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Background and Aim: Economic development and political 

system have reciprocal effects on each other. The present study 

seeks to investigate the role of economic development in 

maintaining the Islamic system from a jurisprudential and legal 

perspective. 

Materials and Methods: The present study is qualitative and 

theoretical. The method used is also descriptive-analytical and 

referring to documentary sources including jurisprudential 

sources. 

Ethical considerations: In the present study, fidelity in the use of 

resources and accurate referral has been observed. 

Results: Economic development in Islam, if based on the 

developing barren lands and the spread of work culture, the use of 

charity and the denial of usury, the promotion of endowment and 

moderation and avoidance of luxury, important legal 

consequences such as deprivation, poverty alleviation, creation 

Peaceful relations between the people will lead to the denial of 

dependence on foreigners, the strengthening of the Islamic system 

and the establishment of justice. 

Conclusion: The model of Islamic economic development that 

can be achieved in the shadow of economic security, in practice 

should implement the elimination of deprivation, creating 

satisfaction among the people, providing services and promoting 

the economic model of Islam based on the interaction of material 

and spiritual affairs. In this case, the people are satisfied with the 

political system and the political system is protected from internal 

and external threats. 
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 مقدمه. 1

ها همواره های سیاسی همانند سایر پدیدهنظام

دچار تغییر و دگرگونی هستند. برای آنکه بتوان 

اهداف نظام سیاسی را محقق نمود و زندگی مادی 

و معنوی آنان را به مسیر بهبودی و کمال مطلوب 

ها و مندی از روشهدایت نمود، ناگزیر از بهره

سازوکارهای خاصی هستیم. با توجه به اینکه هر 

نظام سیاسی، مسیر و راهکارهای خاصی در پیش 

گیرد، الگوی خاصی از توسعه اقتصادی در آن می

 امور و اقتصاد اسالم، نظر ازآید. جامعه پدید می

 رفع برای است ابزاری و وسیله آن، به مربوط

 او، تکامل و تعالی و رشد جهت در انسان نیازهای

 جز وسیله از که باشیم داشته نظر در همواره باید

 تواننمی هدف به بهتر در راه وصول کارایی

 هدف به عنوان خود که زمان هر و داشت انتظاری

 با دیگر، اقتصادی هاینظام همچون گیرد، قرار

 تباهی و فساد عامل سودجویی، و انباشت و تمرکز

به عالوه اینکه، خودسازی معنوی  .گرددمی انسان

و تالش برای اجرای احکام الهی نیز هدف مهمی از 

 اقتصاد و توسعه اقتصادی اسالمی است. 

در کنار این مسأله، حفظ نظام سیاسی در هر مکتب 

و نظامی حائز اهمیت است. در اسالم برای حراست 

« حفظ نظام»و حمایت از نظام سیاسی، قاعده 

که استدالل  داشت توجه باید البتهمطرح شده که 

به  را نظام حفظ که است تمام زمانی مطرح شده

فقدان  زیرا. بدانیم عقل و شرعی واجبلحاظ 

 و نظام اختالل به حکومت و نظام سیاسی منجر

گردد. همچنین می ظلم استقرار و مرج و هرج

حفاظت و حراست از نظام سیاسی و مصون ماندن 

دفع تهدیدات داخلی و خارجی از تهدیدات نیازمند 

همسو با رضایت مردم و پیاده کردن احکام شرعی 

است. در این صورت، الگوی توسعه اقتصادی در 

ای برای حفظ نظام تلقی تواند پشتوانهاسالم نیز می

 شود. 

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سازوکارهای الزم 

برای بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام 

از منظر فقه و حقوق است. سؤال پژوهش  اسالمی

این است که راهکارهای توسعه اقتصادی که منجر 

شود شامل چه مواردی است؟ به حفظ نظام می

فرضیه این است که احیای موات، فرهنگ کار و 

فاق و ـرش انـفی ربا، گستـعی، نـالش جمـت

الحسنه قواعد فقهی مهمی برای توسعه رضـق

جر به کسب رضایت مردم اقتصادی هستند که من

شود. و حفظ نظام اسالمی از سوی آحاد جامعه می

نوآوری پژوهش حاضر نیز برقراری ارتباط میان 

مقوله توسعه اقتصادی و حفظ نظام از منظر قواعد 

فقهی است که تاکنون موضوع پژوهش مستقلی 

 نبوده است. 

 

 ها. مواد و روش2

و تحلیلی است  - روش پژوهش حاضر، توصیفی

ای است. آوری  اطالعات نیز کتابخانهشیوه جمع

آوری شده را به شیوه نگارندگان اطالعات جمع

 اند. استنباطی تحلیل نموده
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 . مالحظات اخالقی 3

در نگارش پژوهش حاضر، اصول اخالقی نگارش 

دهی داری در ارجاعتحقیقات علمی از جمله امانت

 و استنادات دقیق مورد توجه نویسندگان بوده است. 

 

 ها. يافته4

هم توسعه اقتصادی در اسالم یک مجموعه به

توان تعبیر امام پیوسته است. در این زمینه می

فرمایند: خمینی )ره( را در نظر گرفت که می

 اقتصادی، مسائل در اسالمی قواعد مجموعه»

 مکتب یک بصورت اسالم پیکره کل در که هنگامی

 شود، پیاده جانبههمه و شود مالحظه منسجم

 را فقر مشکل هم بود، خواهد ممکن شکل بهترین

 بوسیله عده یک شدن فاسد از هم و بردمی میان از

 کل نتیجه در و کندمی جلوگیری ثروت تصاحب

 رشد مانع هم و کندمی حفظ فساد از را جامعه

 خالقیت و ابتکار قدرت شکوفایی و استعدادها

 ،1378 خمینی، موسوی) «شودنمی هاانسان

بر همین اساس، توسعه اقتصادی  (.168-167

در جامعه به وجود آورد  مطلوبی که بتواند امنیت را

نیازمند در نظر گرفتن قواعد فقه اقتصادی از جمله 

سنه، تالش برای دفع الحنفی ربا، دفاع از قرض

برای  قاعده نفی سبیل(، تالشسلطه خارجی )

