شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم
و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی
هانی

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را میتوان راه آینده نظام اسالمی دانست که از سوی مقام معظّم
دینی ،اقتصاد سالم در دینمداری و تربیت انسانها نقش داشته و بسیاری ا ز نابهسامانی های اجتماعی
را سامان میدهد .مقام معظّ م رهبری یکی از موضوعات محوری بیانیه را مسائل اقتصادی قرار دادند
که الزم است در چهل ساله دوم انقالب به صورت جدّی به آن پرداخته شود .ترسیم الگوی اقتصاد
اسالمی ،نیازمند استخراج کلیدواژه های قرآنی و حدیثی آن است .از این رو  ،ابتدا کلیدواژههای
اقتصادی بیانیه گام دوم ،شناسایی ،سپس واژگان معادل و همچنین ابواب مرتبط آن در آیات و
روایات ،استخراج گردیده است .کلیدواژه های امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز در نوشتارهای
جداگانه ای عرضه شده و یا خواهد شد .با این روش ،همه واژگان کلیدی بیانیه ،استخراج شده و با
منابع اسالمی تطبیق می گردد تا راه را برای پژوهش های آینده هموار کند.

واژگان کلیدی
آیت اهلل خامنه ای ،معادل یابی واژگان قرآنی و حدیثی ،اقتصاد اسالمی ،معارف قرآن و حدیث

درآمد
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به مناسبت چ هلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در
تاریخ  11بهمن  8351از سوی مقام معظّم رهبری صادر شد .این سند ،از یک سو ،گزارشی از گذشته
 .8دانش پژوه مرکز تخصّصی علوم حدیث حو زه علمیه قم.
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رهبری صادر شد .یکی از محورهای مهم این بیانیه ،مسائل اقتصادی است .بر اساس آموزههای

قرآ ن و حدیث

چکیده

دانش اه و آموزه اهی

عبّاس محمودی
زعفرانی 8

و حال کشور است و از سوی دیگر ،چشم انداز و راه آینده را ترسیم میکند .این سند  ،راهکار اساسی
دست یابی به حکومت اسالمی را بیان ک رده است .یکی از موضوعات محوری این بیانیه « ،اقتصاد»
است .مقام معظّم رهبری فرمودند:
اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است .اقتصاد قوی ،نقطه
قوّت و عامل مهمّ سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهسا ز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان
است1 .

بر اساس آموزههای دینی  ،اقتصاد ،نقش محوری در آرامش و ثبات جامعه دارد .برای طرّاحی و
ارتقای الگوی اقتصاد اسالمی ،نیاز به واژگانی است تا بر پایه آن ،گزارههای اقتصادی قر آن و حدیث،
کشف شود.
تاکنون درباره بیانیه گام دوم ،نگاشته های مختلفی منتشر شده که با عنوان «مقاالت مرتبط با
بیانیه گام دوم» در فضای اینترنت قابل جست وجوست .حتّی چندین همایش علمی درباره این بیانیه
برگزار شده است .این پژوهش تالش کرده تا در کاری تطبیقی ،ابتدا کلیدواژه های مرتبط با اقتصاد
را از بیانیه گام دوم استخراج کند و سپس با معادلیابی آن در قرآن و حدیث ،به فهرستی از واژگان
امروزین مرتبط با اقتصاد و واژگان کاربردی معادل آن در متون دینی دست یابد .آنگاه به عنو ان
نمونه ،برخی از ابواب روایی مرتبط در منابع حدیثی معرّفی میشود.
ویژگی این نگاشته  ،افزون بر استخراج فهرست کلیدواژههای اقتصاد ی از بیانیه و متون اصیل
دینی« ،معادل یابی واژگان» است .این معادلیابی میتواند در کارهای مشابه تکرار شده و راه را برای
فعالیت های مشترک میان کارشناسان علم اقتصاد و پژوهشگران علوم دینی هموارتر سازد.
این مقاله ،با روش کتابخانه ای و بهره گیری از نرم افزارهای جامع االحادیث ،جامع التّفاسیر و
مکتبة اهل بیت^  ،تهیه شده است .در این مقاله کلیدواژه های مترادف موجود در بیانیه ،کنار هم
و ذیل یک عنوان آمده و عناوین بر اساس حروف الفبا تنظیم گردیده است .همچنین برای معادلیابی
به ریشه یا کاربری های پرتکرار واژه در متون د ینی توجّه شده است.

