بار احساس کرد خدا )کمک از رسول 
از او به  یا شهیت، به سراغ یکی از دوستانش رفت و رو نیازابه خودش اعتماد و اطمینان بیشتری دارد. 

امانت گرفت. سپس به صحرا رفت و مقداری هیزم جمع کرد و فروخت و شب از دسترنج خود مقداری 
خود را از سر گرفت و مدتی نگذشت که از همین راه، صاحب  کار  دوبارهکرد. روز بعد، آذوقه تهیه 

نگفتم هر کس از ما »ص( او را دید و لبخندی زد و فرمود: خدا )سرمایه و ثروت شد. روزی رسول 
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بداند و دست حاجت پیش مخلوقی  ازین یب، ولی اگر خود را میکن یمکمکی بخواهد، ما به او کمک 
 .[22« ]خواهد کرد ازین یبدراز نکند، خداوند او را 

نگاه دینی به پدیده  که نیاو بیانگر  ارزشمند بودن کـار و الزامات آن بسیار است نهیدرزمروایات      
: ندیفرما یمص( اکـرم )مهم تربیتی در عرصه اقتصاد مقاومتی؛ از آن جمله پیامبر  یها شاخصکـار از 

و کـارکردن انسان با دست خـودش است. هـر کس  درست کارانهبرترین کسب و درآمـد، معامله 
خسته و رنـجـور از طلب رزق حـالل در روز، شب را بـه روز آورد گنـاهانش بخشیده شده است. بر 

 مناکم.بی یمانیا یبو پرخوابی و بیکارگی و  یپرست شکمامّـت خـویش، بیش از هـر چیز، از 
ص( به کار و تالش اقتصادی در جهت تأمین معاش روزمره بسیار اعظم )وجود مبارک پیامبر      

کسی : »فرمودند یم.« هاست یبددوستی دنیا ریشه همه »که  و در کنار این رهنمود دادند یماهمیت 
ای است که در راه خدا که با دسترنج خویش زندگی و معاش خود و عیالش را تأمین کند، مانند رزمنده

پیامبر اسالم « آوردن روزی حالل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.دستبه»و نیز .« جنگد یم
تالش سازنده بود. در یکی از روزهایی که در  در حالخود از کودکی، مخالف بطالت و تنبلی و دائم 

روند؟ حلیمه گفت گوسفندان را به چراگاه کفالت حلیمه بود از او پرسید: برادرانم روزها کجا می
و کلوخ در  ایشان را دیدند که خاک یسالگ هفت. گفت: من هم از امروز با آنان خواهم بود. در برند یم

، در طول زندگی او دیده نشد که روزی کند یمسازی عبداهلل بن جدعان کمک  دامن ریخته و در خانه
خداوندا از بیکاری و تنبلی و زبونی به تو » فرمود:نیایش همیشه میرا به بیهودگی بگذراند. در مقام و 

 .[5] پرداخت یممدتی نیز به شبانی گوسفندان ابوطالب .« برم یمپناه 
به دوش  شخصاًص( و ائمه معصوم این بوده است که بار زندگی خود را اکرم )سیره عملی پیامبر      

کردند. این امر زندگی، خود را وابسته به دیگران نمی گاه برای تأمین ضروریاتو هیچ دندیکش یم
انحرافی  یها شهیاندبیانگر نوع نگرش آن برگزیدگان، به دنیا و رابطه دنیا با آخرت است و بر 

و یا افکار باطل  دانستند یممآبانه که کار و تولید را با کماالت معنوی و مصالح اخروی در تضاد  زاهد
 .کشد یم، خط بطالن نمودند یممآبانه که کار را وظیفه افراد پست و پایین جامعه قلمداد ارباب
 ی ـگشت، سعدانصارص( از جنگ تبوک برمیخدا )رسول  که یهنگامگوید: انس بن مالک می     

ص( با او دست داد احساس کرد که ) امبریپبه استقبال آن حضرت آمد. وقتی  ـ یکی از کارگران مدینه
خشن و زبر است؟  قدر نیاکرد: چرا دستان تو  سؤالدستان وی زبر و خشن است! نبی مکرم )ص( 

، این خشونت و زبری دستان من به خاطر کارکردن با بیل و طناب است تا اهلل رسولعرضه داشت: یا 
این دستی است که آتش »بوسید و فرمود: ص( دستان او را ) امبریپام را تأمین کنم. مخارج خانواده

 .(269 ص ،1408نوری، «)جهنم آن را لمس نخواهد کرد
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بازرگانان صادق و درستکار، در روز قیامت با صدیقان و » :ندیفرما یمص( اسالم )پیامبر گرامی      
« را دوست دارد ور شهیپخداوند شخص مؤمن : »اند فرمودهو در روایتی دیگر .« گردند یمشهیدان حشر 

[23]. 
یک امر مقدس شناخته شده است. در زبان  عنوان بهدر اسالم بیکاری مردود و مطرود است و کار      

