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صاحبنظران، شکل گیری هر تمدنی در جهان را بر سه رکن استوار دانسته اند؛ اقتدار فرهنگی و ایدئولوژیک، اقتدار سیاسی و اقتدار 

ل گیری و بقاء تمدنها، میان تمدن نوبنیاد اسالمی در برابر تمدن حاکم غربی طی دهه های اقتصادی. از این منظر مقایسه سه گانه شک

اخیر، حکایت از تزلزل فرهنگی تمدن غرب و غلبه دیرینه فکری و فرهنگی تمدن اسالمی و رشد خیره کننده اقتدارسیاسی تمدن نوین 

ن نوین اسالمی، وجه تالش خود را تضعیف اقتصادی این تمدن قرار اسالمی دارد. از اینرو تمدن غربی جهت ممانعت از شکل گیری تمد

 داده است.

دیدگاه فکری و فرهنگی صحیح در حوزه در خصوص در کنار تهاجم اقتصادی همه جانبه از بیرون، تمدن نوین اسالمی در داخل نیز 

دقیق نسبت علم و ثروت و پرهیز از متقابل  اقتصاد دچار مشکل است. شکل گیری جهاد اقتصادی مستلزم اصالح مبانی فکری، تبیین

جلوه دادن آنها، ترویج معنای دقیق زهد و ثروت اندوزی، تبیین رسالت دانش و دانشگاه در شکل دهی جهاد اقتصادی می باشد. مقاله 

تر این دیدگاه رو مبتنی بر مبانی دینی و فرمایشات مقام معظم رهبری و بررسی جنبه اقتصادی تمدن غرب، به تبیین دقیق پیش

. بر این اساس مشخص می گردد، قدرت اقتصادی که الزمه آن تولید ثروت است، مورد تاییداسالم است و از منظر الهی، پرداخته است

سلوک معنوی و مادی انسان با عبادت و کار در کنار یکدیگر شکل می گیرد. در این دیدگاه علم و ثروت در تقابل با یکدگیر نیستند و 

 ه منتج به اقتدار، از جمله اقتدار اقتصادی گردد، ارزشمند و مفید محسوب می گردد. علمی ک

 

 تولید ثروت؛ جهاد اقتصادی؛ کلمات کلیدی: تمدن نوین اسالمی؛ اقتصاد مقاومتی؛ کارآفرینی؛ علم و ثروت؛

 

 مقدمه

سط ادیان، پیامبران، دانشمندان، ، که توفکرشاهراه تحوالت بشر، سه جریان را شامل می گردد. نخست جریان فرهنگ و 

صاحب نظران و هنرمندان ساخته و هدایت می شود. دوم جریان تاریخ و وقایع آن که توسط سیاست مداران، سرداران و 

فاتحان شکل می گیرد؛ و نهایتاً جریان شگفتیها و جهش ها که توسط مدیران، نوآوران، کارآفرینان و ایده پردازان شکل 

پیشرفت در این سه حوزه و دست به بیان دیگر تحوالت بزرگ بشری یا تمدن سازی مستلزم  [.1] می گرددگرفته و هدایت 

نظام فکری و عقیدتی برخوردار بوده اند، نوعی تمدن های بشری در دوران شکوفایی خود از  یافتن به اقتدار در آنها است.
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اند. بدیهی است که برخورداری از مبانی فکری بوده مندهرهبگذار و از اقتصادی قوی تاثیراز منظر سیاسی صاحب قدرت و 

یافته نیز، حاکی از وجود نقصان در برخی از این زوالهای تمدنشناسی آسیبست. ی آن مبانی نیلزوماً به معنای درست

درتمند چند صده گانه اقتدار از ابتدا و یا ضعیف شدن آنها در طول زمان است. چنانکه امروز بزرگترین تهدید تمدن ق سه

های کهن تمدنفرهنگی و ایدئولوژیک آن است.  یعنی دقیقاً در نقطه مقابل  عدبُگذشته، یعنی تمدن غرب، فروپاشی اقتدار از 

های مستحکم ایدئولوژیک خود امروز نیز چرا که اسالم بواسطه بنیان و نوبنیاد اسالمی که مقتدر بالمنازع در این عرصه است.

