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 مقدمه. 1

دین اسالم تالش و کوشش برای کسب روزی حالل 

ترین را بسیار مورد تأکید قرار داده است و پاک

داند که از طریق دادوستد و روزی را درآمدی می

کوشش تجارت صحیح کسب شده باشد. تالش و 

باشد. ترقی، توسعه و رونق ی حیات انسانی میمایه

در گرو تالش و کوشش است و حیات آدمی با کار 

و سازندگی ادامه خواهد یافت. همچنین دوام و 

پایداری خانواده نیز در پرتو تالش و کوشش ممکن 

عال ـش پویا و فـه با کار و کوشـود. جامعـشمی

ر وابسته به گردد و پیشرفت و توسعه هر کشومی

 تالش و کوشش مردم آن است.

ایرانی -ای که در فرهنگ اسالمیبرخالف توجه ویژه

به فعالیت  به کار و تالش شده است، در جامعه

طور که باید پرداخته نشده و در نتیجه تولیدی آن

در جامعه چندان بروز پیدا نکرده است. این امر 

و گرایی ممکن است ناشی از ترویج فرهنگ مصرف

نظام اقتصادی اشتباهی باشد که در سیاست، 

فرهنگ و اقتصاد ما نفوذ پیدا کرده و اثرات آن در 

اجتماع کنونی برجا مانده است. اگر فرهنگ اسالمی 

تر بیشتر و بیشتر در اجتماع ما نفوذ کرده و عمیق

های سیاسی، اقتصادی و تر شود، نظامو بنیادی

 خواهند شد. فرهنگی ما نیز بلند پایه و متعالی

گاهى برخى افراد نوع خاصى از کار را برابر شأن و 

دانند و از پرداختن به آن سر شخصیت خویش نمى

زنند که در نتیجه، امور زندگى اینان را باز مى

کنند. امام صادق )ع( به شخصى دیگران اداره مى

که گفت: فردى محروم و نیازمندم، ولى دوست 

بپردازم، ندارم با دست خود کار کنم یا به تجارت 

کار کن، اگرچه باربرى باشد تا از مردم »فرمود: 

 «.نیاز شوىبى

ذات »ی حمایت هر فرد از اصل آزادی سرچشمه

خود »و چیزی را برای « خواستن»، خویش را «خود

است. وگرنه چنانچه انسان در وجود خود « خواستن

تواند حس استقالل نیاز به آزادی نداشته باشد، نمی

بد؛ از همین رو در اسالم اصل بر را در خود بیا

آزادگی است، نه بردگی و اسارت. وجود برخی از 

داری در دین اسالم به اصول و احکام بردگی و برده

دو علت است: اول اینکه این احکام امضایی هستند؛ 

ها دوم اینکه عمدتاً آزادی بردگان و حفظ حقوق آن

های گوناگونی که دین باشند. از جمله روشمی

اسالم جهت آزادی بردگان در احکامی مانند کفاره 

، «یمین»روزه واجب در افطار عمدی یا کفاره 

 رسول خداباشند. می« نذر»و « ایالء»، «ظهار»

اینان را غالم »: فرمایندمیآله نیز  صلى اهلل علیه و

یا بنده خطاب نکنید بلکه همه آنان را موال و سرور 

هرکس مؤمنى را » :فرمایندو همچنین می« بنامید

آزاد کند، در مقابل هر عضو آن بنده، عضوى از او 

 «.گردداز آتش دوزخ آزاد مى

عالوه بر آن در احادیثی نیز آمده است که زمانی 

نبی اکرم )ص( در مراسم تشییع یک فرد یهودی 

حضور پیدا کردند. یکی از مسلمین گالیه کرد که 

ر چرا ایشان در مراسم تشییع یک یهودی حضو

 دارند، پیامبر فرمود: مگر او نیز یک انسان نیست.

برابری و مساوات نیز از جمله اموری است که بسیار 

مورد توجه پیامبران الهی، باالخص پیامبر اسالم 

)ص( بوده است. پیامبر اسالم این امر را یک نیاز 

دائمی برای بشر و پایه و اساس کرامت ذاتی برای 
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و قبیله و ملیت و نژاد  ها از هر قشرتمامی انسان

دانستند. ایشان در آخرین حج خود برابری و می

مساوات در استفاده از نعمات الهی را، حق خدادادی 

هر آدمی اعالم داشت. این توجه ویژه دین اسالم به 

برابری و مساوات، نخستین قدم در ایجاد نظام 

اجتماعی بر اساس برابری در اسالم بود که در این 

های دینی و نزادی گی مسلمانان و اقلیتنظام جمل

الناس »پیامبر اسالم فرمود: باهم برابر هستند. 