عمران و آبادی و گسترش فرهنگ کسب و کار 

گیری از انفاق، وقف و توسعه )احیای موات(، بهره

زا است. در این صورت، رفع محرومیت و درون

کارگیری این رویه نابرابری به عنوان نتایج به

اقتصادی است. از طرفی دیگر، از منظر حقوقی نیز، 

و  گسترش برابری و عدالت، تعاون و همکاری

پیوندد. جلوگیری از انباشت ثروت نیز به وقوع می

تالش برای تغییر اوضاع اقتصادی جامعه و 

همچنین برقرار کردن مناسبات عادالنه در زمینه 

توزیع ثروت یکی از اهداف اقتصادی دین اسالم 

توجهی به آن، تبعات دشواری برای است که بی

مردم و پیاده شدن احکام شرع در پی خواهد 

ناپذیری ت. زیرا انباشت ثروت دارای آثار جبرانداش

های مختلف است و اغنیاء را بر فقرا مسلط در حوزه

کند. آثار اجتماعی این تسلط، منجر به از بین می

رفتن دین و دیانت انسانی و زمین ماندن احکام 

مصداق روشن این تأثیرپذیری همان شود. شرع می

دَ الفقر ان کا»فرماید: حدیث معروف است که می

(. اما آنچه از 307 ،2، 1407)کلینی، « یکون الکفراً

توان مطرح نمود الگوی توسعه اقتصادی اسالمی می

 و وسیله آن، به مربوط امور و این است که اقتصاد

 رشد جهت در انسان نیازهای رفع برای است ابزاری

او. از این رو، انباشت ثروت به  تکامل و تعالی و

نابرابری طبقاتی شود، مردود است. نحوی که باعث 

نتایج سیاسی الگوی توسعه اقتصادی اسالمی نیز 

دهنده آن است که در صورت عدم تحقق نشان

نیازها و مطالبات مردم، اجرای سایر احکام نیز با 

گردد. همچنان که رضایت مردم دشواری روبرو می

جهت حمایت از نظام سیاسی اسالم و مشروعیت 

گیرد و نیز تحت تأثیر قرار میبخشیدن به آن 

ولی ـلی و خارجی بر آن مستـهای داخرانـحـب

شوند. برای حفظ نظام اسالمی، استمداد گرفتن می

از هر روش و ابزاری نیز قابل پذیرش نیست و تا 

زمانی که نظام اسالمی خود را مقید به اجرای 

داند و رضایت مردم را مدنظر قرار احکام شرع می
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حمایت و حفظ آن قابل پذیرش است. در دهد، می

توان صفت نظام اسالمی را به غیر این صورت، نمی

آن اطالق نمود. آثار حقوقی توسعه اقتصادی در 

قالب نفی سبیل، عدم وابستگی، دفع مفاسد، تالش 

برای رفع عدالت و حقوق برابر قابل ذکر است که 

 شود. منجر به حفظ نظام می
 

 . بحث5

با احتكار؛ توسعه اقتصادي و . مبارزه 5-1

 حفظ نظام 

 که حالی در غذائی مواد کردن ذخیره و احتکار

 وجود بازار در کافی اندازه به و است مردم نیاز مورد

بایست می اسالمی حکومت و است ممنوع ندارد

 اگر و کند فروش به مجبور را محتکران کلیه

 آنها کنند اجحاف مردم به نرخ تعیین در بخواهند

 خودشان که صورتی در و نماید، تنزل به وادار را

 نظر در با اسالمی حکومت نکنند کار این به اقدام

 نرخ تعیین به اقدام عموم مردم، مصالح گرفتن

 و شدید نیاز اگر غذائی مواد غیر مورد در .کندمی

 ادامه و باشد بوده شده احتکار جنس به مبرمی

 گردد، اسالمی جامعه نظام اختالل سبب احتکار

 آن با غذائی موادّ همانند توانداسالمی نمی حکومت

فوری جهت برقراری امنیت بلکه اقدامات  .کند عمل

 ممنوع اینها همه اقتصادی انجام می دهد. در اسالم

(. 130 ،1360شیرازی،  مکارم)باشد می حرام و

نتیجه  نتیجه این رویه، ایجاد امنیت اقتصادی و در

فراهم شدن شرایط مناسب برای پیاده شدن الگوی 

توسعه اقتصادی عادالنه در جامعه اسالمی است. 

توسعه اقتصادی مطلوب که از قِبَل مبارزه با 

شود، عدالت و اعتماد را در محتکران حاصل می

های دهد که خود نشانهمیان مردم گسترش می

مهمی برای مردمی بودن حکومت و تالش برای 

 حفظ آن است. 

مبارزه با احتکار به عنوان یکی راهکارهای تأمین 

امنیت اقتصادی و سپس دستیابی به توسعه 

ای طوالنی از سوی امام علی )ع( اقتصادی در فقره

 دانستن اهمیت با مطرح شده است. ایشان، ضمن

 کار بر دقیق نظارت صنایع، صاحبان و بازرگانان کار

 حکومتی بازرسان فرستادن و حکومت توسط آنها

 در و کاالها بر احتکار عدم و هاقیمت کنترل برای

 راه بهترین را مجریان نمودن و مجازات کیفر نهایت

 از قشر این کردن دور و اعمال کنترل جهت در

 .داندمی اقتصادی مفاسد از ایپاره و اخالل ایجاد

 :فرمایدمی اشتر مالک به اینامه در حضرت آن

 صنایع صاحبان و بازرگانان به مرا سفارش سپس»

 - به کن، سفارش نیکوکاری به را آنها و بپذیر

 که آنان یا هستند، ساکن شهر در که بازرگانانی

 بازرگانانی و باشند،می کردن کوچ و سیر در همواره

 آنان که چرا کنند،می کار جسمانی نیروی با که

 زندگی وسایل پدیدآورندگان و منفعت، اصلی منابع

 دور نقاط از زندگی وسایل آورندگان آسایش، و

 و دریاها، و هابیابان از باشند،می دشوار و دست

 در مردم که سختی جاهای کوهستان ها، و هادشت

 آنجا، به رفتن برای یا کنند،نمی اجتماع آن

 از د،ـآرامن مردمی بازرگانان. ندارند شجاعت

 داشت، نخواهد وجود ترسی نانآ جوییستیزه

 کار در. ندارند انگیزیفتنه که طلبند آشتی مردمی

 بری،می سر به تو که شهری در چه بیندیش، آنها
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. دادم تذکر که آنچه به توجه با دیگر، شهرهای در یا