در میان تمامی ادیان سریع  همچنانمگین اسالم ستیزی مواجه است، به اذعان اندیشکده های معتبر آمریکایی با امواج سهکه 

خود را که تمدن غرب بزرگترین تهدید رو است  و از همین [2]ترین رشد در میان پیروان را به خود اختصاص داده است

و نیز بر همین اساس تالشی نظام یافته را برای جعل [ 3]دنتمدن نوبنیاد اسالمی به رهبری جمهوری اسالمی ایران می دا

کردن مبانی اسالمی بکار بسته است. اقتدار ایدئولوژیک اسالم راستین، محصول دین و حاصل تالش پیامبر )ص( و پیشوایان 

زی انقالب ای و جهانی که شرط دیگر شکل گیری تمدن نوین اسالمی است، پس از پیرو دینی است.  اقتدار سیاسی منطقه

اسالمی و طی چهار دهه گذشته همواره رو به فزونی بوده است و در سالهای اخیر رشد آن حتی حامیان این تمدن را نیز 

 [.4]رهبری این تمدن نوبنیاد می باشد کنونی بیش از هر چیز محصول مرهونمتحیّر نموده است. اقتدار سیاسی 

ی اقتدار اقتصادی، اصلی ترین مانع بروز تمدن نوین اسالمی در گستره امّا رکن سوم شکل گیری تمدن نوین اسالمی یعن

جهانی بوده است. رکنی که دقیقاً نقطه قوت تمدن غربی است. دنیای اسالم علی رغم برخورداری از منابع سرشار ثروت، 

اط کشیدن اقتدار غرب  با انگیزه کافی و کامالً حساب شده برای به انحطو در عین حال  مفرط است مادی دچار فقر

های اخیر وجه همت اصلی تمدن غرب، مواجه اقتصادی با محور دههاقتصادی جهان اسالم نقش ایفا کرده است. به ویژه در 

بوده است. بر این اساس توجه به حوزه اقتصاد و تولید ثروت و یعنی جمهوری اسالمی ایران دهی تمدن نوین اسالمی شکل

گیری جهاد اقتصادی در دنیای اسالم و به ویژه در مهد تمدن نوین شکلحوزه اقتصاد، برای  های فرهنگی دردیدگاهاصالح 

با اشاره ای ظریف،  53در سوره نساء/قرآن کریم نیز اسالمی یعنی کشور ایران از ضرورتی فوق العاده برخوردار است. 

 [.5امعه شکل نمی گیرد]اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردی و اجتماعی می داند که بدون آن ج

ثروت و پرهیز از متقابل  مقولهشکل گیری فرهنگ جهاد اقتصادی مستلزم اصالح مبانی فکری در این خصوص، تبیین دقیق 

، ترویج معنای دقیق زهد و ثروت اندوزی، تبیین رسالت دانش و زهد و تقوا ،آن با موضوعاتی از قبیل علمجلوه دادن 

چراکه مشاهده می گردد بعضاً در این خصوص دیدگاه های نه چندان دقیق اقتصادی می باشد. دانشگاه در شکل دهی جهاد 

 و صحیح ترویج شده است.

 

 

                                                                 

 و ال توتوا السُّفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما 3 



 سوال پژوهش

برگرفته از آیات قرآن، روایات رسیده از معصومین سالمه اهلل علیهم و نیز در این پژوهش تالش می شود مبتنی بر مبانی دینی 

، جایگاه دقیق و و بررسی جنبه اقتصادی تمدن غربام معظم رهبری امام خمینی )ره( و مقنظرات همچنین و سیره ایشان 

در این موضوع بررسی و راهکارهایی صحیح تالشهای اقتصادی تبیین گردد و با پاسخ دادن به سواالتی از قبیل موارد ذیل، 

  شود. پیشنهاد

شتن برای تولید ثروت و پولدار شدن با زهد متناقض است یا تولید ثروت ارزش است یا ضد ارزش؟ انگیزه دا دینی از منظر