  «.کلهم سواء کاسنان المشط

ی هـدی مسلمانان در همـهدف اسالم، سربلن

ها، از جمله اقتصاد است. و این مهم با پشتکار زمینه

گردد. به همین دلیل، ی تولید محقق میدر عرصه

دهد و صی به تولید و سرمایه میاسالم جایگاه خا

مسلمانان را به حمایت از نیروی کار و تولید فرا 

خواند و برای رسیدن به سربلندی مسلمانان، می

کنندگان، حکومت هایی مانند تولیداشخاص و نهاد

کند و و مردم را به یاری در این زمینه دعوت می

خواند که در ایشان را به تبعیت از کارهایی فرامی

ی آیین اسالم برای رسیدن به خودکفایی جامعه

اسالمی ضروری هستند. در این راستا، الزم است 

اعم از مردم، دولت و - که تمامی اقشار اجتماع

م با الگو توأبا یاری یکدیگر،  -تولیدکنندگان

قراردادن تعالیم اخالقی و اسالمی، مسیر نیل به این 

 مقصود را فراهم کنند.

 شود این است کهجا مطرح میپرسشی که در این

های حاصل تفکر حریت مجموعهاصل حریت و زیر

لید ملی توانند در حمایت از تودر اسالم می

گذار باشند؟ در پاسخ به پرسش فوق این تأثیر

فرضیه مورد بحث قرار خواهد گرفت که به نظر 

رسد با توجه به زوایای مختلف اصل حریت در می

دی این اصل در گذاره های سیاسی و اقتصازمینه

 باشد.تولید ملی و حمایت از آن موثر می
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری جمع باشد و روشصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 ها. یافته4

اصل دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

ردی و دارای زیر ـده کاربـریت یک قاعـح

های بسیاری است؛ در عین حال، اقتصاد مجموعه

که یکی از ای متعددی است مقاومتی دارای گزاره

ها حمایت از تولید ملی است که در مجموعهاین زیر

گذاری سال برای نام 1397بیانات رهبری در سال 

اصل آزادی و مصادیق استفاده شد؛ عالوه بر این، 

مختلف آن، از جمله آزادی بیان، آزادی سیاسی، 

آزادی مطبوعات و قلم به واسطه حاکم کردن فضای 

تأثیر بسیار زیادی در ی اقتصاد، رقابت بر حوزه

 حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
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 . بحث5

در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم مبنایی از 

پردازیم و سپس در ادامه به جمله اصل حریت می

تحلیل تأثیر عناصر تولید ملی و استقرار اقتصاد 

 مقاومتی خواهیم پرداخت.
 

 اصل حرّیت. 5-1

جمله قواعد معروف فقهی اصل حرّیت است. این از 

دارد که انسانی دارای حق آزادگی اصل بیان می

است. مقصود از آزادگی در مواردی معینی مقابل 

بردگی است که بکارگیری واژه حّر و حرّیت در فقه 

عمدتاً در این معنا وجود دارد. در مواردی نیز در 

ودن معنای مقابل تحت سلطه و اراده دیگری ب

است. در هر صورت اصل حریت برای انسان، 

آزادگی در هر دو مفهوم است. در نتیجه هیچکس 

برده کس دیگر نیست جز در صورتی که خودش به 

یا برای ثابت کردن آن، دلیل و بردگی اقرار کند 

 ،2 ،1417 حسینی،داشته باشد )ای وجود بینه

(. همچنین هیچ شخصی در نظر خود حق 736

، 1413 ،گلپایگانیوالیت بر شخص دیگر را ندارد )

  .(209-212، 2019خان،  ؛225، 2

ای، اصل حرّیت یا از جمله امارات بر تصریح عدهبنا

باشد. در صورت اماره بودن، و یا از جمله اصول می

ه حساب ـده کلی و عام بـمانند سایر امارات قاع

ت اصل بودن استصحاب لیکن در صورد. آیمی

 -175 ،2، 1412 ،)گلپایگانیباشد موضوعی می

 (.11-13، 2019فیلپات، ؛ 176

حرّیت )آزادی معنوی( به معنای آزادگی و 

، 1367، النیشابوری قشیری)آزادمنشی است 

 دی از بندگی غیرخدایعنی: آزا حریّت(؛ 100

از بیگانه  (. در مفهوم291، 1، 1367 ،تهانوی)

ن است ری جستن و به دوست روی آورددو

و  حلقه (؛160-163، 1372، خمینیموسوی )