که خداوند فالن چیز را  کنند یمبیان  صورتنیا تقدس چیزی را بیان کنند به خواهند یمدین وقتی 
خداوند مؤمنی را که دارای یک حرفه است و بدان »در حدیث وارد شده است:  مثالً. دوست دارد

به مشقت  اش یزندگکسی که خود را برای اداره » :اند گفتهیا اینکه « اشتغال دارد دوست دارد.
 در حدیث نبوی معروف است که فرمودند:.« کند یممانند کسی است که در راه خدا جهاد  اندازد یم
بگردد و سنگینی )اقتصادی( خود را بر دوش مردم بیاندازد ملعون است و لعنت  هرکسی که بیکار»

 .[23« ]خدا شامل اوست
پیامبر )ص( در مذمت بیکاری با بیان اینکه پنج دسته از مردم هستند که دعایشان به اجابت      

مردی که در خانه خود بیکار بنشیند و بدون اینکه دنبال تالش و طلب »، یکی از آن دسته را رسد ینم
 .«شود ینمروزی برود، بگوید خدایا روزی نصیب من کن، دعایش مستجاب 

کرد آیا ، سؤال مینمودند یمهمچنین در روایات آمده است که هرگاه حضرت مردی را مالقات      
کردند عرض می« این )شخص( از چشم من افتاد.: »فرمود یمبیکار است،  گفت یمشغلی داری؟ اگر 

زیرا .« دهد یمزیرا اگر مؤمن بیکار باشد، دین خود را اسباب معیشت خود قرار »؟فرمود یمچرا؟ و 
گردد. فرد بیکار از فرط بیکاری مردم مایه گستاخی و ناسپاسی و موجب شیوع کارهای زشت می

های زیادی که برای خود و اطرافیانش زیان زند یماسپاسی به کارهایی دست گستاخی و بیهودگی و ن
تا به شغل آبرومندی دست یابند یا  داد یمآورد. به همین دلیل حضرت به افراد بیکار سرمایه به بار می

تا بتوانند شغل درآمدزایی داشته باشند. روزی یکی از انصار به  نمود یمآن را راهنمایی  یا گونه به
حضرت مراجعه نمود و از فقر شکایت نمود و گفت ممکن است تا برگردم برخی از اهل منزلم از 
گرسنگی تلف شده باشند! به او فرمود برو ببین چیزی در خانه است هست. رفت و فرشی پاره و 

د ؟ یکی به دو درهم خرید. پیامبر فرموخرد یمرا  ها نیاقدحی آورد. پیامبر به اصحاب فرمود چه کسی 
با یک درهم برای خانه است غذایی فراهم کن و با یک درهم تبری بخر و نزد من بیا. او چنان کرد و 

را جمع کرده و بفروش و  ها آنو خار و هیزمی را رها مکن و همه  پیامبر فرمود: حاال به فالن دره برو
این فرمان که دادی، برکت  در اهلل رسولتا ده روز پیش من نیا. او رفت و پس از ده روز آمد و گفت: یا 

در  ییگدابود. پیامبر فرمود: این کار و تالش، برای تو بهتر است از آنکه در قیامت بیایی و لکه سیاه 
مالی بالعوض مانند صدقه و زکات بدعادت  یها کمکتو باشد! سیره حضرت بر این بود که افراد با 
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تا بر بازوان خویش تکیه و معاش خود را تأمین نمایند.  نمود یمنشوند و آنان را به کار و تالش ترغیب 
 ونان آبگیرد. حضرت فرمود چه کسی او را و روزه می خواند یمنزد پیامبر گفتند فالنی نماز زیاد 

و  ها یوابستگص( برای رفع اکرم )پیامبر « همه شما از او برترید.» دهد گفتند: همه ما. فرمود: می
با روحیه وابستگی و سربار دیگران بودن مبارزه  ها انسانبرای  زتباعایجاد شخصیت مستقل و 

از »دلیل فرمودند:  یندسترنج خویش ارتزاق کنند به هم که از کرد یمرا تشویق  ها انسانو  کرد یم
دسترنج خویش بخورید و هرکس از خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد کرد و او را 

که در اجتماع پدیده ناهنجار تکدی گری رواج  شود یمتقویت همین روحیه باعث .« کند ینمعذاب 
 .[5پیدا نکند ]

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه. 5

استعدادهای درونی خود را  اوالًبه عزت و سربلندی برسد که  تواند یم یا جامعهخالصه کالم آنکه      
خود در راستای  یها تیظرفو توکل به خدای متعال از تمام  نفس اعتمادبهبا  یاًثانبشناسد و  کامالً

عملی شدن اقتصاد مقاومتی بهره ببرد و با انجام این امور است که طبق وعده خداوند متعال که 
جامعه اسالمی  .1[ قرار نداده است [ مؤمنان، براى کافران راه ]تسلّطى و خداوند هرگز بر ]زیانِفرمود: 

 .[34] نباشد یابرقدرتبا استقالل و عزت و سربلندی پایدار باشد و زیر سلطه هیچ  تواند یم
توسط نبی مکرم اسالم در هریک از ابعاد اقتصاد  اتخاذشدهخالصه راهبردهای  طور بهدر ادامه      

 مقاومتی آمده است.
 