قابل جمع است؟ زهد یک واجب دینی است یا یک فضیلت؟ علم و ثروت دو راه مستقل و جدا از هم هستند و فقط باید 

نقالبی انگیزه ثروتمند شدن و تولید ثروت برای یک فرد دیندار و ا هستند؟ عیکی از آن دو را انتخاب کرد، یا قابل جم

پسندیده است یا خیر؟ آیا ممکن است تولید ثروت یک رسالت انقالبی باشد؟ جهاد برای تولید ثروت متصور و ممکن است 

 یا فضیلت جهاد با مادیات نسبتی ندارد؟

 

 روش پژوهش

( و مقام معظم ای منابع دینی معتبر و نیز جستجو در فرمایشات امام خمینی )رهکتابخانهدر این پژوهش مبتنی بر مطالعه 

رهبری )مدظله( در پیرامون موضوع، تالش می گردد تا موضوع از منظر دینی بررسی و رویکرد دین مدار در این مقوله 

  شناسایی و معرفی گردد.

 

 یافته ها

 برخی باورهای غلط به مقوله ثروت

استثمار و بهره کشی از جوامع و با و با هدف  "پیدایش مذهب در اثر عوامل اجتماعی"از موضوعاتی که طرفداران فرضیه 

همت گمارده اند، مذمت ثروت و ستایش فقر است. این  ها،متمسک شدن به برخی مفاهیم دینی و ترویج برداشت غلط از آن

الفقر "که می فرمایند: )ص( دسته با دست آویز قرار دادن ظاهر برخی آیات و روایات، از قبیل فرمایش پیامبر گرامی اسالم 

آن کس ما را  "، که 112که فقر را مایه افتخار می دانستند؛ یا فرموده امام علی علیه السالم در نهج البالغه/حکمت  "فخری

حب الدنیا راس کل "و نیز حدیث  "دوست دارد باید پوششی از فقر برای خود آماده سازد و خود را آماده محرومیت کند

  تقبیح ثروت در جامعه نموده اند.سعی در  "خطیئه

 



 به ثروت در اسالم از دیدگاه قرآنصحیح نگاه 

دانستن نگاه واقعی شریعت به این موضوع مستلزم نگاه جامع و یکپارچه به کلیه آموزه های دینی پیرامون موضوع است. به 

ده در جای دیگر از ثروت تعبیر به امداد الهی شدر کنار مباحث فوق، مفاهیم دیگری نیز مطرح می باشد. عبارت دیگر 

، ثروت 41در سوره توبه/(. 180از اموال باقی مانده پس از مرگ تعبیر به خیر شده است )بقره/ همچنین(. 12است)نوح/

. از مجموع این تعابیر مشخص می شود که موقعیت خاص ثروت در پیشبرد اهداف مهم وسیله موثر جهاد دانسته شده است

به عبارت  رای حفظ زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه مورد تاکید نیز هست.اجتماعی نه فقط از نظر اسالم دور نبوده، بلکه ب

با  .[6]دیگر فقر ممدوح، فقر به معنای تهیدستی نیست. بلکه فقر به معنای زندگی غیر اشرافی و تجملی و بی پیرایه است

مطالعاتی  ،راهکارهای آن برخی پژوهشگران از قبیل لبیب بیضون در باب فقر، معانی، علل وعنایت به اهمیت موضوع، 

 [.7دقیقی انجام داده اند ]

در قرآن کریم دو دیدگاه درباره ثروت مطرح می شود. مال در عین اینکه در قرآن ستوده شده است، در جای بطور کلی 

 ثروت و مالقرآن از جمله مواردی است که  ،دیگری مورد نکوهش بوده است. هدف شمردن مال و استفاده نادرست از آن

و گنج اندوزی وجه نکوهیده ثروت است. یعنی سرمایه ای  "کنز"گنج یا به تعبیر قرآنی  است. را مورد نکوهش قرار داده

که در جای مناسب خود هزینه نشده است و حقوق شرعی آن پرداخت نشده است. قارون سرمایه دار نامور دوران فرعون، 

ب مهیب به آنها داده شده است. اما به ثروتی که زکات آن پرداخت از مصادیق گنج اندوزان در قرآن است که وعده عذا