یکتای زنجیر بندگی از غیر خدا گسستن و بنده 

( و نیز 181، 1411نیشابوری، )همتا شدن است بی

 .(8-13، 2017)شاویت، رهایی از دو عالم است 

و به رستگاری  هنگامی که آدمی از دنیا رها شده

شود. هرچه کند، حرّ مییابد و بندگی میدست می

رود به مراتب بلندتری از در طریق بندگی باالتر می

حرّیت خواهد رسید. کسی حرّ است که پروردگار را 

نه برای جزای نیک و نه از خوف عذاب ستایش 

 فرمایند:کنند. حضرت علی )ع( میمی

به بهشت ای پروردگار را برای رسیدن عده

پرستیدند، این پرستش تجار است و گروهی از بیم 

و هراس او را پرستش نمودند و این پرستش بردگان 

دیگر خداوند را برای سپاس از نعمات ای است و عده

 او عبادت نمودند که این پرستش آزادگان است

 (.86 ،1 ،1398 )مطهری،

اند اینگونه آورده برخی در مورد افرادی که ایمان

ی خواست پروردگاه تا کنند که به واسطهان میبی

ای که کفر ابد در رحمت الهی قرار دارند و عده

و گاه  ورزیدند در عذاب الهی گرفتار خواهند شد

 .شودنمی انسانو آزادی  قدرت انتخابنیز منکر 

آزاده است و به  باشد بلکهنمی (از خدا)آزاد  آدمی،

به سمت آزادی  ددگرمی دورکه از غیرخدا  ایاندازه

 دارای قدرت انتخاب در حالی کهو  کندحرکت می

هر آن چیز ندارد و  هیچ چیز شاز خود ،و آزاد است

 مظهر هر چیزی ذاتاکه  که دارد، از آن خداوند است
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 آدمی ،است و در این میان پروردگارو صفات  اسامی

و صفات  اسامی همظهر هم مختار استاست که 

نائل و در پی عبودیت به ربوبیت  معبود خود گردد

 (.53-56، 2010)مولوی، شود 

 نمونه بارز و پیامبر مدرسه شدهتربیت ،(ععلی )امام 

 :فرمایندخود می درباره حرّیت، کامل

برای ترس از مجازات یا برای رسیدن به  راتو و 

ام؛ بلکه به این دلیل تو را عبادت جنت نپرستیده

، 1397هستی )عاملی،  ام که سزاوار پرستشنموده

225.) 

 .است واقعیبه آزادی  دعوت حرّیت، به فرا خواندن

 هاها و گرهحلقه یهمه رها کردن در مفهوم دیگر

 ،یافتهانسان تربیت .است به بندگی خدا تمسکو 

چرا آزاده است. انسان آزاد نیست  بلکه؛ آزاد نیست

است که عقل بند بر پای بستن  در بندِ عقل که

 عقل. (2327 ،2 ،1388معین،  فرهنگ) است

نویسد: می اصفهانی راغب. است انسان بندِپای

و باز ایستادن است،  اصل عقل به معنای بند کردن»

به معنی « عَقَلَ ِلسَانَه  »: شوددر زبان عربی گفته می

این که سخن نگفت و زبانش را نکاه داشت و به 

مَعْقِل ه را ـه زندان و قلعـل است  کـهمین دلی

  .(342 ،1412، اصفهانیراغب نامند )می

و کسی که  استنگهبان نفس  ،حرّیت بنابراین

 واالترحرّیت او مرتبه  ،تر باشدعقلی او قوی توانایی

 ترضعیفکسی که قوای عقلی او  مقابلدر است و 

ت )شیرازی، اس خویش نفسهای هوس اسیر ،باشد

صحیح و  مفهوم در آزادی بنابراین .(88، 1378

 حلقهیابد که آدمی می تحقّق هنگامی حقیقی،

یه ریسمان  و فقط بسته رها کندبندگی غیرخدا را 

همانند از لحاظ فلسفی، آزادی،  .بندگی الهی باشد

به  آموزش، از ارزشمندترین حقوق انسان است؛

توان انسان حقیقی را بدون آزادی نحوی که نمی

و تحقیقات آزمایشات ، از سوی دیگر .تصور نمود

شناسان بیانگر این است که انسان بالذات از روان

جستجوی گشاید در زمانی که چشم به جهان می

هر عاملی که موجب سلب یا تحدید  و آزادی است

، شکوهی) برای وی آزاردهنده است آزادی او گردد،

و سعادت فرد  اساسی رکنآزادی،  .(1، 1375

در آزادی  اما نباید پنداشت که؛ باشدمی جامعه

ی افراد جامعه به حد یکسانی از رشد و مطلق همه

به این دلیل که استعداد افراد  رسند.شکوفایی می

ولی همه به کمالی که مختلف با هم تفاوت دارد. 

 ی مثبتیاین نکتهرسند. استعداد آن را دارند، می

، در یک جهت اشخاصهمه  شکوفاییاست که 

دارای  افراد همهو در یک جهت هم  باشدخاص نمی

استعداد مشابه نیستند و دلیل آن این است که 

ی یک اجتماع است ها، الزمهتنوع تخصص و مهارت

توانند و افراد مختلف با استعدادهای گوناگون، می

پاسخگوی نیازهای مختلف جامعه باشند و در 

 آید.ی این امر رنگارنگی تمدن پدید مینتیجه

 

 الهی به حّریتآوران دعوت پیام. 5-2

دعوت به آزادی از خدایان پراکنده و بندگی خدای 

 همتا است.یگانه بی

فرماید: ی یوسف میسوره 39ی خداوند در آیه

یا آ الْقَهَّار ؛ الْواِحد  اهلل أَمِ  خَیرٌ  مُّتَفَرِّق ونَ ءَأَرْبابٌ»

 « خدایان پراکنده بهترند یا خداى یگانه مقتدر؟
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 حرّیت همان اصل ،م )ص(پیامبر اکر راه و روش

