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 چکیده
ست جهاد  صادی  یکی از فروع فقهی ا سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد.  و در ابعاد مختلف نظامی، اقت ، علمی ، 

 امّا بعد اقتصاااادی به به د یق ّقدّه جهاد با اموار بر جهاد با ن ور در قربه و نیه به د یق یااارای  را   بر    
  اقتصاد ایراه و ّحری  های موجود، ضرورت بیشتری دارد.

سأ ه پیش   ستا     م ست و ما در این را صادی ا روی ما ّبیین ا هامات و راهبردهای فقهی و رقوقی جهاد اقت
نظریات یهید صدر را به عنواه فقیهی پیشتاز در این عرصه، سر وره  ار خویش قرار داده ای . و در این مقا ه 

صی ی   ست اده از روش ّو صد به داری     ّح - ه با ا ست ق یده ا ضمن ّبیی لیلی ّدوین  ص ،  ه  ادی ن اهداف اقت
 اسالمی به ّشریح وظایف و مسئو یت های مرده و رکومت اسالمی در بخش های مختلف بپردازی .

یافته های مقا ه بیانگر این است  ه با سیاست گذاری صحیح از جانب رکومت و یناخت  امق و اجرایی      
 یده به ّوس  مرده، می ّوانی  به اهداف اقتصاد اسالمی نائق بیی .

 

 مصرف.  ،فقه، رقوق، جهاد ،اقتصاد ان کلیدي:واژگ

 JEL:A12,A13,D11,B59 بنديطبقه

  

                                                                                                                   
 بناب وارد  اریناسی ارید دانشگاه بزاداسالمیدانشجوی  .1

 استادیار گروه فقه و رقوق دانشگاه بزاد اسالمی وارد بناب. 2
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 مقدمه

ساه برنامه دارد و جهاد نیه در     ساله به عنواه یک دین  امق و جامع برای ّماه ابعاد زندگی ان دین ا

است  فروع فقهی  راستای همین برنامه به عنواه یکی از ملهومات زندگی انساه وضع یده است و از      

به این موضوع اختصاص     ه همواره  مورد ّأ ید اساله و اهتماه فقهای بهرگوار بوده است و ابوابی را  

اّما جهاد اقتصاااادی به د یق ّقدّه جهاد با اموار بر جهاد با ن ور در قربه  ری  و نیه به             ،داده اند 

ه ی طلبد و ا نوه نیه  د یق وابسته بوده معیشت و قواه ریات انسانها به به ضرورت بیشتری را م      

رربه و سلطه اقتصادی به عنواه یکی از مهمترین راهکارهای استعمار به یمار می رود ، اهمیّت این   

این مقا ه  ه به صورت ّحلیلی و ّوصی ی ّدوین یده     موضوع را دو چنداه می  ند. از این رو ما در 

ست درصدد هستی   ه ا هامات وراهبردهای فقهی و رقوقی جهاد     سیده      ا ستای ر اقتصادی را در را

صدر را به عنواه فقیهی  ه         یهید  ستا نظریات  سالمی ّبیین  نی  و در این را صادی ا به اهداف اقت

سر وره  ار خویش قرار داده ای .همچنانکه  ه       ست را  یته ا یمندی دا در این مبارث ّحقیقات ارز

ار مسائق اقتصاد اسالمی با نگاهی به بث    ا ثریت  ّحقیقات و ّأ ی ات موجود بعد از ایشاه در رابطه با 

قای ّأ یف ب«ا موجه در بیاه اقتصاداسالمی   » جمله اقتصادنا ّدوین یده است.  ه   ارزیمند ایشاه از   

ساله و مکاّب مه  جهاه             صادی از منظر ا سائق اقت ضمّن م صار مت سّید محمد وریدی  ه به اخت

بیات و فخرا دّین یویتری  ه در نگاهی به این ّأ یف غالمرضا « نهاد های اقتصادی اساله » است. و

  تاب یهید صدر ّدوین یده است. 
ستقالر و امنیت اقتصادی       برنامه های اقتصاد ا  سیده به اهدافی از قبیق ا ستای ر  وسالمی در را

بر محور عدا ت طراری یده است و با ّأمین و ّوازه اجتماعی و اقتصادی براد ملّت انجاه می گیرد. 

ریهی بر اساااار و دو ت مؤظّف اسااات با مدیریت صاااحیح در قلمرو خا ی از رک  و برنامهاز این ر

 و مدیریت منابع در بخش های مختلف اقداه  ند.یات زماه و مکاه به سیاست گذاری مقتض
 

 الزامات جهاد اقتصادي -1

 ّأمینبا ّوجّه به اهمیت اقتصااااد در زندگی بشااار و وابساااته بوده ریات افراد برای زنده مانده به 

 مبار ه سوره 75 بیه ، در بیات و روایات مختل ی به این موضوع پرداخته یده است از جمله:   معیشت 

ساء  ید  می ن ضعاف و      ه با ست ست برای نبرد با ا مق به فقر و همه عوا این بیه اعاله جهاد عمومی ا

 ه استکبار و ظل  و سرمایه داری است.و به صرارت ؛ جهاد و قتار در راه مبارزه با فقر و استضعاف        

/ 95( و )بیات251،ص1384اقتصادی و فرهنگی مطرح یده است.)بنیاد پژوهشهای روزه و دانشگاه،     

ساء و  شت و ّأمین نیازهای ما ی و جهاد با مار را بر جهاد با ن  41ن سته  / ّوبه ( ه معی س مقدّه دان

اند و نیه روایاّی  ه به فقر همساه با   ر نگریسته یده است از جمله رسور ا ره )ص( در روایاّی       

مّت فقر چنین    مذ ند:   در  یق         اد ا  قر أه یکوه   را  »فرموده ا بد به   ر ّ یک اسااات فقر  ، نهد
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ه بایااد، نامطلوب ّواند دایاات(  ه صاارف نظر از بثار جانبی  ه فقر می 1392/72/30 لینی«)یااود.