 هم کسانی بازرگانان، میان در که بدان هم را این

 و بخیل و بدمعامله و نظرتنگ که هستند

 خود سود به زورگویی با تنها که اند،احتکارکننده

 خواهندمی که قیمتی هر به را کاال و اندیشندمی

 برای فروشیگران و سودجویی این که فروشند،می

 زمامدار بر بزرگی عیب زیانبار، جامعه افراد همه

 رسول که کن، جلوگیری کاال احتکار از پس،. است

 و خرید باید کرد،می جلوگیری آن از( ص) خدا

 موازین با و سادگی به اسالمی، جامعه در فروش

 و فروشنده بر که هایینرخ با گیرد، انجام عدالت

 تو منع از پس که کسی نرساند، زیانی خریدار

 اما شود، دیگران عبرت تا ده کیفر را او کند، احتکار

 ،53 البالغه، نامه نهج) نکن رویزیاده او کیفر در

 اقتصادی مفسدین و فساد با مقابله بنابراین، (.582

 .باشدعلی )ع( می امام تفکرات مهم اصول از یکی

اصولی که منجر به برقراری امنیت اقتصادی، فراهم 

ساختن شرایط الزم برای توسعه اقتصادی و در 

نتیجه کسب رضایت و اعتماد مردم جهت حفظ و 

 شود. حمایت از نظام اسالمی می
 

 الحسنه . نفی ربا و دفاع از بيع و قرض5-2

توسعه اقتصادی حالل و سالم در اسالم بسیار حائز 

های اهمیت است. این موضوع در کاربست شیوه

الحسنه و وقف و دفع سالم نظیر بیع، انفاق، قرض

شود. یکی از گر میهای ناسالم نظیر ربا جلوهروش

مصادیق مهم در این زمینه، استفاده از بیع است. 

ه ـاست ک ه شریفهـکرد در آیـن رویمستندات ای

 کَما إِالَّ یَقُومُونَ ال الرِّبا یَأْکُلُونَ فرماید: الَّذِینَمی

 ِبأَنَّهُمْ  ذلِکَ  مَِن الْمَسِّ الشَّیْطانُ یَتَخَبَّطُهُ  الَّذِی یَقُومُ

 حَرَّمَ و الْبَیْعَ اللَّهُ أَحَلَّ و الرِّبا مِثْلُ الْبَیْعُ إِنَّمَا قالُوا

 َسلَفَ  ما فََلهُ رَبِِّه فَانْتَهى مِنْ مَوْعِظَۀٌ جاءَهُ  فَمَنْ الرِّبا

 هُمْ  النَّارِ  أَصْحابُ َفأُولئِکَ  عادَ مَنْ  و اللَّهِ إِلَى أَمْرُهُ و

 خورندمی ربا که کسانی»(. 275/بقره) خالِدُون فِیها

 کسی مانند آن که مگر خیزندبرنمی( قیامت در)

 خیزد.میپا  به شده دیوانه تماس شیطان، اثر بر که

 هم ستد و داد: گفتند که است آن به خاطر این

 و کرده حالل را بیع خدا که حالی رباست در مانند

 و برسد او به الهی اندرز کسی و اگر حرام را ربا

 نزول از قبل) سابق در که کند، سودهایی خودداری

 به او کار اوست مال آورده، دست به( تحریم حکم

بار  و) بازگردند که کسانی اما شود،می خدا واگذار

همیشه  و اندآتش اهل( شوند گناه این مرتکب دیگر

تواند بر مبنای آیه شریفه، ربا نمی. «مانندمی آن در

منجر به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه حتی 

 دهد. چنانچهبنیان جامعه را مورد تهدید قرار می

 صحیح پذیرد، انجام آنها هم درباره معامالتی

 رود. رباخوارینمی بشمار کسی ملک و بود نخواهد

 راسخ هاسینه در را هاکینه آفریند،می دشمنی

پاشد می جامعه در را تفرقه و نفاق بذر و کند،می

(. بنابراین عالوه بر 126 ،1360شیرازی،  مکارم)

جامعه نیز مورد تهدید  ناکارآمدی اقتصادی، بنیان

نظام بیش از شود. در این صورت حفظ واقع می

های اداره جامعه از منظر پیش دشوار شده و هزینه

گذاری و اعتماد مردم به مقامات سیاسی سیاست

 یابد.افزایش می

در این باره از رسول گرامی اسالم )ص( نقل شده 

 الموجزة اللَّه رسول الفاظ فی» فرمایند:است که می
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( الربا کسب المکاسب )شرح «الیها یسبق لم التی

عاملی،  )حر «است ربا درآمد درآمدها بدترین»

 آمده صادق )ع( امام از حدیثی (. در426 ،2، 1414

)ع(  صادق امام از گویدمی حکمبن هشام :است

 یجمله در امام کردم سؤال ربا تحریم فلسفه درباره

 باشد حالل رباخواری اگر» :فرمود چنین کوتاهی

 نیاز مورد که را تولیدی هایفعالیت و تجارت مردم

 رباخواری به و گویند،می ترک است آنها جامعه

 مردم تا کرده حرام را ربا خداوند لذا آورند،می روی

 کار و کسب سراغ به و آورند، روی حالل به حرام از

 قرض مسأله و بروند، تولید و فروش و خرید و

حر ) «بماند باقی آنها میان در الحسنهقرض بصورت

 اینکه سخن . کوتاه(427 ،12 ،1414عاملی، 

 چنان آن ربا مسأله برابر در اسالم گیریموضع

 گونههیچ جای که است آشکار و قاطع و صریح

 باقی هیچکس برای شبهه و شک و تردید

 از که مادام اسالمی جامعه یک که گذاردنمی

 نشده سازیپاک جمعی و فردی شکل به رباخواری

 .بود نخواهد واقعی معنی به اسالمی باشد، جامعه

ه اقتصادی مبتنی بر ربا ـه توسعـه عالوه اینکـب

 تواند منجر به حفظ نظام گردد. نمی

گسترش ربا به معنای کج شدن مسیر توسعه و 

ترک آن چیزی است که الگوی توسعه اقتصادی در 

کند. از جمله عواملی که در نتیجه اسالم مطرح می

قرآن به فرموده شوند، انفاق است. ربا ترک می

کریم، انفاق از این جهت که مانع هالکت یک 

شود، ضامنی برای ایجاد و برقراری جامعه می

رود. خداوند به امنیت در یک جامعه به شمار می

دارد که انفاق کنید تا از افتادن در صراحت بیان می

ه ـرآن کریم کـقهالکت مصون بمانید. به تعبیر 

سَبیلِ اللِّه وَ ال تُلْقُوا وَ أَنْفِقُوا فی »: فرمایدمی

بِأَْیدیکُمْ إَِلى التَّهْلُکَۀِ وَ َأحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ 