اسارات و  همه از انسان رهایی او سیرت و است

 سمت و سوی و رسالت ایشان. است بندگی غیرخدا

درجه  به را انسان که بوده این اشتعلیم و پیامبری

 157ی همچنان که در آیه .برساند حرّیت آزادگی و

 ی اعراف آمده است:سوره

ـ که مرتبت و  آنان که از رسول ختمی» پیامبر امّی 

]پیامبری او را[ در تورات و انجیلی که نزولشان 

ها را به یابند ـ پیروی کنند، آناست، نگاشته می

نیکی امر و از زشتی نهی خواهد کرد و بر آنان طعام 

گرداند، و ها را حرام میپاکیزه را حالل و پلیدی

دارد. پس آنان زنجیرهایی را که برگردن دارند، برمی

به او گرویدند و حرمت و عزّت او را نگاه داشتند که 

و یاریش کردند و نوری را که بر او نازل شد پیرو 

های تاریک و کنندة دلشدند، به قرآنی که روشن

آزادکننده از بندهاست، عمل کردند، آن گروه به 

 «.اندحقیقت رستگاران
 

 . اقتصاد مقاومتی5-3

اولین بار از سوی مقام ، مقاومتی اقتصاد اصطالح

به  1389سال  معظم رهبری در شهریور

هرچند  کشور وارد شده است. اقتصادی ادبیات

در اواخر  مقاومتی اقتصاد های کلیابالغ سیاست

سال بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را 

تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای روشن

 ست.ارائه نشده ا «مقاومتی اقتصاد» تفسیر

از نظام اقتصادی است، که  ایاقتصاد مقاومتی گونه

 سوسیالیستی اقتصاد داری،سرمایه اقتصاد با ترازهم

 نای که است واضح. دارد قرار اسالمی اقتصاد و

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد  ترازیبه جهت هم فیتعر

 را نظریه این توانمی کنیاسالمی درست نیست. ل

با اقتصاد  معنیداشت که اقتصاد مقاومتی هم انبی

بهتر، نظام اقتصاد اسالمی  انیاسالمی است و به ب

، 2020)شولتز، همان نظام اقتصاد مقاومتی است 

181-179.) 

که  یلیبه دل هیالزم به ذکر است که این نظر کنیل

باطل است: اگر مقصود مقام  شودیعنوان م لیدر ذ

معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی همان نظام 

به کار بردن  یبه جا نیاقتصادی اسالم بود، بنابرا

و  یبه نظام اقتصاد اسالم یعنوان اقتصاد مقاومت

اقتصاد  ن،یرا. بنابپرداختندیآن م اتیارائه خصوص

از  ایژهیمقاومتی از نظر مقام معظم رهبری، وجه و

اسالم است که در وضعیت تهدید و نظام اقتصادی 

 کندیم دایفشار اقتصادی دشمن ظهور پ

 (.12، 1391)میرمعزی، 

همچنین مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در 

اند که به بیان این نکته پرداخته 1392سال 

بکارگیری اقتصاد مقاومتی تنها مختص کشور ما 

های در سال ه ویژهکشورها ب عمده. در نیست

های وجود آمدن نوسان بهبا  گذشته نزدیک،

حکم مدرصدد  بسیاری از کشورها ،اقتصادی شدید

با این . تالش کردند کردن نظام اقتصادی خویش

شرایط و راه و روش مخصوص به  دولتهر  وجود

در این بین، نظام  .خود را به کار گرفته است

نشأت  داری که از غرب و آمریکااقتصادی سرمایه

گرفته بود، مشکالتی را برای تعداد بسیاری از 

ها اقتصاد جهانی به وجود آورد. کشورها و به تبع آن

به همین جهت کشورها کم و بیش تحت اثر این 
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مشکالت قرار گرفته و به تکاپو در جهت محکم 

 کردن نظام اقتصادی خودشان درآمدند.

 

 . تحقق اقتصاد مقاومتی5-4

مقاومتی راهکارهای گوناگونی برای تحقق اقتصاد 

مداران کشور ارائه توسط اقتصاددانان و سیاست

ها، حمایت از تولید ملی از شده است. اما از بین آن

دانان بر آن ترین راهکارهایی است که اقتصادمهم

 اند.تکیه کرده
 

 حمایت از تولید ملی  .1-4-5

ها، تحرک یکی از عوامل پیشرفت و توسعه ملت

و راهنمایی و آموزش افراد جامعه برای  بخشیدن 

کار است. کار، یک ستون اصلی و مهم در تنظیم 

آید. بنابراین نظام اقتصادی و اجتماعی به شمار می

پایداری یک نظام اجتماعی در گرو توانایی آن در 

مایی و تشویق به کار در مسیر نگهداری و راهن

رسیدن به مقاصد مطلوب جامعه است )دارومیر، 

2011 ،21-27.) 