 (1390/323فقر را در هر یرایطی نشاه می دهد.)خلیلیاه/بوده 

را مؤظّاف اسات مسالمین     دو ات -فرمایاد: همانطور اه و ای امار     یهید صدر در اقتصادنا مای 

نیاه بایاد بنهاا را مجباور باه ّاأمین معااش ناّوانااه ساازد و از           برای جهاد بسیج  ند هماه گوناه 

، انجااه  ر ا های دائار بار اداء فریضاه مهباور     یاه بهباود بخشاد  اه نظا     حاظ ما ی چناه به زندگی 

یده ّلّقی یاود .از بنجاا  اه در ساازماه جامعاه اساالمی دو ات باه عناواه ضاامن اجاراء ارکااه             

 (1357،320بمار باه معاروف و نااهی از منکار و نیاه مسائور اجاراء مقارّرات اسات.) اساپهبدی،           

ایان م هاوه مقادّر باا فّعا یات اقتصاادی باه معناای         گره زده جهاد به م هوه اقتصااد و ّر یاب   

ّالش ساخت  ویاانه در مسایر بهساازی اقتصاادی ،براساار انگیاهه هاای ا های اسات.)راهکارها           

 مصاربه بابقای سیّدمحمّدمیرباقری(1392/198وراهبردهای جهاد اقتصادی،محمدسلیمی/

ه  روند رو به ریااد اقتصاااد مقاومتی معنایش این اساات  ه یک اقتصااادی دایااته بایااب   ه  

اقتصادی در شور مح وظ بماند،ه  بسیب پذیری اش  اهش پیدا  ند؛یعنی وضع اقتصادی  شور و       

یکق های مختلف          شگی و به  یمناه  ه همی ید  ه در مقابق ّرفندهای د صادی جوری با نظاه اقت

سال      شور دو ت ا سیب ببیندو اختالر پیدا  ند.)رهبرمعظ  انقالب،من ا هامات  می(خواهد بود،  متر ب

جهاد اقتصادی در راستای رسیده به اهداف متعا ی اقتصاد اسالمی طراری یده است  ه در ذیق به  

 ّبیین برخی از این مؤ ّ ه ها و اهداف پر داخته ای .

 

 استقالل اقتصادي -1-1

ار ساوره مبار ه ان   60با ّوجّه به ضارورت ر   اقتدار و اعتالی اسااله در همه رار خداوند دربیه   

ما ی                  جانی و  ماه ّواه اع  از  با ّ به در هر یااارای   جان مه  مادگی ه به ب ناه را  ما دعوت  مسااال

ستطعت  من قوّه و من رباط ا خیق ُّرهَبوهَ بِهِ عَدُوّ اهللِ وَ عَدُوَ ُ ؛ برای مقابله  » ند.می وأعدّ وا ه  ما ا

دیاامناه خدا و  ،این وساایلهد نیرو و اسااباه بسااته فراه   نید.  ه به با دیاامناه ،هر چه می ّوانی

و با ّوجّه به اینکه ساالطه ی « خودّاه را از به دیاامنانی  ه نمی یااناسااید به ورشاات افکنید.  

ست دربیه         صه ها سلطه در دیگرعر ساز  صادی زمینه  ساء خداوند می فرماید:   141اقت و  َن » سوره ن

سَبیال ؛ راه هرگون  سلطه ای یَجعَق اهلل  ِلکافرین عَلَی ا مؤمِنینَ  ست     ه  یده ا سته   ه در  «بر اجانب ب

فقه اسااالمی به قاعده ی ن ی ساابیق مشااهور اساات و مساالماناه باید در رواب  و معاهدات خود با   

صور      یند. درا یته با سالمی ایراه       153و152بیگانگاه این امر را در نظردا سی جمهوری ا سا قانوه ا

راهبرد درونگرا در ّوسعه   بر همین اسار  این قاعده مبنای وضع قوانین و مقرّرات معرّفی یده است.   

برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و رر ت به سمت استقالر اقتصادی از طریق بومی  رده       ّالیی  
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واردات  ه عبارت اساات از  نترر و باز پس گرفتن  اساات. در این مقو ه ساایاساات جانشااینیّو ید 

سااایاسااات های بازدارنده بر واردات به       بازارهای داخلی از ّو ید نندگاه خارجی از طریق اعمار         

های گوناگوه  ه اصاالی ّرین مؤ ّ ه دروه گرایی محسااوب می یااود. ّوسااعه ی بروه گرا با   روش

هدایت جایگهینی صادرات مبتنی بر ّشویق صادرات غیرسّنتی و رضور فّعار در عرصه های ّجاری        

، صادرات صنعتی  اربر را جایگهین   می  نند ایی  ه از این استراّژی است اده   فرا ملّی است.  شوره  

یند    بخشاهای صاادراّی باید دارای مهیّت  محصاوتت  شااورزی  اربر رده اند.    نسابی در ّو ید  با

سنگین          سبتا   صرف ههینه های ن ستلهه  صادرات، م شویق  اگرچه گذر از نظاه جایگهینی واردات به ّ

 اقتصادی و اجتماعی است. 

با ا   باط  ید: دروه زا یعنی از در    رهبرمعظّ  انقالب در ارّ ما قتصااااد دروه زا و بروه گرا می فر

ش      ید، متّکی به امکانات خود   شور ومرده می جو ست؛در عین رار دروه  ظرفیت های خود   ور ا

 (1/1/1393بروه گراست؛یعنی با اقتصاد  شورهای دیگر ارّباط دارد.) ،گرا نیست

صق   8بند  سالمی ایراه، پیش      42ا ساسی جمهوری ا سلطه قانوه ا ی اقتصادی بیگانه بر  گیری از 

 اقتصاد  شور را یکی از ضواب  را   بر اقتصاد دانسته است.

 

 امنیت اقتصادي -2-1

ست  ه     صادی ا صادی از دیگر مؤ ّ ه های ا هاه بور جهاد اقت سالمی را مکلّف به   امنیت اقت را میت ا

 نندگاه  اتهای اساسی مرده   ّأمین امنیّت سرمایه گذاراه در بخش های مختلف ّو یدی و ّوزیع  

تضاارر و » و رعایت رار مصاارف  نندگاه ّرغیب  رده اساات  ه در هر رار بر اسااار قاعده ی  

 43اصق  5فعّا یت اقتصادی هیچ فردی موجب اضرار به دیگراه نشود. و در بند    « تضرار فی اتساله   

ست و       یده ا سی به این امر ّأ ید  سا ضرر » قانوه ا صاد       یکی از «قاعده ی ت ست  ه اقت ضوابطی ا

سب و  ار،         ست و  ّلیه ی قوانین و مقرّرات مدنی درباره ی   ستوار ا سالمی ایراه بربه ا جمهوری ا

سار این          ست. و بر ا یده ا ساله با ّوّجه به این قاعده ّدوین  ّو ید، ّوزیع و بهره برداری  و ... در ا

ارف و عده زیاه رسانده به دیگراه است.   قاعده هر گونه ّصرّف در اموار مشروط به رعایت ردّ  متع  

چرا  ه فقداه  امنّیت تزه در جامعه ، امور ّجاری و خدماّی را از روند درسااات باز می دارد و از              

یمار می رود و ّباهی اموار و امکانات را به     صنعت به  عوامق بی ثباّی بازار و ّه هر پایه های فنّ و 

ین ّهدیدات و عوامق ّشاانّج زا ، با  اهش ضااریب امنیّت  دنبار دارد. ه در صااورت  اهش نیافتن ا

 اقتصادی مواجه خواهی  بود ه اقتصاد  شور را با بحراه جدی روبرو می  ند.