و در راه خدا انفاق کنید! و )با ترک ». «الْمُحْسِنینَ

انفاق(، خود را به دست خود، به هالکت نیفکنید! و 

ت ـوکاران را دوسـه خداوند، نیکـنیکى کنید! ک

 (.159ه آی/)بقره« داردمى

آیه شریفه فوق، باعث هالکت  براساسترک انفاق 

که ترک چنین عمل  شود. به این دلیلجامعه می

شود صالحی باعث تسلط توانگران بر مستمندان می

های بروز رفتارهای اجتماعی نابهنجار را که زمینه

های آورد. بنابراین بهتر است که انسانپدید می

ی پای ستمکاران مؤمن هرگز پای خود را در جا

نگذارند تا امنیت اجتماعی به شکل مؤثری تأمین 

توسعه اقتصادی ناشی از عدم انفاق، ناقص شود. 

قرآن کریم جامعه ناعادالنه را مستعد است و 

داند، زیرا انباشته شدن مشکالت و هالکت می

مسائل اجتماعی در نهایت به خشونت و هالکت 

ت فردی به شود. هالکانجامیدن جامعه منجر می

اینکه ]فرد[ جان خود را در معرض عذاب اخروی 

گذارد و خداوند و نفرت و انتقام مردم در دنیا می

ها و هالکت اجتماعی بدین ترتیب که اختالف

ها را در ها و ظلمها و سستی و از هم گسستنکینه

. همچنین جلوگیری از نیکوکاری آوردجامعه می

)قطب،  آیدساب مینوعی تجاوز و تعدی و ظلم به ح

عاملی برای نابرابری  که خود(. 104-103 ،1379

عالوه بر  و در نتیجه تهدید امنیت اجتماعی است.

ز همه این، امنیت، ابعاد مختلفی دارد و آنچه بیش ا

اقتصادی و های باعث نگرانی است، نابرابری
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های گیری رویهاست که در اثر شکل اجتماعی

اجتماعی و اقتصادی به ناامنی ناسالم توزیع مزایای 

در جوامع دامن زده است. این مسأله حتی در 

های ناشی از توزیع امکانات رفاهی در نابرابری

قضیه شود. هرچند در اینجا، جامعه ما نیز دیده می

کمبود غذا و امکانات رفاهی مطرح نیست، بلکه 

اجتماعی بیشتر مطرح است. بنابراین کمبود عدالت 

ذا و امکانات رفاهی نباید زیاد وحشت از کمبود غ

زیرا نتایج اجتماعی  (.21 ،1393)درتکیده، داشت 

ایجاد انواع ناامنی  گسترش ربا و ترک انفاق باعث

ابعاد انفاق بسیار از سوی دیگر، شوند. در جامعه می

، های دینیاز نظر آموزهگسترده است. بدین ترتیب 

هستند  کنند در معرض نابودیکسانی که ظلم می

و رفتارهای افراد در یک جامعه اگر به حدی باشد 

ردد، ـدالتی گـعم و بیـکه باعث گسترش ظل

این آورد. امنی اجتماعی را پدید میناهای زمینه

 الگوی توسعه هرگز مورد تأیید اسالم نیست. 
 

 . توسعه اقتصادي؛ رفاه و تالش همگانی3-5

ر ـسایری نظام اسالمی همانند استواری و پایدا

های سیاسی نیازمند میزانی از رفاه و برابری نظام

کار و تولید همواره در اسالم تکریم همگانی است. 

شده است و تالش و مجاهدت به عنوان عزت 

مسلمانان دانسته شده است. چنانکه در سنت 

نبوی، تأکیدات زیادی بر کار و تالش برای عمران 

م صادق )ع( جامعه شده است. به نقل از اماو آبادی 

)ابن بابویه، به عزت یاد شده است کار و تولید  از

برای حفظ نظام اسالمی  بنابراین (.192 ،3 ،1404

ها، ایجاد رضایت میان از گزند تهدیدات و آسیب

مردم و شهروندان، عمران آبادانی وظیفه هر 

مسلمانی است. اما قراردادن این آبادانی بر مبنای 

شدت محکوم شده است. وابستگی در سنت ما به 

زا در این باره بر تالش و مجاهدت برای توسعه درون

حضرت علی هم در این رابطه تأکید شده است. 

ولی  ،ملتی که آب دارد خاک دارد»کردند: بیان 

 محتاج است خدا او را از رحمت خود دور کند

  (.115 ،1403)حمیری، 

به « احیای موات»بر همین اساس در اسالم، بر 

ان راهی برای گسترش فرهنگ کار و تالش و عنو

های ناسالم اقتصادی تأکید شده دوری از شیوه

 دشت یا آزاد رودخانه و دریا از کسی اگر است. یعنی

 یا آورددست به چیزی جنگل از یا کند، صید کوه و

 یا کند احیا زراعت و کشت با را مواتی زمین

 آن مالک بسازد آن روی بنایی و ساختمان

 کوه صحرا، دریا، دانیممی که صورتی در گردد،می

 در و امام ملک و بوده انفال از جنگل و دشت و

 هایبنابراین، فعالیت .است اسالمی حکومت اختیار

 در. باشد اسالمی حاکم موافقت با باید مذکور

 چارچوب در مشخّص، هایفعالیت اگر نتیجه،

 ممنوع کمدست یا گیرد انجام حکومتی مقررات

 بوده مقررات خالف اگر اما. است آورمالکیت نباشد،

 ممنوع مناطق در صید مانند باشد جامعه ضرر به و

 با یا است ممنوع که سال از هاییفصل در یا

 ایگونه به جنگل از برداریبهره یا و ممنوع ابزارهای

 آورمالکیّت باشد همراه تضییع و تخریب با که

ترتیب،  . بدین(363 ،1375 یزدی،)نیست 

 مفید کار انجام و حیازت اِحیا، به منوط برداریبهره

 (.510-511 ،1393صدر، )است  اقتصادی
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استدالل این است که برای رونق کسب و کار و 