از آنجا که طبع آدمی به آرامش، آسایش و راحتی 

گرایش دارد و از قبول وظایف و کاراهای سخت فرار 

کند، الزم است برای آموزش افراد پرتالش و می

فعال، از طرق آموزشی صحیح و متناسب کمک 

بگیریم. کار کردن نیز مانند سایر رفتارهای انسان 

و به وجود آوردن  های ابتداییآموزشنیازمند 

رفتاری نزدیک به فرهنگ هر ملت است. یکی از 

ابزار تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی 

 (.1-7، 2021)نویل، است 

 

 

 نجایگاه تولید ملی در آیات قرآ. 2-4-5

ی نساء آمده است، سوره 141ی همانطور که در آیه

بیگانگان قرار  یزیر سلطه نباید جامعه اسالمی

اهل [ ضرربر ] در هیچ زمانی پروردگار،و  گیرد

مقرر نداشته [ استیال و تسلطراه ] کفار، برای ایمان

  است.

آیه ذکر شده از جمله آیاتی است که در آن به 

اهمیت تولید ملی اشاره شده است. در این آیه اشاره 

شده است که جامعه اسالمی نباید تحت سلطه 

بنابراین پرواضح   بیگانگان و دشمنان قرار بگیرد.

است که طبق فرمایش امام خمینی )ره(، وابستگی 

 های بیگانه است.ی سلطهی همهاقتصادی ریشه

در جمع انجمن اسالمی طبق فرمایشات ایشان 

 1358در سال  کارکنان وزارت صنایع و معادن

صورتی که ملت ما از نظر اقتصادی وابسته باشد، 

و نظامی نیز  این امر سبب بروز وابستگی سیاسی

گردد کشور به گردد. همچنین موجب میمی

پس برای اجتناب از  وضعیت قبلی خود بازگردد.

تسلط دشمنان به اجتماع مسلمین، ضروری است 

ای از پیشرفت در تولیدات داخلی دست به مرحله

ی مایحتاج کشور در داخل پیدا کنیم که همه

 مرزهای ایران تولید گردد.

روها باید در مقابل دشمن ی نیهمه همچنین،

قرآن کریم  از تفسیر آیات متحد و منسجم باشند.

شود که نباید در مقابل ظلم و چنین استنتاج می

نشینی کرد و در برابر آن باید قدرت و ستم عقب

ی اتحاد خود را منسجم کنیم همانطور که در آیه

و به هر اندازه که در » آمده است: أنفالی سوره 60

ای اهلل خامنهآیت«. شماست نیرو جمع کنید.قدرت 
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برای منسجم و متحد نمودن نیروی داخلی در 

ها این سال را تولید ملی نام نهادند و مقابل دشمن

 شروع رد امام رضا )ع(در حرم در فرمایشات خود 

بیان داشتند که ممکن است آمریکا 1391سال 

مخاطراتی برای سایر کشورها ایجاد کند. همچنین 

رموندند که ایران سالح اتمی نداشته و ندارد اما ف

وسط دشمن مورد تهاجم واقع در صورتی که ت

چه رژیم صهیونیسم و چه ایاالت متحده -شویم 

برای تدافع و به قدری که نیروی دشمن  -آمریکا

 هجوم آورد و در همان سطح حمله خواهیم نمود.

با  رویاروییبرای که  بنابراین، پرواضح است

ای از تولید الزم است به درجهات دشمنان تهدید

ملی برسیم که برای رفع نیازهای جامعه هیچ 

 کشورهای بیگانه وجود نداشته باشد. وابستگی به

از جمله عوامل شکست و مورد بعدی این که 

با . نابودی، وابسته بودن به امکانات دیگران است

که بریم نیز به این امر پی میآیات الهی تأمل در 

از جمله دالیل به امکانات دیگران  بودن بستهوا

 دارایای که . جامعهنابودی یک جامعه است

 باشد و همچنان امکانات و استعدادهای فروان

صاحب تواند نمی وابسته به امکانات دیگران باشد،

ر از امکانات دیگدائم برای استفاده و  عزت گردد

باشد. ها همیشه مطیع و فرمانبردار آنباید جوامع 

 حضرت محمد )ص(به  قرآندر آیات  پروردگار

وابسته  سایرین و امکانات آنانتا به  نمایدمیتوصیه 

نیز به این نکته  طهی سوره 131ی نباشد. در آیه

 :اشاره شده است

و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن »

 آنانست تا ا دنیا حیاتزیور  )و صرفا( دارا نمودیم.