 .1بیانیه گام دوم.
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 .1مدیریت جهادی ،جهاد سازندگی ،بسیج سازندگی ،عمل جهادی،
تالش جهادی ،اردوی جهادی
رهبر معظّ م انقالب با استفاده از اصل عقلی «تُعرَفُ االَشیاءُ بِاَضدادِها» یعنی «چیزها با مخالفشان
شناخته میشوند ».کار جهادی را اینگونه تعریف کرده اند:
کار جهادی  ،ضدّ تنبلی است ،ضدّ بیتفاوتی است ،ضدّ امروز را به
فردا انداختن

است3 .

عمل جهادی با برگزاری اردوهای جهادی است .فعالیت گروههای جهادی میتواند التیامبخش درد
جهادی  ،تشویق به گسترش اردوهای جهادی و تالش و مدیریت جهادی سخنان بسیاری گفته اند.
میل به خدمت به مردم و تحمّ ل سختیهای آن ،نقطه ای نورانی
در باطن انسان است؛ آن را هر چه میتوانید در جان خود گسترش
دهید و نگذارید آفتهای سودجوئی ،خودنمایی ،تنبلی و  ...آن را
گِل اندود

كند1 .

ایشان در جای دیگری فرمودند:
ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را
به سامان

برسانیم9 .

در آموزه های دینی ،گفتار و کردارهای متعدّدی از معصومان^ در رابطه با کار جهادی منعکس
شده است .رسول خدا | « ،طَبیبٌ دَوّ ارٌ بِطِبِّهِ»  2بودند؛ یعنی در اقدامی جهادی  ،خود ،برای تبلیغ
دین به سراغ مردم میرفتند و آنها را ارشاد و راهنمایی نموده و مشکالتشان را حل میکردند.
واژه ها و ابواب زیر میتواند سر نخهای خوبی در باره این موضوع ،از منابع دینی ارائه دهد:
 .3دیدار با کشاور زان .8311/81/81 ،
 .1دستنوشته به دو گروه جهادی .51/9/11 ،
.8352/1/81 .9
 .2نهج البالغة  ،خطبه .811
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ایشان در دست نوشته ای به دو گروه جهادی فرمودند:

قرآ ن و حدیث

مردم فقیر بوده و به آبادانی کشور کمک کند .مقام معظّم ر هبری درباره زنده نگهداشتن روحیه

دانش اه و آموزه اهی

یک راهکار نتیجهبخش برای کم کردن فشار اقتصادی به اقشار ضعیف و کم درآمد ،مدیریت و

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

فی سبیلِ
اهلل

العِ مارة

قضاء حاجة
المؤمن

حوائج الفقراء

مَن سَرَّ
مؤمنًا

حوائج
النّاس

امور
المسل مِین

المجاهدین
باموالهم و
انفسهم

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

بِعُمرانِ
المُدُن

یَخذُلُ اَخاهُ بِالهِمَمِ العالیة

عَو ُ
ن
المومن

المعاونة على
البرّ

التّعاون

الکافی :بابُ قَضاءِ حاجَةِ

الهمّة

ال مُؤمِن 1

تهذیب االحکام :بابُ المُرابَطَةِ فی سَبیلِ ا هللِ

ابواب حدیثی مرتبط

عَزَّوَجَ لَّ 1

ثواب االعمال و عقاب االعمال :ثَواب التَّحابِّ فِی ا هللِ
عَزَّوَجَ لَّ وَ عِ مارَةِ ال مَساجِدِ وَ االِستِغفارِ بِاالَسحارِ 5