 برقراری امنیت اقتصادی در جامعه اسالمی، منابع

 برداریبهره هدف با اسالمی دولت که تولید طبیعی

 عذرِ  بدون نباید است، داده قرار افراد اختیار در

 باره)ره( در این خمینی امام. بماند معطل موجّه

 بالفاصله است موظف تحجیر عاملِ»: فرمایدمی

 ندارد حق و بپردازد زمین احیای به تحجیر، از پس

رها  را آن و بگذارد معطل را تحجیرشده مواتِ زمین

 از کسی و رها کند را آن مدتی که صورتی در. کند

 او اسالمی حاکم کند، شکایت اسالمی حاکم به او

 زمینه تا خواهد کرد ملزم آن از ید رفعِ یا احیا به را

موسوی خمینی، )« آید فراهم دیگران احیای برای

ترتیب، احیای موات راهی  (. بدین207، 1363

برای گسترش فرهنگ کار و تالش و جلوگیری از 

باعث رود. امری که اتالف منابع به شمار می

ر روی ـزایی، خودکفایی، کار و تالش باشتغال

های کشاورزی شده و امنیت و ثبات اقتصادی زمین

آورد. ترویج فرهنگ کار و اشتغال، را بوجود می

بخش مهمی از فرایند توسعه اقتصادی مطلوب در 

اسالم و عاملی برای حفظ نظام در برابر تهدیداتی 

 نظیر وابستگی اقتصادی است. 

تالش در جامعه اسالمی باعث رفاه و کار و 

شود. با خودکفایی مردم از وابستگی به اجانب می

آید و این کار و مجاهدت، عمران و آبادی پدید می

های جامعه اسالمی است که مردم آن یک از نشانه

برخوردار بود و بخش مهمی از این از رفاه مناسبی 

)صبحی، وظایف بر عهده حاکم گذاشته شده است 

ترتیب، الگوی توسعه اقتصادی  (. بدین79 ،1420

ع نیازهای اساسی بشر ـه رفـه تنها بـدر اسالم ن

اندیشد، بلکه به دنبال آن است تا رفاه عمومی می

شود، را که باعث رشد و ترقی ابعاد انسانی می

خداوند متعال، پرهیزگاری و مدنظر قرار دهد. 

مندی بهرهداند و شکرگذاری را مایه افزونی نعت می

ه موجب داند کاز دنیا را تا جایی موجه می

و لَو اَنَّ اَهلَ القُرَی » سرمستی و رفاه زدگی نگردد

ءامَنوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکت مَِن السَّماِء و 

(. بنابراین در اسالم، موضوع 96ف/)اعرا «االَرضِ

رفاه، هدفی ثانوی است. اما تحقق آن به منزله 

شود و باط بیشتر میان مردم و نظام سیاسی میارت

در صورت انجام وظایف حکومت در این زمینه، 

پذیرش اعمال و دستورات نظام سیاسی نیز با 

گیرد. بر این موارد باید، سهولت بیشتری صورت می

هشدارهای دین اسالم را نیز در نظر گرفت که از 

جمله پرهیز از هدف دانستن رفاه و دل بستن به 

است. زیرا زرق و های دنیوی خارف و زرق و برقز

های ضعیف را فاسد و زایل های دنیوی، عقلبرق

  (.245 ،4، 1410)تمیمی آمدی، کند می

از طرفی دیگر، حفظ نظام اسالمی از منظر 

ای معتدل و اقتصادی، نیازمند در نظر گرفتن رویه

پرهیز از افراط و تفریط است. در آیات متعددی از 

راف و ـز از اسـرورت پرهیـبر ض ریمـرآن کـق

و  زینت استفاده ازگرایی تأکید شده است. تجمل

 ندارد، اشکالی باشد هیچ اعتدال زیبایی اگر در حد

را  افراط ، راهزندگی ولی بسیاری از مردم در جریان

و به دالیل متعددی، مسیر  گیرنددر پیش می

 رند.گیگرایی را در پیش میتجمل

دام گرایی و افتادن در ز از تجملـپرهیبرای 

از  را مسلمانان هموارهکریم  قرآن گری،افراطی
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و تجاوز از حد، برحذر داشته و  اسراف روی وزیاده

کند. به سوی اعتدال رهنمون میکند و نهی می

فرماید: می 31خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 

یا بَنی آدَمَ خُذُوا زینشتَُکم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ وَ کُلُوا »

اي »«. وَاشرَبُوا وَ ال تُسرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الُمسرِفینَ