 )آگاه باش که(مدوز و  چشم، امتحان کنیمآن  را در

 «.باشدمی ترپایندهو  ترنیکتو  خداوند رزق

دارد در برابر آنچه به دیگران همچنین بیان می

ایم، بر توان و امکانات خود اتکا نمایید و بخشیده

ایید خودتان را با سایر کشورها و اشخاص قیاس ننم

ید؛ زیرا این های خود دچار یأس نگردو از نداشته

 س و ناامیدی از کم بودن پشتکار و تالش،حس یأ

ت نشأ یـقارت درونـدم رشد کافی و حس حـع

 .یابدمی

به هر نحو باید دقت داشت که دیدگاه رهبری 

انقالب در آثار برخی نویسندگان مانند بیلر و لی، 

خواهد ملتی که میچنین منعکس شده است که 

و سربلند باشد،  همیشه پیروزدر برابر دشمنان 

ی قوای ها مقایسه کند و باید همهنباید خود را با آن

فکری و جسمی خود را صرف پیشرفت و توسعه 

 .(17-21، 2018و لی،  خود کند )بیلر

 

 اقتصادي و فرهنگی سیاسی، . مزایاي5-5

 و كار از حمایت و ملی از توسعه تولید ناشی

 ایرانی سرمایه

و سرمایه ایرانی در تولید ملی و حمایت از کار 

باشد؛ های مختلف، دارای مزایای فراوانی میحوزه

برای مثال این امر در فضای سیاسی موجب این 

 زنیچانه توان . افزایش پیدا کردن1گردد: موارد می

 مسائل مورد در المللیبین در مناسبات حکومت

 سیاسی فشارهای تقلیل یافتن .2سیاسی؛ -امنیتی

 در سیاسی هایبازی یافتن قوانینو تغییر  دشمنان

ی زمینهایجاد  .3در راستای منافع ایران؛  دنیا

 اندازچشم و ساله پنج هایبرنامه مناسب تحقق
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 ی مثبت. عرضه کردن وجهه4کشور؛  ساله بیست

 توان تولید با اتکا به المللیی بینجامعه در سیاسی

 و المللیبین اعتبارات بیشتر شدن و در نتیجه

تصحیح و  .5ملی؛  پول قدرت ونی یافتنافز

به  اقتصاد تولید و هایحوزه ها دربازنویسی قانون

 قوانین، . تقنین6دلیل وجود ضرورت در کشور؛ 

 در ضیـهای مقتهـنامآئین ها ولـدستورالعم

سبب  به تولید کشور اقتصاد و گوناگون هایزمینه

 . مستقر نمودن7ها؛ وجود نیاز مبرم کشور به آن

 تولیدی هایسیستم نظارتی قوی بر کارکرد قسمت

 تسهیل نمودن کشور برای مسئولین نمودن اراده و

 .8ایران؛  اقتصاد و تولید یپیشرفت در عرصه

 هاسازمان و اشخاص احراز شرایط رعایت نمودن

 رـب تولیدی اقتصادی و هایعرصه به ورود برای

 .متتضی شرایط و الزامات یپایه

عالوه بر مزایای سیاسی، مزایای اقتصادی مهمی 

حفظ مشاغل  -1نیز متصور است که عبارتند از: 

بنابراین حفظ وضع  و های تولیدیبخشر موجود د

ممانعت از منتقل  -2؛ کشور موجود اشتغال در

های کشور به خارج از مرزها با گشتن سرمایه

از پتانسیل بخش تولید داخلی برای جذب  استفاده

کاهش وابستگی ارزی به کشورهای  -3ها؛ رمایهس

اتکاء به آن در معامالت  تقویت پول ملی و بیگانه و

های با تحریم مبارزه -4؛ و مبادالت اقتصادی

اقتصادی  قدرت باال بردنو  سایر کشورهااقتصادی 

 .جهانی معادالتزنی در چانه نیرویرفتن  و باال

نیز در ارتباط از طرفی مزایای فرهنگی بسیار مهمی 

ها ترین آنبا مسئله تولید ملی وجود دارد که مهم

و  جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه -1عبارتند از: 

صادر  یبه وسیلهبر فرهنگ بیگانه  گذاشتن اثر

 -2سایر کشورها؛ تکنولوژی و صادرات به  کردن

در جنگ نرم و  متخاصمینفرهنگی  دفع تهاجم

که در  های اجتماعیناهنجاری پایین آوردن سطح 

-3گردند؛ اثر نبود اشتغال و وجود تورم ایجاد می

 جای به ایرانی و مسلمان -تقویت فرهنگ شیعه

 .یگانه و الحادیب هایفرهنگ تقویت
 

 . تأثیر اصل حریت بر تولید ملی6-5

 :باشدبنیان نهادن حکومت بر دو اصل استوار می

بودن اساس والیتیه و عادله ». حریت و مساوات

نحوه سلطنت چه آن که به حق تصدى شود یا به 

و  حریت-هر طیب و طا اصل اعتصاب، به آن دو

مبتنى و حفظ شورویت و محدودیت و  -مساوات

هم به ترتیب دستور )قانون( اساسى  سایر مقوماتش

 «.و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است

؛ چه شندبای هر حکومتی میدو اصل مذکور پایه

نون و دارای مشروعیت باشند و چه بر اساس قا

نباشند. حکومت با اتکا بر قانون اساسی و تصمیمات 

مجلس شورای ملی، قوت و قدرت استمرار پیدا 

د ایشان بر اصل مبارک با توجه بر تأکی کند.می

گردند. ن و مقام خاصی میملت دارای شأ حریت،

د زیادی به سهیم شدن نائینی تأکیبه همین سبب 

نظر توسط مردم در حکومت دارد و معتقد  یو ارائه

است که حکومت اسالمی بر همین شراکت و 

مشورت جامعه اتکا دارد. در تفکر وی، مقصود از 

رار بگیرد ـاموری که باید مورد مشورت مردم ق

ی جامعه ی مسائل سیاسی و مخاطب آن، همههمه

 است.
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دستیابی به آزادی به خصوص آزادی سیاسی از 