ست  ه در ایجاد امنیّت اقتصادی نقش      قاعده ساله از دیگر قواعد فقهی ا ی ن ی عسرو ررج در ا

 ند ّا بنجا  ه در     ا ملق نمود پیدا می  بساااهایی دارد  ه در رواب  را   بین افراد و نیهعقود بین   
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ضین   ّجارت خارجی شده و غیر قابق رفع واجتناب؛ ّعادر عو ، هرگاه در اثر بروز روادث پیش بینی ن

قرار داد  ،ای م اد قرار داد دچار مشاااکق گردد    معامله به نحو فارش به ه  بخورد و در نتیجه اجر       

 انحالر می یابد.)محقق داماد/قواعدفقهی( مذ ور در صورت امکاه ّوس  قاضی ّعدیق ورسب مورد

 

 عدالت اقتصادي -3-1

ضی ها  ه         ست. و بر خالف نظر بع صمی  گیری های اجرائی ا سالمی عدا ت مبنای همه ّ در نظاه ا

وزیع  بلکه سااخن از ّ ، اینگونه نیساات،ّوزیع فقر اساات فکر می  نند اقتصاااد عدا ت محور بر مبنای

های بسیاری در فضایی از بی عدا تی و   فرصت های مناسب به طور برابر است  ه در نبود بنها انساه    

ست  ه مرده به        سایه چنین عدا تی ا سازند. در  یکوفایی محکوه می  ستعدادهای خود را به نا ظل  ا

نیه راضاار نخواهند بود  ارگهاراه خود اعتماد می  نند. و رتّی در سااخت ّرین یاارای  معیشااتی 

های خود را ایماه و عهّت خود را به هیچ قیمتی ب رویااند و دو ت ها نیه با پشااتوانه محکمی بر نامه

 پیش خواهند برد.

ز  ا نکه جایینی انساه را در بهره وری  : قربه پس از بدر اقتصادنا در این باره فرموده  یهید صدر  

می  ند بر دو گونه  ج روی ایاااره می  ند: ظل  و  ثروّهای جهاه و نعمتهای بی یاامار ا هی بیاه

سی؛         سپا ید و نا سی  ه ظل  ّوزیع نابرابر ثروّها و ّجاوز گروهی از افراد بر دیگر گروهها می با سپا نا

 وّاهی جامعه در بهره برداری از نعمتهای موجود در طبیعت و بکار نینداختن نیروها در بهره گیری         

دو باز دارنده انساااه در ساایر به سااوی خدا می بایااد و از به ساات  از ثروّهای طبیعی اساات و این 

، با این بیاه مسئو یت جامعه جانشین خدا از دو دیدگاه بیکار انها به خویش می ّواه ّعبیر نمودانس

 گردد.می

: بگونه ای  ه با مسااائو یت جامعه، جانشاااینی عمومی او در ّوزیع          ا ف(عدا ت در ّوزیع ثروت  

 یت ندایته باید.عادتنه ثروت ضدّ

 ت در ّو ید ثروت : بطوریکه ّماه نیروهای جامعه در بهره برداری از ثروّهای طبیعی و          اب(عد 

 ( 49،ص1358ببادانی زمین بسیج یوند.)غالمرضا بیات،

ایشاه درجای دیگر می فرماید: اصق عدا ت اجتماعی به عنواه یکی از ار اه در اقتصاد اسالمی است 

ذاری نظاه ّوزیع ثروت در جامعه اسالمی به این اصق ّحقّق بخشید و ضمانت ها      ه اساله با پایه گ 

ضمن هماهنگی با ا    صری را به  ارگرفت ّا ّوزیع بتواند  ست   و عنا ستوار ا  ،رزش هایی  ه بر به ها ا

، این م هوه را ّعریف و در ضامن یک برنامه اجتماعی معیّن  عدا ت اساالمی را محقّق ساازد. اسااله   

ست این هدف را در یک واقعیت اجتماعی زنده  ه همه زیر و ب  وجودش  متبلور رد  و پس ازبه ّوان

 (1393/346با م هوه اسالمی عدا ت در ّپش بود مجسّ  سازد.) برهانی/
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ص  یده        در بیات و روایات عدا ت به عنواه یکی ازا سالمی مطرح  صاد ا سی اقت سا ، به عنواه ور ا

مسئو یّت اجرای عدا ت به عنواه اصق و اسار دین بر عهده / یوری( 15/ ردید( و)25نمونه در بیه)

ضرت علی )ع(             یود. و ر یامق می  صادی را نیه  ست  ه عدا ت اقت یده ا شوایاه دین قرار داده  پی

شقیه( و در جای دیگر ارزش رکومت     یق علّت قبو ی زمامداریش را اجرای عدا ت معرّفی می  ند. )

 (33تر دانسته است .)خطبه /منهای ارقاق رق را از  هنه پا پوش  م

ست  ه با ّأمین وّوازه اجتماعی و       ستوار ا ساله بر عدا ت ا محور ّماه برنامه های اقتصادی در ا

قانوه اساسی جمهوری اسالمی ایراه به این موضوع ّأ ید دارد و     45اقتصادی انجاه می پذیرد.واصق  

های ، دو ت باید زمینهرکومت اسالمی استمومی در اختیار مقرّر می دارد: لیه ی ان ار وثروّهای ع

اوّ یه برای ّوزیع عادتنه امکانات و منابع طبیعی را فراه  سااااخته و از هرگونه انحصاااار طلبی و           

نیه بر رعایت عدا ت و  48را میت مطلقه افراد برثروّهای عمومی جامعه جلوگیری  ند.و در اصااق 

 ز هرگونه ّبعیض ّأ ید یده است.پرهیه ا

 

 تأمین اجتماعي -4-1

 گیارد: اسااله بار دو صاورت انجااه مای      گویاد: اصاق ّاأمین اجتمااعی در    یهید صدر در ایان بااره مای   