فرزندان آدم! زينت خود را به هنگام رفتن به 

هاي الهی( مسجد، با خود برداريد! و )از نعمت

خداوند  بخوريد و بياشاميد، ولی اسراف نكنيد که

 «.داردمسرفان را دوست نمی

اشاره به « وَ کُلُوا َو اشرَبُوا»خداوند در جمله 

کند و های پاک و پاکیزه میها و آشامیدنیخوردنی

گوید از آنها بخورید و بنوشید. اما چون طبع می

دستور طلب انسان، ممکن است از این دو زیاده

و استفاده کند و به جای استفاده عاقالنه سوء

ه صحیح، راه ـز از پوشش و تغذیـآمیدالـاعت

پرستی و اسراف و تبذیر را پیش گیرد. حفظ تجمل

نظام اسالمی از طریق در پیش گرفتن رویه اعتدالی 

تواند روی، میو همسو با طبع انسانی است و زیاده

ساز به دام افتادن مردم جامعه اسالمی شود. زمینه

جلوی هرگونه این اصل، حاکم بر این است که 

روی گرفته شود و انسان نیز هنگام استفاده از زیاده

آفرینش، راه سوءاستفاده را بگیرد و به مواهب نظام 

-149 ،1374)مکارم شیرازی، اعتدال روی بیاورد 

نیز )ره(  راحل امامزمینه  در همین(. 148

نشینی با تربیت صحیح خوی کاخ» د:نفرمایمی

با اختراع، تصنیف و  دارای منافات است؛ همچنین

تألیف نیز منافات دارد. اگر تمام دنیا هم بخواهید 

گردش کنید و بیابید، اگر بتوانید پیدا کنید، یکی 

 نشین بودند.دو تا و چندتاست. همه مصنفین، کوخ

نشینی را از ملت ما باید کوشش کنیم تا اخالق کاخ

 جاویدان بماند. بایدواهیم اسالم خبزداییم و اگر می

)موسوی خمینی، « نشینی پایین کشیدمردم را کاخ

در اسالم زینت داشتن  (. بنابراین217 ،17، 1378

گرایی و پیش گرفتن امری پسندیده است اما تجمل

گرایانه مذموم و نکوهش های مصرف تجملرویه

های گرایی و ترویج آن در بخششده است. تجمل

مردم اعتمادی میان مختلف جامعه باعث ایجاد بی

شود و نتایج آن، عدم حمایت از و نظام سیاسی می

های دولت در داخل و خارج است. هنگامی برنامه

گرایی ز جامعه در رفاه و تجملکه یک بخش ا

های گسترده دیگری از جامعه ور شود و بخشغوطه

اعتمادی و ناامنی در جامعه در فقر به سر ببرد، بی

باید گفت آثار کند. در هر صورت گسترش پیدا می

توسعه اقتصادی بر امنیت اجتماعی در جامعه 

شود که به اسالمی به َاشکال متفاوتی نمایان می

 کنیم.مصادیق آن اشاره می
 

 . عدالت و اعتدال 4-5

اثری که توسعه اقتصادی بر حفظ نظام اسالمی بر 

گرایی گذارد، حاکم شدن رویه عدالتجای می

ترین وظیفه نظام اسالمی، برقراری است. زیرا مهم

جامعه است و نقطه تمایز مذهب عدالت در 

صدر، اقتصادی و علم اقتصاد در اسالم است )

(. حفظ نظام اسالمی بدون برقراری 421 ،1393

فقر و محرومیت امکانپذیر  رویه عادالنه و به دور از

ها، از جمله عدالت اجتماعی در تمامی زمینهنیست. 

های پیامبران الهی معرفی رأس برنامهاقتصاد در 

یکی از مهمترین (. 25آیه /)سوره حدید شده است
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کن کردن فقر و اهداف نظام اقتصادی اسالم، ریشه

بر ایجا رفاه عمومی در جامعه دانسته شده است. 

سو و ثروتمندان این اساس، حکومت اسالمی از یک

جامعه از سوی دیگر وظیفه دارند که در راستای 

تالش برای رفع  قق این هدف تالش نمایند.تح

ها و فقرزدایی، تا جایی حائز اهمیت است محرومیت

که حتی در اموال ثروتمندان، حقی برای محرومان 

گرفته شده است. در همین باره از امام در نظر 

به »صادق )ع( روایت شده است که فرموده است: 

نیاز فقیر، آن مقدار از زکات داده شود که او را بی

(. بدین ترتیب 258 ،9،  1413)حر عاملی، « گرداند

یک  بر اینکه تحقق عدالت در نظام اسالمی، عالوه

، باعث رضایت مردم از هدف عالی اجتماعی است

های نظام رد نظام سیاسی و پایبندی به ارزشعملک

ایجاد توازن  شود. این رویه به دنبالسیاسی نیز می

بینوایان و از بین بردن توانگران و و تکافل بین 

ها و تحقق دادن یک اجتماع متعاون و محرومیت

(. از این 110، 1379)قطب، است  همدست و ایمن

خداوند هرگز گرایشی به ظلم و ستم ندارد منظر، 

خویش قرار  و بر آن است تا هر چیزی در جای

بایست و توسعه اقتصادی در اسالم نیز می گیرد

 های خود قرار دهد. نامهچنین هدفی را در رأس بر
 

. توسعه اقتصادي، عاملی براي قدرتمند 5-5

 شدن نظام اسالمی 

سطح اعتماد اجتماعی نسبتی که  شوداستدالل می

یافتگی و سطح برابری معنادار با میزان توسعه

بنابراین میان اعتماد و رشد  اقتصادی دارد.

سویه ای مثبت و دواجتماعی نیز رابطهاقتصادی و 

 (.35 ،1393)شاکری و همکاران، شود دیده می

تر و دارای عدالت اجتماعی یافتهتوسعه جوامع اصوالً

 بیشتر، همزمان دارای میزان باالتری از اعتماد

بدین معنا که افراد در جوامع اجتماعی هم هستند. 

یافته اعتماد بیشتری نسبت به یکدیگر، نظام توسعه

های جامعه دارند. و نهادهای و اجتماعی و سازمان

گیری همین رابطه مبتنی بر اعتماد باعث شکل

راد جامعه ـروحیه همکاری و انسجام در میان اف

های اجتماعی شود و آنان را در برابر آسیبمی

 سازد. مقاوم می

بر مبنای رویه مطرح شده در باال، حفظ نظام 

افزون نیازمند قدرتمند شدن و توان روز اسالمی نیز

سوره انفال به روشنی  60این موضوع در آیه است. 

دارد: مطرح شده است که آیه شریفه بیان می

 الْخَیْلِ ِربَاطِ وَمِنْ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعُْتمْ مَا لَهُمْ وَأَعِدُّوا»

 لَا دُونِهِمْ مِنْ وَآخَرِینَ وََعدُوَّکُمْ اللَّهِ َعدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ

هر نیروئى در قدرت دارید «. »یَْعلَمُهُمْ اللَّهُ  تَعْلَمُونَهُمُ

د و ـه با آنها )دشمنان( آماده سازیـراى مقابلـب

هاى ورزیده )براى میدان نبرد( تا به وسیله آن اسب

دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و 

)همچنین( گروه دیگرى غیر از اینها را که شما 

ر شناسد و هر چه دشناسید و خدا آنها را مىنمى

راه خدا )و تقویت بنیه دفاعى اسالم( انفاق کنید به 

شود و به شما طور کامل به شما باز گردانده مى

 «.ستم نخواهد شد

روشن است که مقصود از توانمند شدن به معنای 

گیری از سازوکارهای نظامی، امنیتی، اقتصادی بهره

و اجتماعی در هر دوره زمانی است که از نظر شکلی 

های قابل توجهی به صدر اسالم دارد. در هر تفاوت
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صورت، یکی از راهکارهای مهم برای قدرتمند 

شدن، توسعه اقتصادی است. از این جهت که 

ها و توسعه اقتصادی، منجر به رفع محرومیت

جانبه را شود و امنیت همهنیازهای اولیه انسانی می

آورد. بدین ترتیب اثر دیگری که در جامعه پدید می

گذارد، سعه اقتصادی بر حفظ نظام اسالمی میتو

برقراری امنیت در سطوح مختلف است. در فقه 

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی اسالمی از 

(. 234 ،75، 1403)مجلسی، انسان یاد شده است 

ه ـبنابراین اهمیت امنیت برای نظام اسالمی ب

ای مهم و حائز اهمیت است که رسول گرامی اندازه

دو نعمت است »فرمایند: اسالم )ص( درباره آن می

که قدرشان مجهول است؛ یکی سالمتی و دیگری 

(. روند توسعه 170 ،78، 1403)مجلسی، « امنیت

دیدگاه  اقتصادی اگر به نحو مطلوب و بر مبنای

متوازن و متعادل اسالم صورت گیرد، امنیت را به 

های توسعه آورد. امنیت از شاخصهارمغان می

اقتصادی و توسعه پایدار اسالمی است که بدون آن، 

جامعه ناامن به طور زندگی دوامی نخواهد داشت. 