 ص( با سایریناکرم )های مقایسه راهبردهای پیامبر درس. 1جدول 

 راهبردهای رایج زمان راهبردهای پیامبر اکرم )ص( مقاومتی ابعاد اقتصاد

 تکیه بر مردم

 )مشورت( یریگ میتصمتکیه بر مردم در 
اغلب تکیه بر فهم و ادراک خود و حداکثر 

 نزدیکان

 برخورد دستوری در اجرای راهبردها تکیه بر مردم در اجرای راهبردها

 همراهی پیامبر با مردم در اجرای راهبردها
و دستورات و زندگی در کنار ایشان در 

 خوشی و سختی

نگرش از باال، همراه با تحکم و اتخاذ 
 تشویق و تنبیه یها استیس

 مقاوم بودن اقتصاد

 ها یسختدر  وفزع جزع ها یسختصبر در 

 تسلیم در برابر مستکبران پایداری در برابر مستکبران

 و اسراف و تبذیر وپاش ختیر و مدیریت مصرف ییجو صرفه
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 یتفاوت یب هرچه در توان داشت صرف در راه دین

 به طبقه عامه مردم یگر یاشرافنگاه  همدلی و همراهی با مردم

 مدیریت رهبری

 اتخاذ استراتژی منفعل اتخاذ استراتژی فعال

 یگذران خوش رواج فرهنگ مصرف و تشویق و تقویت فرهنگ کار و تالش

عدالت، قناعت، )تقویت اخالقیات در جامعه 
 (و زکاتوحدت، انفاق، صدقه، خمس 

نسبت به اخالقیات، اخالق  یتفاوت یب
 نسبی است زیچ کی

، یفروش کممبارزه با رذایل اخالقی ) 
 ، احتکار، اسراف و تبذیر،یفروش گران

زد و بندهای سیاسی، رانت بازی، رشوه، 
 ، پارتی و...ها آقازاده

 آغاز نمودن کارها کافی است صرفاً ومت و پایمردی در امور ضروری استمدا

 مدیریت مصرف

 اشرافی گری ساده زیستی

 وپاش ختیر نهی از اسراف و تبذیر

 ولع مصرف اعتدال و کفاف

 مصرف کاالهای لوکس خارجی مصرف کاالی داخلی

استفاده حداکثری از زمان و منابع 
 و امکانات

معنوی خویشان  یها تیحمااستفاده از 
 برای تحکیم اسالم

 به کار آید! ها تیحمامعلوم نیست این 

استفاده حداکثری از منابع مادی خود و 
خویشان در راستای گسترش و تحکیم 

 اسالم

از اموال شخصی نباید در این امور استفاده 
کرد. )چراغی که به خانه رواست به مسجد 

 حرام است!(

 حزب ساالری، شیخ گرایی و مسن گروی در انتصابات ییگرا جوانو  یساالر ستهیشا

 حرکت بر اساس برنامه

 تفرقه و عدم توجه به رخنه دشمن )برنامه سیاسی( دستیابی به امت واحد

ارتقاء سطح فرهنگی عرب جاهلی )برنامه 
 فرهنگی(

خرافه، باورهای  ورسوم آداب، یپرست بت
 غلط، تقلید از نیاکان

 یزیر برنامهفراهم نمودن مقدمات 
 )سرشماری و گردآوری اطالعات(

 یئتیه، باره کیبدون تدبر،  یزیر برنامه

عدالت  یها شاخصارتقاء 
 اجتماعی

 تقسیم ناعادالنه اموال تقسیم اموال توسط امناء مردم

 مساوی طور بهمصرف  نیاز اندازه بهمصرف 

 ناعادالنه امکاناتتقسیم  رعایت عدالت در تقسیم منابع

 منابع طبیعی در قرق ثروتمندان جامعه منابع طبیعی برای همه

تقویت فرهنگ کار و تالش و 
 تولید ثروت

 نسبت به بحث اشتغال یتفاوت یب جوانان ژهیو بهایجاد شغل برای آحاد جامعه 

جلوگیری  منظور بهتشویق به کار و تالش 
 از فقر و محرومیت

 یتفاوت یب

اهمیت دادن به کسب حالل همسنگ 
 جهاد در راه خدا

عدم توجه به جایگاه مهم کسب و حالل و 
 ظرایف آن
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ص( الگوی بسیار ارزشمندی است که باید از آن نه فقط در اسالم )زندگی پیامبر بزرگ  ها.پیشنهاد
توجه به  کالن باشد. همچنین با یها یریگ میتصمالعین در زندگی روزمره استفاده کرد، بلکه باید نصب

  است باید از حداکثر توان کشور در این راستا بهره گرفت.  نگر برونو  زا دروناینکه اقتصاد مقاومتی 
سایر پژوهشگران کارکردهای متقابل خانواده، فرهنگ اصیل اسالمی و  شود یمپیشنهاد  بیترت نیا به

 قرار دهند. یموردبررساقتصاد مقاومتی فرهنگی را در رابطه با مقوله  یها ضرورتنیز 
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