یکی مسائو یت   ا ات عماومی و دیگاری راّق جامعاه در دربمادهای عماومی دو ات اسات  اه            

هر یک از این دو اساار دارای رادود و مقتضایاّی در ّعیاین ناوع نیااز هاایی اسات  اه ّاأمین           

ب اساات .و نیااه در مشااخّ   اارده پااایین ّاارین راادّ تزه  ااه اصااق ّااأمین اجتماااعی بنهااا واجاا

برای افراد فراه  می ساازد؛ اصاق اّور ّاأمین یاامق ّضامین و فاراه  ساازی نیازهاای ریااّی و          

ای بایش از ایان دارد و پاساو گاویی فراگیرّار باه نیازهاا و        اصلی فرد است .اما اصاق دوّه گساتره  

را در رادّ   ا در بار مای گیارد. و دو ات مؤظّاف اسات ّاأمین اجتمااعی        ّعیین سطح برّر زنادگی ر 

مطااابق اصااق  (1393/386امکانااات خااود در ایاان هاار دو سااطح ساااماه بخشد.)رسااینی  رفااا/  

ی مسالماناه مسائو یّت متقاباق همگاانی دارناد در رادود         ا ت همگانی ناه ّنهاا دو ات، بلکاه  لیاه     

 جااا  ااه بایااند باار عهااده بگیرنااد و طبااق بیااه:   امکانااات خااویش   ا اات مساالماناه دیگاار را در هاار

ساهمی   هایشااه ؛  ساانی  اه در اماوار و دارایای     ِّلسْاائِقِ وَا ممَحْارُوهِ  ، وَا َّذِینَ فِی أَمْاوَا ِهِ ْ رَاقم مْعْلُاوه    »

( بار  24-25معاارج/ «)بر مستمنداه اسات.ّا باه فقیاراه ساائق وفقیاراه محاروه ببرومناد رساانند.        

واجااب مااا ی از ه عااالوه باار پرداختهااای مساالماناه واجااب   ااایی اساات  ااایاان اسااار باار همااه 

 ،نیازمناداه  ساتحب ّاا رفاع  اماق نیازهاای ضاروری      قبیق خمس و ز ات باا ادای پرداختهاای م  

 خود را مسئور بدانند.
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یااهید صاادر در اقتصااادنا مطااابق اصااق مساائو یّت متقابااق بیاااه ماای  نااد: اصااق مشااروعیّت     

، بلکاه از  دربمادهای اضاافی وضاع نگردیاده اسات      اخاذ ما یاات از   متقابق اجتماعی صارفا از نظار  

نظاار علماای از مسااأ ه ی اخااوّت سرچشاامه ماای گیاارد و بااه راجتهااای ضااروری محاادود یااده   

اساات  ااه از  حاااظ اقتصااادی بایسااتی ضااروری و تزه ّشااخی  داده یااود و مااال  ضاارورت و   

، ه ای  اداه نیااز هاا   ارد در هار جامعا  نیازمندی جنباه ی عملای زنادگی اسات  اه معلاوه مای د       

نیازهااای فااوری و ریاااّی اساات و باادوه ارضاااء بنهااا زناادگی بااا سااختی ماای گااذرد  ااه دو اات  

 (1357/320ضامن اجراء مقرّرات در این روزه می باید.)اسپهبدی/

 

 توازن اجتماعي و اقتصادي -5-1

اد جامعه از ریث ، ّوازه افرصادی می فرماید : منظور از ّوازهاقت -یهید صدر درباره ّوازه اجتماعی

سرمایه به اندازه ای          ست  ه  سطح زندگی این ا صود از  ست و مق سطح زندگی و نه از جهت دربمد ا

در دسااترر افراد بایااد  ه بتوانند متناسااب با مقتضاایات روز از مهایای زندگی برخوردار گردند. به 

  (1357/329/عبارت دیگر سطح زندگی واردی برای ّماه افراد جامعه ّأمین یود.) اسپهبدی

ستن دو ت در          سئور دان ضع مقرّرات و قوانینی  ّلی و م ساله با و شاه در جای دیگر می فرماید: ا ای

با       جاه این مه   ه ّوازه  یاز یااااده   ان یاد ثروث عمومی و بی ن جاه  ازد  فرد فرد مرده مورد ان

برای به ثمر رسااایده رفاه عمومی و ّوازه جمعی بر عهده  .اختیارات و امکاناّی را  ه دو ت گیردمی

 دارد به سه گروه طبقه بندی  رده است.

وضع ما یاّهایی از جمله ز ات و خمس؛  ه به طور ثابت و مستمر از افراد أخذ یده و نیاز و    -1

ست و م هوه مطلق و ثاب      ست  ه ادای بنها رتمی ا صق منع و جواز أخذ ز ات ا تی بی نیازی ردّ فا

در لیه ی اروار برای فقر منظور نشده است بلکه بس  و انعطاف پذیری م هوه فقر ه موضوع رک      

یرعی امر ز ات  ست و به ایده ّوازه جمعی مربوط  قانونی و  یود و به ما این اجازه را می دهد   ا می 

 . ه دربمدهای ز ات و جه به را برای ّأمین مصا ح عمومی و ّوازه جمعی به مصرف برسانی 

یر ت    -2 سرمایه گذاریهای دو تی؛  ه در این  بخش دو ت  باید با  فعّا یتهای بخش عمومی و 

سرمایه داری      ییوه  ستقی  در فعّا یت های عمومی و  غو  بهره برداری ها از ثروت های طبیعی به  م

موضااع گیری اساااله به این نتیجه می رساای   ه ساارمایه  وازه  مک  ند. از بررساای نظرات وبه ّ

صاااوصااای اغلب امکاه و قدرت به را نمی یابد ه در قلمرو ّجارت و ّو ید به ردّی بهری و قوی  خ

سرمای معرض خطر قرار دهد زیرا برخالف  گردد  ه ّوازه جمعی را در صاد  ه داریبانکهای  ، نظاه اقت

اه یبه مدد  ارفرما    و ّحری  بهره و رباخواری بانکها    اساااالمی با ممنوعیت  قانونی ذخیره  رده پور    
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خصوصی رفته و موجبات رید و ّوسعه به را فراه  می  نند. از این رو فّعا یتها و مؤّسسات بهری        

 ّو یدی درگرو اختیارات و فعّا یت دو ت قرار می گیرد.