الق کنز نمی کند. این ثروت نه تنها خیر است، بلکه حتی منظور از خیر نیز مال زیاد طشده باشد، هر مقدار نیز باشد، قرآن ا

. انباشت ثروت با مدل سرمایه توسعه تکاثری و توسعه کوثری مطرح می شودمبتنی بر مفاهیم دینی، [. به بیان دیگر 8است ]

با  مدل نکوهیده ثروت است. در حالیکه در مقابل آن مدل توسعه ثروت کوثری ،داری حاکم در غرب یا به عبارتی تکاثری

اسالم با تعطیل و مهمل گذاردن ثروت و منابع  [.9مورد تاکید است ] ،بر جاری بودن ثروت و رشد و توسعه آن تمرکز

 کند. سرسختانه مقابله می

می  36به معنای مال دنیا و ثروت اشاره شده است. از جمله در سوره بقره/ "متاع"آیه در قرآن به کلمه  20در متجاوز از 

برای شما تا مدت معین در زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری است.  "ولکم فی االرض مستقر و متاع الی حین"فرماید: 

اع چیست، لیکن پیگیری در سایر آیات و روایات معنای آنرا روشن می نماید. اگرچه در این آیه مشخص نشده است مت

بررسی در این موضوع نشان می دهد مال و ثروت و سایر مظاهر زندگی نه تنها نهی و مذمتی از آنها نشده است، بلکه امری 

 [. 10است ]البته با رعایت ویژگی ها و مشخصات مقتضی و تعریف شده برای آن  زیبا و دوست داشتنی



، به عنوان راه رسیدن و تولید در یک دسته بندی الهامی و نمادین، دکتر خنیفر آیات مربوط به کسب و کار و کارآفرینی را

[: کسب و کار با عنایت به فضل الهی، طلب آبادانی، ایجاد ارزش 1به پنج دسته تقسیم نموده است] ثروت را استخراج و

 یات مربوط به منابع انسانی کارآمد. افزوده، زمینه سازی تولید و آ

در گروه اول آیات در تشویق به کسب و کار و طلب روزی با روش فعالیتهای تولیدی، خودجوش، اتکایی و کارآفرینانه 

، ملک 10، جمعه 66، اسراء 12، جاثیه 20، مزمل 12، فاطر 46، روم 73، قصص 12، اسراء 6تولیدی تصریح دارند. هود آیه 

از جمله این آیات محسوب می شوند. در گروه دوم طلب عمران و آبادانی در راستای کار خداوندی  67و  66و نحل  15

اشاره کرد. مجموعه  45و روم  101، یونس 134، بقره 67معرفی شده است. از جمله این آیات می توان به آیات هود 

، 44-54، طه 142، انعام 168، بقره 15جمله آیات ملک دیگری از آیات امر به تصرف و ایجاد ارزش افزوده می نمایند. از 

 و امثالهم است. گروه دیگری از آیات به فراهم کردن زمینه و بستر تولید و فعالیت های زمینه ای می 69، انفال 141انعام 

راهم سازی قوا و در آخرین دسته نیز ف ،و ... 14-12، نحل 33-32، ابراهیم 13-12، جاثیه 10پردازد. از قبیل آیات اعراف 

، 60استعدادیابی برای بدست آوردن قدرت و تهیه نیرو برای رفع نیاز و آبادانی و دشمن هراسی مطرح می گردد. آیات انفال 

 از این دسته هستند.  60و عنکبوت  6، هود 18، نحل 32ابراهیم 

گستره وسیعی است. عالوه بر این از حیث  تک آیات مورد اشاره که البته محدود به آنها نیز نمی باشد، مستلزمبررسی تک

[. لیکن از مجموع این آیات چنین بر می آید که 11واژگان و لفظ نیز در قرآن کریم روابط معنا داری قابل تشخیص است ]

ن نماز و امور آبخش معنوی  ؛ن کار استآبخش مادی  .مادی و معنوی ،نگ اسالمی سلوک الهی دو بخش دارددر فره