ای توسعه نیافته است که به سبب جامعه ،طبیعی

را نیز از دست پایدار توسعه  هایمؤلفهناامنی، دیگر 

گذاری، تولید و ای سرمایهدهد. در چنین جامعهمی

صنعتی و مانند آن جات اندازی کارخانتجارت، راه

ها رونق خواهد بود. همچنین ناامنی، فرار سرمایهبی

ر و ـه آن فقـه نتیجـر پی دارد کزها را دـغـو م

هایی که قرآن کریم از نعمتباشد. میماندگی عقب

شمارد پس از ذکر نابودی می بر مردم قریش

لشکریان ابرهه، رهایی از گرسنگی و رفع ناامنی 

« وفن خَهم مِوآمنَ ن جوعٍ م مِهُمَطعَاَلذی اَ»است: 

 (. 4/)قریش

ای از جمله جامعه در هر جامعهوجود نعمت امنیت 

ظام اسالمی بر ـر اتکای نـای باسالمی، نشانه

گواه اهمیت این  هایی محکم و استوار است.ستون

دهنده ارتباط و نشاننعمت و شدت ارتباط این دو 

هنگامی که  )ع( خلیلابراهیم  .پیوستگی آنان است.

کنند، چنین برای سرزمین مکه و مردم آن دعا می

آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مَِن  َبَلدًا ذَارَِبّ اجْعَلْ هَ » :گویدمی

شود که در این آیه، بیان می( 126/)بقره «الثَّمَرَاتِ

نعمت امنیت را و سپس روزی فراوان مردم  ابتدا

بنابراین اگر توسعه  .کندآنجا را از خداوند طلب می

ه اسالمی ـایجاد امنیت در جامع اقتصادی باعث

ای مقدمه نیز امنیت شود، به شکلی متقابل،می

پایدار و رشد و توسعه  قتصادیبرای تکاپوهای ا

 در یک بیان روشن، امام علی. است اسالمی جامعه

فیه  ال أمنَ شر البالد، بلدٌ »فرماید: می )علیه السالم(

 (. یعنی101 ،1410، آمدی )تمیمی «صبو الخَ

دارد و نه  بدترین شهرها، شهری است که نه امنیت

توان به فراوانی نعمت. به یقین بدون امنیت نمی

رسد راهکار اساسی برای به نظر می توسعه اندیشید.

تأمین امنیت، توسعه اقتصادی، ایجاد اعتماد میان 

مردم و نظام اسالمی و ایجاد نظامی از پشتوانه 

 مردمی برای امنیت پایدار است. 
 

 . عدم وابستگی به دشمنان نظام اسالمی6-5

های برابری، رفاه و هنگامی که بر مبنای مؤلفه

تعادل، بتوان جامعه اسالمی را به سطح مطلوبی از 

توسعه رساند، توان تولیدی و اقتصادی جامعه 
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اسالمی نیز فزونی یافته و از اتکاء و وابستگی به 

شود. آنچه در فقه و حقوق دشمنان نیز کاسته می

گیری از قاعده نفی شود، بهرهاسالمی مطرح می

و لن »سبیل است. در آیه شریفه بیان شده است: 

و «. »یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً

خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده 

ها وجود دارد. در آیات دیگر نیز این نشانه«. است

یا أیها »در آیه دیگری نیز چنین توصیه شده است: 

تتخذوا الکافرین أولیاء من دون الذین آمنوا ال

المؤمنین، أتریدون أن تجعلوا هلل علیکم سلطاناً 

اید! کافران را ای کسانی که ایمان آورده«. »مبیناً

در مقابل مؤمنان برای خود دوست مگیرید. مگر 

خواهید برای خدا علیه خودتان دلیلی آشکار می

 «. !قرار داده باشید؟

دهنده توجه به عدم در هر صورت آیات فوق نشان

سلطه کافران و بر مسلمانان است که در صورت 

عدم توسعه اقتصادی، همواره امکان وابستگی وجود 

دارد. قاعده نفی سبیل از جمله قواعد ثانوی دین 

بیل در لغت به معنای راه، غلبه و اسالم است. س

)طریحی، تسلط، حجت، عتاب و عذاب آمده است 

(. در شکل کاربردی نیز قاعده مزبور 392 ،5، 1375

حیاتی نظام اسالم  هایبه معنای آن است که ارزش

از جمله استقالل و خودکفایی نباید تحت تأثیر 

تصمیمات کافران و بیگانگان قرار گیرد. قاعده نفی 

گاه منافع و هرسبیل به معنای آن است که 

، به خطر بیفتندهای حیاتی جهان اسالم، ارزش

های عد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزشقوا

نمودار شده و قواعد متعالی و حیاتی اسالم است، 

کنند. قاعده نفی سبیل اولیه را نیز باطل اعالم می

عمید زنجانی، قواعد ثانوی فقهی است )در زمره 

که از این قاعده برای  (. استنباطی27 ،3 ،1393

عرصه سیاست و اجتماع از جمله حفظ نظام 

شود آن است وقتی که کفار، مواضع سالمی میا

طلبانه داشته باشند، و بر ضد نظام خصمانه و سلطه

اسالمی قیام کنند، یا دشمنان اسالم را یاری 

در این صورت بر مسلمانان الزم است که نمایند، 

مقاومت کنند، و هرگونه پیوند محبت و دوستی را 

 ،1، 1414)طباطبایی یزدی، با آنان قطع کنند 

214.) 