اختیارات قانونی و رقوقی برای ّنظی  رواب  اقتصادی جامعه و نظارت بر ّو ید ّوسّ  دو ت    -3

قلمرو بزادی نظر قانونی را نیه در  مقرّرات و قوانین ثابت است، بلکهکرد  ه نه ّنها یامق اجراء و عمل

بر می گیرد و دو ت از یک سااو مجری ارکاه ثابت ّشااریعی و از سااوی دیگر وضااع  ننده مقرّراّی  

یرا     ضرورت اجتماعی و طبق  ست  ه بنا به  ، در مورد اجرا قوانین ی  روز ، باید ّدوین و اجرا گرددا

ی و ّصرّفات غیر قانونی اراضی جلوگیری  رده و قوانین اجتماعی و اقتصادی را رأسا     از معامالت ربو

دو ت مقرّرات ّازه و سازگار با یرائ  روز نیه    اجرا در می بورد. و در مورد وضع  و مستقیما به مررله 

عمق  رده و برای ّحقّق هدفهای  ّلی اقتصاااادی و عدا ت اجتماعی،         «بزادی نظر قانونی »در  ادر 

 (1357/334انوه گذاری می  ند. )اسپهبدی/ق

 

 جهاد اقتصادي در بخش مصرف -4

نه ّنها باز و مطلق گذارده اساات. بلکه  عد مطلوبیّت های ارزیاای و اجتماعیاساااله مصاارف را در ب

، هماه جامعه    یب  رده اسااات و بنچه غیر مجاز اسااات    افهایش رج  به را در جهت رفاه افراد ّرغ  

یده رقوق دیگراه و       یده را رعایت نکند  ه موجب پایمار  ست  ه محدودیّت های بیاه  مصرفی ا

اضارار به غیر گردد  ه نه ّنها از بعد مکتبی ناپساند اسات بلکه از بعد اقتصاادی نیه مشاکق بفرین      

سار        صدر برا یهید  ست.  یهایی  ه در ّحقّق  ا سالمی م   ایده ها و ارز صاد ا ید  اهداف اقت ؤثّر می با

برخی از   اساات غیر مجاز می یاامرد و از طرفی  برخی از ّصاارّفات را  ه به رار اجتماع زیانبخش

ّصرّفات را ه  ّجویه می  ند. مثال اساله مصرف بی رساب و اسراف را رقّ ما ک نمی داند و اصوت       

 و اسرافی دربه باید   این رق را از ما کین سلب  رده است و ی است اده از ثروت را بدوه بنکه اّالف   

 (1350/439ّجویه  رده است. )موسوی/

ازاین رو یهید صدر معتقد است: دو ت اسالمی باید سیاست های مصرفی را در جامعه به گونه         

ای اعمار  ند  ه مشااکالت اقتصااادی پدید نیاید و رر ت در جهت دسااتیابی به اهداف ساایاساای، 

ماعی م   یه عن اقتصااااد    ود. )خطوطورد نظر اساااالمی ّضااامین یااا اقتصاااادی و اجت ا ت صااایل

 (74اتسالمی/ ص ا مجتمع

اقتصاااد اسااالمی اساااله عالوه بر بنکه مصااارف و پرداخت های واجب از قبیق ز ات و خمس و 

دیگر ما یاّهای رکومتی  ه بایستی با ّوجّه به مقتضیات زماه و مکاه ّوسّ  رکومت اسالمی وضع      

یود ، مصارف راجح و مستحبّی نیه همچوه ان اق، قرض ا حسنه، وقف و صدقه را از عناوین مطلوب      
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ی مطرح  رده اسااات و به طور مطلق مورد ّشاااویق قرار داده اسااات. و ی از نظر اسااااله  مصااارف

 هایی نیه در رابطه با مصرف وجود دارد از جمله:ممنوعیّت

حری  واقع یده است. من جمله   در بیات متعدّدی اسراف و ّبذیر به طور مؤ ّد مورد نهی و ّ  -1

، با ّوجّه به این قبیق بیات(  ه یااهید صاادر 87-88، مائده/26-27،اسااراء/127،طه/43: )غافر/بیات

:  ه باید ضمن اینکه از نعمتهای رالر خداوند مصرف  نی  و نباید بنها را بر خود رراه   معتقد است 

ط با ( و در ارّبا1357/373 نی  در عین رار باید از اسااراف و ّبذیر نیه دوری  نی . )اسااپهبدی/ 

سراف معتقد است   از این  ار برقراری ّوازه اجتماعی است زیرا با این  ار   : یاید هدف د یق ّحری  ا

از یک طرف از مصارف زائد طبقات مرفّه جلوگیری و از طرف دیگر سطح زندگی طبقات پایین ّرقّی    

قاّی                  کاف طب کدیگر از یااا به ی یک  رده ساااطوح مختلف مرده  با نهد یب  بدین ّرّ ند.  میک

 (331 اهد.)هماه/می

أدقّوا اقالمک  و قاربوا بین سطور   » می فرمایند :  ارگهاراه خودرضرت علی)ع( در س ارش به 

و ارذفوا من  فضو ک  و اقصد و اقصد ا معانی و ایّا   و ات ثار فأهّ اموار ا مسلمین تّحتمق ا ضرار؛  

 و بپرهیهید از زیادهباریک  نید قل  هایتاه را ، سطرها را به ه  نهدیک و مطا ب زاید را رذف  نید  

 (1374/76/49مجلسی/«)، زیرا بیت ا مار مسلماناه ّحمّق ضرر را ندارد.تن مطا بنوی

 اطقب به را خود ؛اموار با باطق بینک  اموا ک  ّا لوا وت» بیه به راجع اقتصااادنا در صاادر یااهید

 نظر از  ه بازی یااعبده قمارو سااحرو مثق فرموده اساات:فعّا یتهایی(188/بقره)«.مخورید خود بین

شاه  ّا اند یده  ّحری  اند عقی  ّو یدی سراف  دهد ن یی  ّبذیر و ا  ومیی  بثار چه ب ودگیها این از نا

 راسااتاو صاارفا  این در عملی هر رو این از گذارد ی برجای ازخود ّو ید و جریاه عمومی بر اوضاااع

 (280-286اسپهبدی،)اند. رراه از نظراساله و غیر ضروری ّجمّلی مسائق

، ه مربوط به  اقتصاد اع ّ از مصرف  قانوه اساسی جمهوری اسالمی ایراه در همه یئو     43اصق  6بند 

 ، ّو ید و ّوزیع و خدمات اسراف و ّبذیر را منع  رده است.سرمایه گذاری

شخی  و ی امر              -2 صادی  ه به ّ سی و اقت سیا صا ح  ست اده از  اتهای خارجی به دتیق م ا