از سوی دیگر شده است. یک انسان به حیات طیبه سفارش هم کفو همه مسائل معنوی است که برای رسیدن عبادی. کار 

اسالم طرفدار قدرت اقتصادی است. به عبارت دیگر اسالم طرفدار دو قدرت است. قدرت روحی و اقتصادی. قدرت روحی 

دنیا چیزی از دست داد، مایوس  دراگر  ؛ا گم نکندهدف ر ؛نقدر قوی باشد که جذب دنیا و متعلقاتش نشودفرد آبرای اینکه 

؛ شکست را تحمل کند و نیز دیگر موارد. قدرت اقتصادی برای پیاده سازی حاکمیت از دنیا عبرت بگیرد ؛و ناامید نشود

قام حق، برپایی عدالت و استقرار انسانیت متعالی. از نگاه دینی ثروت، قدرت است. همانطور که علم قدرت است. پست و م

قدرت است. اینکه ثروت در نگاه دینی مقبول است یا مطرود، به هدف از داشتن ثروت باز می گردد. ثروت ابزاری است که 

 الزمه برپایی دین نیز می باشد. اما مانند هر ابزار دیگری خود عامل انحراف هم هست. 

 نگاه راستین به مقوله ثروت اندوزی در سیره اهل بیت

عبادت و  ،زهد است. معنایی این چنین که کار دین از آن رواج یافته است، فضیلت که معنای غیر دقیقی از جمله مفاهیم

زهد، یعنی رها  ر دنیا به کار آخرت. از نگاه برخیو زهد یعنی روی آوردن از کا ؛کسب و کار و تجارت است ،کار دنیا

ض از لذات دنیا برای کسب لذات اخروی را زهد عده ای دیگر اعرا ؛کردن زندگی دنیا برای رسیدن به کارهای آخرت



دانسته اند. این عده برای هرکس یک مقدار اعتبار لذت قائل شده اند که باید در دنیا یا آخرت بهره مند شود. لذا اگر در دنیا 

مومنین در این نگاه غلط است. امیرالاز منظر تعالیم الهی، بهره مند شد، در آخرت ظرفیت بهره برداری نخواهد داشت. 

توصیف صفات متقین، آنها را پرهیزکارانی معرفی می نماید که هم از نعمت دنیا بهره مند شده اند و هم از نعمت آخرت 

م همچنین در ضمن نامه مشروح برای محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر، چنین می فرماید: علی ابن ابیطالب علیه السال[. 12]

پرهیزکاران کسانی هستند که در بهره برداری از مواهب جهان با اهل دنیا شرکت می کنند، اما اهل دنیا در استفاده از امور 

فرمان تاریخی، استثمار طبیعت و انتفاع از مال مورد [. در این نامه و 13معنوی در مسیر آخرت با آنها شریک نیستند و ...]

 شایان ذکر استتوجه اجتماع اسالمی قرار گرفته است. البته پر واضح است این بهره برداری محدود به حدود شرعی است. 

 که زهد در اسالم واجب نیست، بلکه یک فضیلت و کمال اخالقی است.

مشوق ها و تاکیدات بسیاری برای هدایت جامعه به سوی کار و تالش و تولید مبتنی بر همین دیدگاه، در آموزه های دینی 

تولید ثروت و استفاده از طبیعت و کوشش در راه ازدیاد مال برای رفاه معیشت فردی و اجتماعی از ثروت انجام شده است. 

ل تعلیمات اسالمی با وضوح مشخصات بنیادی اقتصاد اسالمی است و این مطلب با تمام حدود و شرایطی که دارد در خال

تاکیدات فراوان در آموزه ها و سبک زندگی دینی به کار و فعالیت اقتصادی و حتی [. 13هر چه بیشتر قابل مشاهده است]

بی حاصل  وت و جلوگیری از رکود و انباشتاحکام تعیین شده توسط شارع مقدس برای به گردش و حرکت انداختن ثر

 خصه بنیادین است.همگی مبتنی بر همین مش ،آن

مقوله کار است.  ،دم بعد از هبوط ایشان به زمینبر اساس روایتی از پیامبر اسالم )ص(، اولین دستور خداوند به حضرت آ