ها و که در طول زندگی بشر به جنگ مواردی است

نائینی با . های فراوانی منجر گردیده استکشمکش

مدنظر قرار دادن سرنوشت بشر در این مورد، برای 

روشن ساختن قرائت خود از آزادی این گونه بیان 

 ها و مبارزات بین ملتی درگیرینماید که همهمی

د و حکومتشان به همین دلیل است نه برای رفع ی

کند. از احکام مذهب و آنچه دین اسالم اقتضا می

آزادی مورد نظر وی، در واقع آزاد شدن از پس 

زایی، )لک نیروی مستبد است نه رهایی از پروردگار

1376 ،2.) 

 

 آزادى بیان و قلم. 1-6-5

دارد که انسان اصل حرّیت نیز این نکته را بیان می

چاپ و در بیان اندیشه و تفکرات خود و همچنین 

ها آزادی دارد. لکن ملزم است که از دروغ، انتشار آن

انتشارات باطل، رواج منکرات، توهین یه یک فرد یا 

یک جامعه و هر چیزی که سبب ضعف جامعه 

اسالمی است، دوری گزیند. بنابراین اقدام به چاپ 

های منحرف، و انتشار محصوالت فرهنگی و کتاب

حرام است و دولت های ضاله، در معنای دیگر کتاب

ها را نیز دارد. یکی دیگر آوری آناسالمی حق جمع

هایی که دولت حق جلوگیری از آن را از فعالیت

محصوالتی است که باعث دارد، چاپ و انتشار 

و تخریب روحیه  افشای اسرار برای دشمن

 .(30-52، 1382اسحاقی، )شود رزمندگان می
 

 آزادى اجتماعات. 2-6-5

ها و س و محافل احزاب، اتحادیهبرگزاری مجال

امثال آن برای شورا و تبادل نظر در زمینه مسائل 

مورد عالقه خود، از جمله حقوقی است که اصل 

حرّیت به آن اشاره دارد و دولت اسالمی حق 

ها را ندارد؛ مگر در صورتی که برای جلوگیری از آن

، 1377ای، )خامنهد جامعه اسالمی خطرناک باشن

5). 
 

 آزادى كار. 5-6-3

ود را از اصل حق آزادی ـهای خآزادی کار ریشه

فردی  نماید هیچگیرد. کرامت انسانی ایجاب میمی

بدون میل به کاری واداشته نشود. در یک تفسیر 

توان به عدم امکان مضیق مفهوم آزادی کار را می

یا همان منع -وادار نمودن یک فرد به کاری خاص 

منحصر نمود. اما در برداشتی دیگر و  -کار اجباری

توان آزادی کار را عالوه با بسط دادن این مفهوم، می

وق شامل حق انتخاب هر شغل و ـبر تعریف ف

. به تبع این خواهد نیز دانستای که فرد میحرفه

امر تمامی شرایط کار، مانند نوع، زمان، مکان و کم 

 و کیف کار در گرو انتخاب فرد است.

ن اسالم در زمانی که در بسیاری از جوامع دین مبی

اری ـه بیگـردم را وارد بـودالی حاکم، مـنظام فئ

ی بشری نمود، مفهوم آزادی کار را به جامعهمی

عرضه کرد. در نظام اسالمی تالش  و کوشش برای 

باشد، کسب روزی حالل نه تنها از حقوق فرد می

 گردد. آزادیبلکه امری خداپسندانه محسوب می

کار در اسالم یک امر فطری است بنابراین هیچ 

تواند آن را بدون دلیل سلب فردی دیگری نمی

گرچه در چهارچوب دین اسالم، این آزادی  نماید.

ر، ـرد دیگـنیز با بستن قرارداد یا هر عهدی با ف

تواند از فرد مورد نظر سلب شود؛ مانند استخدام می

 روز. یک کارگر برای مدت مشخصی؛ مثاًل سی 
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ی اقتصادی در حقوق اسالم کار عالوه بر جنبه

باشد. از های فکری و اجتماعی نیز میدارای جنبه

جایی که تعالی روحی و فکری و تقویت عزت آن

وب ـالم محسـهای اسالل از ارزشـنفس و استق

گردند و بیگاری نیز مانعی جدی برای ارتقاء می

اسالم  شود، در دینهای مذکور شمرده میفضیلت

-78 ،1399، و همکاران )بیگی باشدمذموم می

57). 
 