ه در ّوسعه یک  شور منابع و ّو یدات ملّی به  شور اهمیت بسهایی دارد صورت می گیرد. از بنرو  

و بی اعتنایی به این منابع سلطه ی اقتصادی و در نتیجه ّسلّ  سیاسی اجانب را به دنبار دارد. چرا      

ملق  ، عقایدجوامع در صدد مته هر  رده باورها  ه دور استکباری با در اختیار گرفتن نبض اقتصاد   

ستثمار و چپاور نیروها و منابع بنها  و ایجاد ّ ستند  رقه و در نتیجه ا ضمن اینکه رربه و ّحری   ه  ،

ضمن اینکه       ست اده از  اتهای داخلی  صادی نیه مه  ّرین راهکار دیمن بکار می رود. بنابراین ا اقت

 ، نوعی مقابله به مثق با ّهدیدها ورو بوده اقتصاااد جامعه اسااالمی اساات مک به اسااتقالر و پیشاا

یمار می     ّحری  ها یمن نیه به  ضروریات در مواجهه با اقدامات د / 194رود. همانگونه  ه در بیه )و 
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و  ابریااام  علیک ؛ هر ه  مااعتدی   بمثق  علیه  فاعتدوا   علیک  اعتدی  فمن» فرماید:   می خداوند   بقره(

و در روایات نیه به این امر ایاره یده است « . نید رفتار او با او مثق ه  یما  ّجاوز  رد، یما  رقوق

یند و از     »از جمله:  یمناه مرا نپو خداوند به یکی از پیامبرانش وری فرمود: به مردمت بگو ؛ بار د

شوند اگر چنین  نند       یکق با بناه ن ست اده نکنند و ه   یمناه من    خوردنی های بناه ا در زمرۀ د

 (11/19/ 1408)محدث نوری/«خواهند بود. 

قهای بهرگوار همواره به این امر ّوجّه دایااته اند از جمله اماه خمینی)ره( در ّحریر ا وساایله   ف

ساله بر             سلّ  دیمناه ا سی با این  شورها موجب ّ سیا صورّی  ه رواب  اقتصادی،  فرموده اند: در 

سی یا اقتصادی یا ّوه       سیا سارت  یود    مسلمین گردد و زمینه ا ضعیف مسلماناه  ر ب ،ین و ّحقیر و ّ

سلماناه واجب  سی        همه م سیا ستقالر و موجودیت  ست از ا صادی خود دفاع  نند. این دفاع  ا ، اقت

ست از راه نخریده  اتهای ساخته یده به  شورها ان      ، جاه گیرد، در چنین وضعی، و ی امر ممکن ا

را جبر جامعه اسالمی واجب است این ّحری  را به ا  این قبیق  اتها را ّحری   ند و مصرف و ّجارت 

 (1366/2/330دربورد. )اماه خمینی)ره(/

 اتهای    رهبر معظّ  انقالب در این باره فرموده اند: ا بته این طرف قضااایه ه  این اسااات  ه      

وند ، خداجوری باید  ه مشتری را قانع  ند ، استحکامش و مرغوبیتشساخت داخق بایستی دوامش

و محک  انجاه دهد.  ارگر مساالماه   ررمت  ند  ارگر و  ساای  ه  اری را انجاه می دهد و خوب

نداردهای  ار اجرا  ند و ّحویق دهد. ای                  باتّر و بهتر از معیارها و ردود و اساااتا ن  باید  ارش را 

، اینها در  نار ه  یک  ار تزه و واجبی است. )اقتصاد و عرصه    فرهنگ و دستورا عمق اسالمی است   

 (1391/299اقتصادی از منظّر رهبر معظ  انقالب/

بیات و روایات متعدّدی به اهمیّت ّوجّه به  ی یت  اتها ایاااره یااده اساات از جمله دربیه   در

(  ه بیه اهلل مکاره یایرازی در ّ سایر نمونه در ذیق این بیه می فرماید: رعایت عدا ت در   11)سابأ/ 

یود و نه  ل ت و ضخی          ساز  ه پاره  سی  های زره را نه باریک ب سازی به این معناست  ه  ه   زره 

شکند. در واقع  ستورمی دهد  رلقه های به را ب ؛  ه باید با رعایت محک   اری خداوند به داوود)ع( د

( و 18/22و دقّت در  میت مصنوعات سرمشقی برای همه صنعتگراه با ایماه باید.)مکاره ییرازی/      

سور ا ره)ص( در روایتی فرموده اند:   ..  کِنَّ اهلل یُحِبّ عبدا  إذا عمق إذا عَمَقَ اَرَدُ ُ ْ عَمَال  فأّمقِنمهُ .»ر

، محک   اری  ند. خدا دوست دارد بنده ای   می دهد هرگاه یکی از یما  اری را انجاه  ؛عمال  أرْکِمْهُ

( بنابراین مرده  1392/196)عباساااعلی اختری/ «لی انجاه می دهد محک   اری  ند.    را  ه وقتی عم 

باید در ّو یدات خود وجداه  اری دایاااته بایاااند و سااارعت و  میت را فدای  ی یت نکنند و با  

نسازند و با خدعه و ّرفند اموار  رفتارهای نادرست اجتماعی و اقتصادی خود به مسلماناه زیاه وارد    
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و به پایند میاعتمادی را در بین مرده بذر بی ن  ار خودبی  ی یت را به مرده ّحمیق نکنند چرا  ه با ای

 پیکره جامعه اسالمی ضربه وارد می  نند.

س  و هروئین و دیگر        -3 یود مانند  ضرر فرد و جامعه می  صرف موادّی  ه موجب هال ت یا  م

 مواد مخدّر و مشروبات ا کلی.

ستند      -4 صا تا  رراه نی ست اده از  اتها و خدماّی  ه ا ه ب  ی یت بهره گیری خاص از بنها و یا

ست اده از طال و نقره برای مرداه و نوعی از  اتها و       ست، از قبیق ا اعتبار مسائق ارزیی و اجتماعی ا

ست اد  ست   خدماّی  ه ا یده ا سگ و میته و    ه و انت اع از بنها رراه  یت خو  و  ؛ مانند خورده گو

ست اده از بتت  هو و  عب    شده و ا شاء.     ریوانات ّه یه ن یعبده بازی، منکرات و فح سحر و  با این  ، 

اوصاف بدوه یک نوع مصرف در جامعه در ّوجیه و هدایت دیگر بخش های اقتصادی وچرخه ّو ید     

 و ّوزیع نقش اساسی را ای ا می  ند.