برای حفظ نظام اسالمی از جمله  قهاء از این قاعدهف

سابقه . انداستفاده کرده در برابر تهدیدات بیرونی

گیری از این قاعده فقهی جهت حفظ بهرهتاریخی 

 تنباکو تحریم فتوای بهتوان می نظام اسالمی را

 کاپیتوالسیون قانون نفی و شیرازی میرزای توسط

 اساس بر. مشاهده نمود( ره) خمینی امام توسط

مطرح  تحریرالوسیله در( ره) امام حضرت اصل، این

ترس بر  موجب کفار با تجاری روابط اگر»: کنندمی

حوزه اسالم شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان 

شود. در اینجا فرقی میان استیالء سیاسی واجب می

یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط 

های اسالمی و دول بیگانه که بین دولت سیاسی

گردد موجب تسلط کفار شود و برقرار میبسته می

بر نفوس و بالد و اموال مسلمانان شود یا باعث 

اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام 

شود باطل است و هایی که بسته میاست و پیمان

بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را 

یی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط راهنما

سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی 



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /160

 

(. بدین 185، 1، 1363)موسوی خمینی،  «باشد

نظام  نفی سبیل در حفاظت از نقش قاعدهترتیب، 

تشکیل جامعه نمونه و  سازی برایزمینه اسالمی و

 گیری ازبرجسته است. نتیجه بهره آل اسالمیایده

است  عزت و سربلندی مؤمنان این رویکرد فقهی،

در برابر  خودکفایی و استقالل کشور منجر به که

حتمیت برتری آیین شود. تهدیدات خارجی می

است، )ص( از آن خبر داده  اسالم که پیامبر اکرم

همواره نشانگر برتری امت اسالم و کسب سربلندی 

. بدین ترتیب قاعده نفی و عزت برای آنان است

حفظ نظام اسالمی و پاسداری از سبیل به منظور 

اصل عزت و سربلندی امت اسالم  آن و محقق شدن

همیشه ثابت است و راهگشای و آیین آن، برای 

 ،1385و پورمند،  )کرمی مسلمانان خواهد بود

در همین راستا، حقوق اسالمی نیز به پیروی  (.43

برای حفظ  راهکارهای خاصیاز فقه و احکام دینی، 

نظام و تقویت آن در برابر تهدیدات خارجی صورت 

در حقوق و قانون اساسی داده است. از جمله 

جمهوری اسالمی ایران نیز به این قاعده استناد 

قانون اساسی جمهوری  152شده است. اصل 

سیاست خارجی »دارد: اسالمی ایران مقرر می

نفی هرگونه جمهوری اسالمی ایران بر اساس 

پذیری، حفظ استقالل جویی و سلطهسلطه

جانبه و تمامیّت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه

های همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت

آمیز متقابل با دول وابط صلحگر و رسلطه

قانون  153در اصل «. محارب، استوار استغیر

 هرگونه قرارداد که موجب»اساسی نیز آمده است: 

سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی، 

«. ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است

بدین ترتیب، توسعه اقتصادی موجب افزایش قدرت 

گیری داخلی، مقابله با تهدیدات خارجی و تصمیم

شود. امری گذاری میمبتنی بر استقالل در سیاست

به  که در نهایت موجب جلب اعتماد مردم نسبت

شود، نظام سیاسی و آنچه حفظ نظام خوانده می

 منتهی خواهد شد.

 

 . نتيجه6

قواعد فقهی به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی در 

جامعه اسالمی نقش مهمی در حفظ نظام بر عهده 

دارند. بدین معنا که قاعده احیای موات منجر به 

آبادانی، توسعه فرهنگ کار و تالش و دوری از 

گیری شود؛ دوری از ربا و بهرهغیرمولد میکارهای 

های الحسنه، و وقف، روشاز بیع، انفاق، قرض

مناسبی برای توسعه اقتصادی عادالنه و دوری از 

شوند. همچنان ای خاص میانباشت ثروت برای عده

گیرد و انفاق که انفاق جلوی هالکت جامعه را می

د باعث ترویج همکاری، کمک به همنوعان و اعتما

ج اعتدال و ـگردد. همچنین ترویاجتماعی می

گرایی، باعث جلب روی و دوری از تجملمیانه

شود که اعتماد و رضایت مردم از نظام سیاسی می

د ـظام پدیـزم را جهت حفظ نود مصونیت الـخ

آورند. به عالوه اینکه توسعه اقتصادی در اسالم، می

بزاری شود و تنها اهدفی نهایی و غایی محسوب نمی

برای سعادتمند کردن انسان، تالش برای رفع 

ها تـرومیـری از محـوی و دستگیـنیازهای دنی

باشد. بر همین مبنا توسعه اقتصادی در اسالم می

تابعی از احکام شرع است که اصول: حمایت از 
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محرومان و جلوگیری از انباشت ثروت، منع اسراف 

گری، اشرافیگرایی و روی، مبارزه با تجملو زیاده

عدم وابستگی، قدرتمند شدن نظام اسالمی جهت 

مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، برقراری رفاه و 

عمران همگانی و حاکم شدن کار و تالش برای 

رسیدن به اهداف اساسی نظام اسالمی که همان 

اجرای احکام شرع و به سعادت رسانیدن مردمان 

به عنوان محور  است. در این الگو، عدالت و برابری

گیرد و انباشت ثروت و محروم ماندن توسعه قرار می

ای از جامعه از خدمات و امور های گستردهبخش

رفاهی قابل پذیرش نیست. توسعه اقتصادی در 

اندوزی و راهی برای ها را فدای ثروتاسالم، ارزش

بیند و به دنبال آن افزایش ثروت اقلیتی خاص نمی

توان داخلی و حرکت به سمت است تا به تکیه بر 

اقتصاد توحیدی، همه اقشار جامعه را در برابر 

ها آگاه کرده و رهنمون سازد. به خطرات و بحران

رسد جای خالی توسعه پایدار اسالمی در نظر می

های اجرایی ناچیز است و تدوین عمل و در سیاست

انداز بر مبنای الگوی توسعه اقتصاد سند چشم

ق فقه و حقوق اسالمی باشد، اقدام اسالمی که مواف

مؤثری برای حفظ نظام اسالمی و مصون ماندن از 

 های داخلی و خارجی است. تهدیدات و بحران
 

 . سهم نويسندگان7

الش و همکاری نگارش مقاله حاضر حاصل ت

 نویسندگان بوده است.
 

 . تضاد منافع 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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