این مهم در نظام ارزشی و دینی و حیات طیبه ن فعالیت کند. آتا از زحمت و تالش خویش و با کشت زمین و کار روی 

در قرآن آیات متعددی می توان یافت که به نوعی به این موضوع پرداخته است.  د شده است.تصریح و تاکیمداوم پیشوایان 

کار و تالش عنصر اساسی در . «لیس لالنسان اال ماسعی»نی انسان جز با تالش خودش به چیزی نخواهد رسیدآدر دیدگاه قر

د: خداوند به نمی فرمایسوره هود  61آیه  در تفسیر علیه السالم امام علیفرینی انسان در طول حیات خویش است. آنقش 

ی از نیازهای خود را از محصوالت ن را با کشاورزی و فعالیتهای خویش آباد نموده و بدین وسیله بخشمردم امر کرده زمی

و افراد  ور که خود مایه تامین و اشتغال دیگران بوده اندآسایش زندگی کنند. همواره افراد خالق و نوآن تامین و در آ

. همانطور که امام علی فرمودند: با فضیلت ترین مردم، رفته اندتحت عنوان فاضل و با فضیلت به شمار  ،فرین و سودمندآکار

 نها برای مردم است. آمفید ترین 

دست کارگر آماس کرده را بلند می اسالم بیش از هر مکتب دیگری از کار و کارگر تقدیس کرده است. رسول گرامی اسالم 

می فرمودند: این دستی است که آتش جهنم آن را نمی سوزاند. و شخص بیکار را مداوم نکوهش می کرد. اسالم  کردند و

همچنین عالوه بر  برای سربلندی اجتماع و به منظور ریشه کن کردن فقر، به کارهای تولیدی اهمیت خاصی داده است.

را در تولید ثروت وقفه ای ایجاد نماید و سبب بروز بحران تحریض و تشویق مردم بر کار، در مرحله وضع قوانین هم، آنچه 



اقتصادی گردد، حرام نموده است. اسالم هرکس زمین بایری را آباد کند، مالک آن می داند. اسالم اجازه نمی دهد، منابع 

ر تولید تشویق نموده طبیعی در تیول و سیطره عده ای خاص باشد. اسالم ربا را حرام نموده و افراد را برای سرمایه گذاری د

 [. 13است]

در روایات نقل شده از پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت نیز به این موضوعات مکرر پرداخته شده است. برابر دانستن کار با 

زیور جهاد، عامل عدالت بودن کار، عامل سرافرازی بودن کار، همه مرتبه با شهدا بودن، برابری با عبادت، نشانه مومن بودن، 

بودن، عامل نشاط و شرف و جوهر مردم بودن کار، گوشه ای از فرمایشات مکرر خاندان نبوت در اهمیت مقوله کار و  دنیا

کار و تولید  مملو از توجه عملی به موضوع سالم اهلل علیهمتالش و تولید ثروت است. سیره ایشان نیز از انبیاء تا اهل بیت 

اسالمی، هر زمان فرصت می یافتند، اقدام به کشاورزی و  هسنگین رهبری جامعپیامبر اسالم با وجود مسئولیت است.  ثروت

ه جوَابن اثیر می نویسد خرمایی به نام عَزراعت می نمودند که از مصادیق بارز تالش اقتصادی در گذشته و حال می باشد. 

در این خصوص  توجه به ست. اصال وجود نداشته است و حاصل تالش پیامبر اسالم برای ایجاد یک محصول جدید بوده ا

سالها قبل از انقالب کشاورزی، مجاهدتی عظیم در رونق کشاورزی  علیه السالمیک نمونه بسنده می گردد؛ که امام علی 

حضرت فرمانروایانشان را نیز به این مهم مکرر توصیه می نموده اند و فرموده . که آثار آن تاکنون هم باقی است نموده است

 و خاک دارد و فقیر است، لعنت و نفرین خدا بر او باد. اند کسی که آب

 نگاه صحیح به مقوله ثروت در دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

در عصر حاضر نیز امام خمینی )ره( و پس از ایشان مقام معظم رهبری، تبیین کننده معارف اسالم ناب با عنایت به اینکه 

لذا بررسی دیدگاه های ایشان برای تشخیص رویکرد دین و معارف دینی در این مقوله  حمدی و ترویج کننده آن بوده اند؛م

 بسیار روشنگر خواهد بود. 