 آزادى تجارت. 5-6-4

طبق اصل حرّیت، هر فرد حق دارد که به هر نوع 

روی یا تجارت داخلی و خارجی به شرط نبود زیاده

فروشی، ربا و احتکار مشغول شود و ایشان مالک کم

باشد. اند میهر آنچه که از راه حالل به دست آورده

الزم به ذکر است که در این بین الزم است نکاتی 

مانند خمس، زکات و خراج را بپردازد. دولت نیز 

تواند از این حق ممانعت کرده و یا اموال نمی

مشروع منقول و غیرمنقول افراد را ضبط و یا 

 جریمه کند.

در دین اسالم با الگو قرار دادن زندگی پیامبر اسالم 

سفرهای تجاری ایشان )ص( و مدنظر قرار دادن 

توان نتیجه گرفت آزادی تجارت در اسالم می

پذیرفته شده است. مبنا قرار دادن اراده و خواست 

باشد. البته ی فقهی میطرفین در تجارت یک قاعده

هایی نیز شمارش شده است اما ممنوعیتبرای آن 

-142 ،1394ی، رمحمدیم)باشد اصل بر اباحه می

117). 

 

 

 

 آزادى سیاسى. 5-6-5

در حوزه ریاست و اداره جامعه، رهبر امّت اسالمى 

گردد، یا به نصب خاص از جانب خداوند تعیین مى

به والیت و امامت  )ع(همچون نصب امیر مؤمنان )

و یا به نصب )ص(( در غدیر خ م از سوى پیامبر 

هاى الزم براى رهبرى به بیان صفات و ویژگی ،عام

مانند نصب فقهاى  ؛غیبتجامعه اسالمى در عصر 

واجد شرایط رهبرى. در نصب خاص، پذیرش 

رهبرى و بیعت با پیشواى منصوب بر مردم، واجب 

و تخلّف از آن حرام است؛ لیکن در نصب عام، بعضى 

اند در صورت تعّدد فقهاى واجد شرایط گفته

رهبرى، تعیین فقیه جامع شرایط از میان آنان، با 

گیرد و اکثر مردم، مىرجوع به آراى مردم صورت 

هر فقیهى را که به عنوان رهبر پذیرفتند، وى 

 .دار رهبرى امّت خواهد شدعهده

زاب و ـاز مصادیق آزادى سیاسى، تشکیل اح

هاى سیاسى و برپایى اجتماعات است؛ با این انجمن

منافى مصالح  و مخلّ نظم عمومىشرط که 

المعارف الفقه  یرهموسسه دا) مسلمانان نباشد

 (.134، 1، 1385 ،االسالمی
 

 گیري. نتیجه6

فی ـهای مختلهـریت دارای آثار و جنبـل حـاص

ی اقتصاد باشد. تأثیر اصل حریت در حوزهمی

که، مقاومتی، از دو جهت قابل توجه است. اول این

اصل حریت و مصادیق مختلف آن مانند آزادی 

که فضای  شودسیاسی، کار، بیان و... باعث می

ی اقتصاد حاکم شود. عنصر رقابت، رقابت بر حوره

عامل اصلی در جلوگیری از حاکم شدن رکود در 
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باشد. رقابت سالم و فضای باز برای آن، اقتصاد می

شود که بازیگران جدید و توانمند، وارد موجب می

ی اقتصاد شوند و برای ارائه خدمات و تولید عرصه

مسئله، عامل مهمی برای  به رقابت بپردازند. همین

شود. نتیجه ارتقاء سطح کیفیت کاال و خدمات می

شود که، تنوع محصوالت در بازار نیز تضمین میاین

ی خود یکی از اصول مهم در که این امر به نوبه

وب ـه تولید ملی محسـاقتصاد مقاومتی و اتکا ب

 شود.می

ی دومی که باید در مدنظر قرار دهیم این است نکته

که، اصل حریت و مصادیق آن، عامل مهمی در 

مفهوم  شوند.محسوب می« حکومت قانون»استقرار 

حکومت قانون یکی از مفاهیم مبنایی و اساسی در 

شود. به طور کلی مقصود عالم حقوق محسوب می

از حکومت قانون این است که کلیه روابط تابعان 

حقوق و آثار آن باید به موجب مقررات و قوانین 

وب تنظیم شوند. مفهوم حکومت قانون دارای خ

باشد که عبارتند از: دسترسی پنج عنصر اصلی می

به عدالت و رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و 

بینی بودن؛ تناسب؛ برابری و عدم قابل پیش

ی مهمِ اعمال . نتیجهتبعیض؛ و نهایتاً شفافیت

عناصر حکومت قانون )و به طور خاص شفافیت(، 

باشد. به تعبیری، تالش در جهت فساد می مبارزه با

حمایت از تولید ملی و استقرار اقتصاد مقاومتی، 

حسوب ـت مبارزه با فساد مـمی در جهـگام مه

 شود.می

 

 

 

 

 . تقدیر و تشکر7

از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش 

مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر به عمل 

 آید.می

 

 نویسندگان. سهم 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Conclusion: The principle of freedom and its various instances, including 

freedom of expression, political freedom, freedom of the press and the 

pen, have a great impact on supporting national production and the 

realization of a resistance economy by dominating the competitive 

environment in the field of economics. 
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