 

 الگوي مصرف اسالمي 

سع    ساله عالوه بر ّو  ینع در دارد. ، ّأ ید بر بهبود  ی ی زندگیی  مّی و افهایش امکانات زندگیها

 چرا ه  ند، می منع زدگی رفاه و پرستی ّجمّق از را افراد امّا داند می مطلوب را رفاه ،اساله  ه رار

ساه  شی   و طغیاه به سر  یرایطی  چنین در ان  هب ممانعت به از متعدّدی دربیات  ه گذارد می سر 

 نعمت در غرق بیات این طبق  ه(83/واسراء 6-7/،علق27/یوری)بیات در جمله من. است بمده عمق

سار  و یده  ستی    و بطر به قربه در  ه دارد دنبار به را نعمت   راه نیازی، بی ار  و ّرف و سرم

 .است یده ّعبیر خویگذرانی

 روش دو ، میاه است  وس   ردّ خانواده مخارج:فرماید می مصرف  متعارف ردّ درباره(ع)رضا  اماه

 چیهی هرگاه بنانکه:فرموده قربه و در دارد می خویااایند را نا واقتار اسااراف بهری ناپسااند،خداوند

 و بقای پایداری مایه) قوامی ردّ را دو این میانگین و ورزند خسااّت و نه  نند روی زیاده نه بخشااند

  (82ص/1376/رکیمی از نقق به615ص/1ا بحار س ینه()25/فرقاه.)بخشند( زندگی

 در رعایت به را فرد و ّبذیر، اسراف  برابر در معیشت  در اقتصاد :است  بمده ا وسائق  مستدر   در

 او صاااالح به  ه هایی وههینه ّک ّق ّحت افراد ّعداد ّناساااب به  رده ههینه در و اعتدار وسااا 

 جهاد های بایسااته.) ند می بماده روزگار های سااختی ّحمّق رابرای و او ،وادار اساات اش وخانواده

  (نوری محدّث از نقق به129اقتصادی،

 یاامارنداز نماای عاقالنااه  ااار را وبزمناادی ورزی طمااع اخااالق، وعلمااای بااهری رکیماااه

 .«ورزدمای  قناعات  اسات  مادار  عقاق  ،هر اه  قناع  عقاق  مان :»اناد  فرماوده (ع)علی رضرت: جمله

 گیااریواناادازه ّقاادیر) «ا عاایش نصااف وا تقاادیر» (2422ص/3ج/باارازش علیرضااا ّرجمااه/بمدی)
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 ماار  ا ماار   کانّ :»اسات  بماده  نیاه  و(1363/6/376/مجلسای ) .(اسات  زنادگی  نصاف  ّاأمین  خود

 راالت  ویانکح  یر اب  و راالت  یشارب  و قصادا  یاأ لوا  أه  ها   جاوّز  ودایاع  ا رّجاق  عند یضعه اهلل

 و ازدواج پویاایده، ، وبیااامیده خااورده در هاار س ،... ررامااا علیااه  اااه عااداذ ک وماان

 خواهااد رااراه گرنااه و رااالر اش اساات اده  نااد رعایاات را رویمیانااه و اقتصاااد سااواری،

 (373ص/ق1380 محالّی رسور های  سید ّحقیق/ّ سیرا عیایی.«)بود

 

 نتیجه گیري

ید  یرای  را   بر     همانگونه  ه مطرح  ضمن اینکه  صادی بر دیگر ابعاد جهاد ّقدّه دارد.  ، جهاد اقت

ضوع را دو چنداه می  ند. از این رو ما در این     صاد ایراه و ّحری  های موجود نیه اهمیّت این مو اقت

جهاد اقتصادی در راستای رسیده به اهداف     ا هامات و راهبردهای فقهی ورقوقیپژوهش به بررسی  

س    صاد ا صادی و بر     اقت ستقالر و امنیت اقت سیده به ا المی پرداختی .  ه همه این اهداف در جهت ر

ست. ه با ّوجّه به قلمرو خ    یده ا ساله   محور عدا ت بنا نهاده  یریعت ا ، فقه ا ی از رک  موجود در 

اقتصادی اساله را قادر به پاسخگویی به مشکالت اقتصادی بشر متناسب با مقتضیات زماه و مکاه           

 زد  ه با رعایت یاخ  های معرفی یده می ّواه به این اهداف دست یافت.می سا

ه ای ،  با ّوجه به اینکه ما در این مقا ه بخش مصاارف در جهاد اقتصااادی را مورد مداقّه قرار داد 

افراد جامعه در ّوجیه وهدایت دیگر بخش ها اع  از ّو ید و ّوزیع         نتیجه می گیری  نحوه مصااارف 

با مدیریت صحیح مصرف و ا گوگیری از فقه اسالمی می ّوانی  به بهبود اوضاع     نقش اساسی دارد و   

 اقتصادی  شور بپردازی  و با ّهدیدات وّحری  های دیمن مقابله  نی . 

 

 انتقادات و پیشنهادات

و در خاّمه پیشاانهادات و انتقاداّی را به یاارح ذیق برای به ثمر رساایده اهداف اقتصااادی اساااله  

 می نمایی .عهیهماه ارائه 

با ّوّجه باه هماه بنچاه در ایان مقا اه گ تاه یاد  اه همچاوه قطاره ای در مقاباق دریاسات             

از طارف مقااه معظّا  رهباری جهااد اقتصاادی        1390به نظر مای رساد علای رغا  اینکاه ساار       

، هناوز اقادامات در خاور یاأه رر ات جهاادی صاورت        برای مارده و مسائو ین ماا گویاهد یاد     

گاذاری هاا   هاا و سیاسات  هاای مختلاف باا عاده ّنظای  برناماه      بخاش  ما در نگرفته است. چرا  ه هنوز

خاا ی از رکا  موجاود در فقاه     طبق اقتصااد اساالمی رو باه رو هساتی   اه باا ّوجّاه باه قلمارو          

زمینااه  اقاادامات جاادّی ّاار و قااوانین ا ااهاه  ظاار ماای رسااد قانونگااذار بایااد در ایاان، بااه ناسااالمی

 ار دهد. ازبه جمله:بورّری را در صدر برنامه های خود قر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 16

http://mieaoi.ir/article-1-370-en.html


 73                                        1395 پايیز، شانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

اقتصااادی در سااطوح  -ّوازه اجتماعیّجدید نظر درساایاسااتهای ایااتغار افراد برای ایجاد  -1

مختلف جامعه با او ویت ایاااتغار برای مرداه  ه ضااامنا راهی برای ایجاد عدا ت و اهش ساااطح        