به ثروتمندان و امام خمینی )ره( در وصیت نامه الهی و سیاسی خود تولید ثروت را عبادت می دانند. آنجا که می فرمایند: 

ه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کنم که ثروتهای عادالنپولداران مشروع وصیت می

در جای دیگری ایشان مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد خصوصی  ارزشمند است. ها برخیزید که این خود عبادتیکارخانه

 [.14]4واهید شداگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخرا مورد تاکید قرار می دهند. آنجا که می فرمایند: 

ی اگر در یک کشوری جامعهدر ششم اردیبهشت سال هشتاد و پنجم در دیدار با کارگران می فرمایند: نیز مقام معظم رهبری 

است، نگاه کنند آن وقت وضع پیشرفت اقتصادی و علمی آن کشور به  عبادت عمومی آن کشور به کار با این چشم که کار

همچنین ایشان در دیدار دانشجویان داشگاه فردوسی مشهد اینچنین می فرمایند:  م است.کجا خواهد رسید. این منطق اسال
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ی دنیا نشود؛ اما در عین اسالم در این نگاه به انسان به عنوان یک فرد، توصیه میکنند زهد بورزد. زهد یعنی دلباخته و دلبسته

 شمارند. ن دنیا را ممنوع میی با دنیا و کنار گذاشتاینکه توصیه به زهد میکنند، قطع رابطه

 «من الرّزق قل هی للّذین امنوا قل من حرّم زینة اللَّه الّتی اخرج لعباده و الطّیبات»همچنین در جای دیگری با اشاره به آیه 

ی این عالم است؛ هم مسئول خود و تربیت خود و کارهیعنی کسی حق ندارد که از دنیا اعراض کند. انسان همه می فرمایند:

 . این نگاه اسالم است به انسان. تعالی خود و تزکیه و تطهیر خود، هم مسئول ساختن دنیا

در سال نود، مقام معظم رهبری مفهوم ثروت اندوزی بسیجی را مطرح می نمایند. آنجا که در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه 

اندوزی بسیجی، آموزی بسیجی، ثروت د. علمی بسیجی باشنی بخشهای کشور میتوانند دارای روحیههمهمی فرمایند، 

ها ی این زمینهورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی؛ مفهوم بسیج شامل حال همهدیپلماسی بسیجی، سیاست

 . میشود؛ معنایش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار و اخالص

و این چنین تشریح  5می دانند.برگ اصلی  و سازت دادن را از دسملت برای خطر واقعی در جای دیگری مقام معظم رهبری 

شود؛  یأسی امید را از دست بدهد، دچار شود؛ روحیه ی کار و تالش را از دست بدهد، دچار تنبلییعنی روحیهمی نمایند: 

شود؛  رگمیبرنامگی و سردبیریزی را فراموش کند، دچار شود؛ برنامه شتابزدگیصبر و مقاومت را از دست بدهد، دچار 

 .اینها خطر است

 تیممدوح است؛ اگر با ن نفسه یثروت ف دیتول، اشاره می دارند: 44رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران اجرای اصل 

همچنین می فرمایند از طریق قانونی، تولید ثروت  6هم دارد. یو اخرو یهم هست؛ اجر اله یکمک باشد، آن وقت حسنه اله

 .7از نظر اسالم، مطلوب و مستحسن است از نظر شارع مقدس و

 

 بحث و نتیجه گیری

نه تنها ثروت و همت گماردن به تولید آن تقبیح  ،از مجموعه مباحث مطرح شده بدست آمد که از منظر دین و معارف الهی

ون موضوع نیز، نشده است، بلکه ممدوح نیز می باشد. تمام توصیه ها و آموزه های انذاری رسیده از پیشوایان دینی پیرام

ناظر به پرهیز از اشرافی گری، تجمل گرایی، گنج اندوزی و تمرکز ثروت و توسعه تکاثری ثروت است. در مقابل در میان 

ثروت خیر در قرآن کریم یافت می شود. فراوانی آموزه های دین مبین اسالم، توصیه به کار، کارآفرینی، تولید ثروت به 
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جهاد دانسته شده است. اسالم جریان داشتن ثروت را توصیه می کند و با وضع قوانین از شمرده شده است و وسیله موثر 

اسالم مخالف دست آن جلوگیری می کند. همان چیزی که اقتصاد مدرن جهان کنونی نیز بدنبال آن است.  و انباشت رکود

کسب و کار آیات فراوانی در قران کریم  در بابکشیدن از دنیا است، و همواره انسان را به آباد کردن توصیه نموده است. 

سیره عملی می توان یافت که به فضیلت کسب و کار، طلب آبادانی، ایجاد ارزش افزوده و زمینه سازی تولید می پردازد. 

 این بزرگواران با وجودپیشوایان دین نیز، از پیامبر اعظم )ص(  تا اهل بیت شریف ایشان، به تمامی موید این دیدگاه است. 

مسئولیت های سنگین اداره جامعه، هر زمان مجالی فراهم شده است، اقدام به فعالیت اقتصادی نموده اند. عالوه بر این 

از مجموعه این موارد بدست می آید، اسالم طرفدار  همواره عامالن کار و فعالیت اقتصادی را تشویق و ترغیب نموده اند.

پیاده سازی  ،تدار جامعه اسالمی، بستن راه نفوذ و تسلط استکبار بر مسلمینقدرت اقتصادی برای اققدرت اقتصادی است. 

سرمایه داری توام با عدالت اجتماعی از اهداف عالیه اسالم است. اسالم  ضرورت دارد. ،عدالت و استقرار انسانیت متعالی

 ند.مخالف سرسخت فقر است و اسالم، طالب و تالشگر برای تولید ثروت را دوست خدا می دا

تمدن فقیری در جهان به وجود نیامده است. اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار فکری و فرهنگی و نیز اقتدار سیاسی از ارکان 

اصلی تمدن سازی است. تمدن نوین اسالمی برای شکل گیری و توسعه خود، در مواجه با طاغوت و استکبار، در عرصه 

المی در عرصه فکر و فرهنگ همواره دست باال را داشته است. تمدن نوپای اقتصاد نیازمند توجه جدی تری است. تمدن اس

اسالمی در عرصه سیاست، فتوحات قابل توجهی بدست آورده است. لیکن چندین دهه است در عرصه اقتصاد در جنگ با 

اد بیشترین استکبار است. تمدن استکباری برای ممانعت از شکل گیری تمدن نجات بخش نوین اسالمی، در عرصه اقتص

از این رو معمار تمدن نوین اسالمی، امام خمینی و رهبری معظم این حرکت تمدن ساز طی سالیان توفیق را یافته است. 

جهاد اقتصادی و ثروت اقتصاد مقاومتی، گذشته بطور مستمر، جنگ اقتصادی را مطرح و در منظر مسلمین قرار داده اند. 

اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از آن همت نموده اند. چنانکه می فرمایند: و به ترویج اندوزی بسیجی را تبیین 

آید و دشمن مشکالت اقتصادی فائق می فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه

دارد. نشینی وا میآرایی کرده، به شکست و عقبرا که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف

 .8بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشدی الهامی... الگوبلکه خواهد توانست 

تبیین دقیق مفهوم ثروت، ارزش، اهمیت و نقش آن در شکل گیری تمدن سد، ضروری است با بر این اساس به نظر می ر

یرامون این موضوع، زمینه سازی هر چه بیشتر شکل گیری جهاد اقتصادی در عرصه با گفتمان سازی پنیز نوین اسالمی و 

 بوده و در پی آنتکمیل کننده سه گانه تمدن سازی اقتدار فکری، سیاسی و اقتصادی بدین ترتیب تا  .جامعه فراهم گردد

 نوید بخش شکل گیری کامل تمدن نوین اسالمی باشد.

                                                                 

 10/2/1380 – ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادیفرمان هشت ماده 8 
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