 باید.طبقاّی نیه می

و مصااارف  نندگاه  ات در جهت رمایت از ّو ید         ّدوین قوانینی برای ّو ید نندگاه     هوه  -2

 ی تضرر.داخلی و مقابله با ّحری  های دیمن در راستای قاعده ی ن ی سبیق و قاعده

ستای ا گوی موافق با فقه       هوه وضع قوانینی  -3 برای مبارزه با مسرفاه منابع انر ی  شور در را

سالمی و ّدوین بیین نامه  سطح ادارات و دا ا سازماه های مختلف برای مقابله با    هایی در  شگاهها و  ن

 اّالف و اسراف در منابع مختلف مصرفی.
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 منابع ومآخذ

  (نهج ا بالغه) قربه  ری 

 .1392مؤسسه انتشارات امیر بیر، اقتصاد مقاومتی، عباسعلی، اختری،

سحاقی،  سین،    ا صادی،  سید ر سته به     مبانی و راهبردهای جهاد اقت شرهاجر)واب مر همدیریت مر هن

 .1390چاپ اور، های علمیه خواهراه،روزه

مؤسااسااه فرهنگی هنری قدر   ی اقتصااادی از منظررهبرمعظّ  انقالب اسااالمی، اقتصاااد وعرصااه 

 .1391وتیت،

  1392جواد، م اّیح ا حیاه، مر هنشراسراء، چاپ یکصد و چهق ودو،پاییه بملی،

 چاپ اور، راهنمای پژوهش درقربه وعلوه روز، ،بنیاد پژوهشهای قربنی روزه ودانشگاه،قربه واقتصاد

 .1384پاییه

ساااازماه مطا عه و ّدوین  تب علوه        وهشاااکده روزه و دانشاااگاه، مبانی اقتصااااد اساااالمی،     ژپ

 .1392چاپ ه ت ،پاییه انسانی)سمت(، چاپ پور روین،

چاپ زتر  سیما، و های اسالمی صدامر ه پژوهش های جهاد اقتصادی،بایسته جمعی از نویسندگاه،

 .1392چاپ دوه،  وثر،

ق ،   چاپ دوه، ّحف ا عقور عن بر رسااور)ص(ّصااحیح علی ا برغ اری،  رساان بن علی، ررّانی،

 ش.1363مؤسسه انتشارات اسالمی،

نشر دفتر ّبلیغات اسالمی روزه    مر ه چاپ و ، محمد، معیارهای اقتصادی درّعا ی  رضوی،  رکیمی

 .1376علمیه ق ،

 .1369چاپ دوّه، ّرجمه ویارح اوا حسن یعرانی، ا دین،فی ارکاه ّبصره ا متعلمین رلی،

های ّوسااعه اقتصااادی از دیدگاه اساااله، مر ه انتشااارات مؤسااسااه یاااخ  خلیلیاه، محمد جمار،

 .1390بموزیی و پژوهشی اماه خمینی)ره(

 .1391چاپ دوه، انتشارات صداوسیما، سبحانی،رسن،اقتصاد عدا ت محور،

صادی،  محمد، سلیمی،  سیما،چاپ زتر       راهکارهاوراهبردهای جهاد اقت صداو شرمر هپژهش های  ن

 .1392چاپ دوه،  وثر،

 .1390بذرماه  ق ، چاپ ّهراه، ،سیدموسی،اقتصاد درمکتب اساله صدر،

صادما،  محمدباقر، صدر،  سید محمدمهدی برهانی،  اور، جلد اقت صدر،    ّرجمه  شارات دارا  چاپ  انت

 ش.1393ق ، اور،

 انتشااارات دارا صاادر، ّرجمه ساایدابوا قاساا  رسااینی  رفا، دوه، جلد اقتصااادما، دباقر،محم صاادر،

 ش.1393ق ،
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 .1350دوه،ّرجمه عبدا علی اسپهبدی،انتشارات اسالمی، جلد اقتصادما، محمدباقر، صدر،

صادما مح صدر،  ساله،   ،مدباقر، اقت صادی ا یتری، فخرا دین،       نهادهای اقت یو ضا،  ّرجمه بیات، غالمر

 .1358نشر و ب، چاپ پرّو،

 .1357انتشارات اسالمی، ،ّرجمه محمد اظ  موسوی بجنوردی اقتصادما،جلداور، محمّدباقر، صدر،

 ق . مطبعه ا خیاه، ا خطوط ا ت صیلیه عن اقتصادا مجتمعاتسالمی، محمدباقر، صدر،

 ه،ق.1413ق ، مدرسین،انتشارات جامعه  من تیحضره ا  قیه، محمدبن علی بن بابویه قمی، صدوق،

 ه.ق. 1408ق ، مؤسسه بر ا بیت علیه  ا ساله، مستدر  ا وسائق، محدث نوری، رسین، طبرسی،

 ه.ق.1409مؤسسه بر ا بیت علیه  ا ساله وسائق ا شیعه، رر، عاملی،

 ه.ق.1404 بناه، بحاراتنوار،مؤسسه ا وفاءبیروت، عالمه مجلسی،

یی،  سعودبن عیا  عیا سلّمی   محمده م سور محلّاّی،     ،یی ا  ی  ر سید ها  ّهراه، ،چاپ اور ّحقیق 

 ق.1380چاپخانه علمیه،

ساازماه   وهشاکده روزه ودانشاگاه،  ژپورمند،نبی زاده،مبانی اقتصااد اساالمی،پ   محمد مهدی،  رمی،

 1385پاییه چاپ ه ت ، ق ،چاپ مهر، مطا عه وّدوین  تب علوه انسانی،

 .1365ّهراه، دارا کتب اتسالمی، هاره،چاپ چ  لینی، محمدبن یعقوب ا رازی، ا کافی،

 . 1375مر ه نشر علوه انسانی، ّهراه، قواعد فقه بخش مدنی، محقق داماد،سید مصط ی،

 چاپ یک ،  ّصاااحیح علی ا برغ اری،  اتختصااااص، ،محمد بن محمدبن ا نعماه ا عکبری    م ید، 

 ق.1413ق ، نگره ییو م ید،

 .1386دارا کتب اسالمی، ّهراه، ،4ج ّ سیر نمونه، ناصر، مکاره ییرازی،

چاپخانه  ،1368دارا کتب اسااالمیه، محمدرساان، جواهرا کاله فی یاارح یاارایع اتساااله،   نج ی،

 ریدری.
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