معانی االخبار :بابُ مَعنى' سَبیلِ

ا هللِ 81

مناقب آل ابی طالب^ :فَصلٌ فِی المُسابَقَةِ بِالسَّخاءِ وَ
النَّفَقَةِ فی سَبیلِ

 .1ج ، 1ص.851
 .1ج ، 2ص.819
 .5ص.811
 .81ص.821
 .88ج ، 1ص.11
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ا هللِ 88

بحار االنوار :بابُ الرِّفقِ وَ اللّینِ وَ كَفِّ االَذى' وَ المُعاوَنَةِ عَلَى
البِرِّ وَ التَّقوى ' 81
وسائل الشّی عة :بابُ استِحبابِ البِرِّ بِالمُؤمِنِ وَ التَّعاوُنِ عَلَى
البِرِّ 83

 .2اشتغال پایدار ،بیکاری ،کسب حالل

در حدیثی دیگر از امام کاظم× چنین نقل شده است:
ِ
ِ
غ89 .
العبدَ الن َّّو َام ِ
الفار َ
ا َّن اهللَ َج َّل َوعَزَّ ُيبضغ ُض َ

خداوند بلندمرتبه بنده خو اب آلودِ بیکار را مبغوض میدارد.

معصومان^ در دعاهای خود  ،توفیق پرهیز از تنبلی ،سستی و بیکاری را از خدای متعال
درخواست میکردند .در یکی از دعاها آمده:
ِ
ِ
ِ
الع ِ
َوامنُن عَ َلينا بِالنَّشاط َو َا عذنا م َن َ
الف َش ِل َو َ
جز َو
الك َس ِل َو َ
ِ
ل82 .
الض َج ِر َو الـ َم َل ِ
الَّض ِر َو َّ
الع َل ِل َو َّ َ
خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ،تنبلی،
ناتوانی ،بهانه آوری ،زیان ،دل مردگی و مالل ،محفوظمان دار.

 .81ج ، 11ص.91
 .83ج ، 82ص.311
 .81شرح نهج البالغة  ،ج ، 81ص.812
 .89الکافی  ،ج.11 ، 9
 .82بحار االنوار  ،ج ، 58ص.818
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خداوند شخص سالم بی کار که اشتغالی به امور دنیا و آخرت ندارد را
مبغوض میدارد.

قرآ ن و حدیث

می گیرند .در روایتی از رسول خدا| نقل شده:
ِ
ِ
ِ
الفار َغ ،ال فی ُش ُضغ ِل الدّ نيا َو ال فی
الصحي َح
ا َّن اهللَ ُيبضغ ُض َّ
ُش ُضغ ِل ِ
اآلخرةِ81 .
َ

دانش اه و آموزه اهی

موضوع اشتغال از مهمترین دغدغههای مقام معظّ م رهبری در بیانیه گام دوم است .چراکه شغل ،
محور زندگی اجتماعی بشر است و زیستن بدون آن ممکن نیست و در برابر ،بیکاری  ،آسیبهای
زیادی به دنبال دارد .بر اساس روایات اهل بیت^  ،کَسان سالم بیکار  ،مورد غضب خداوند قرار

در روایتی از رسول خدا| آمده که تنها راه بخشش برخی از گناهان  ،جدیّ ت و تالش در جهت
معیشت است 81 .برخی از کلیدواژه ها و ابواب مرتبط با این موضوع عبارت است از:

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

المکاسب

المَکسب

الکَسب

البیع

الشغل

من اشتغل

الحرفة

العَمَل

ال حرفة له

ذیصَناعَة

التّجارة

حاذِقًا بِعِلمٍ

طَلَب الرِّزق

طلب
المعیشة

غَرَسَ شَجَرَةً

صاحِبُ
الدّابَّة

راعی غَنَم

الفراغ

العَبدُ الفارِغ

كَثرَةُ الفَراغ

مداومةُ النّوم

كَثرَةُ النَّومِ

البطّالین

بطّالٌ بالنهار

بطالة

السّابِیاء

التّجربة

الكادُّ

الشّراء

السّعی

الجهد

االحمز

ال مِسحاة 81

یُتقن

االدوم

الهوینا

الکسل

لَا تَكسَلوا

التَّوانی 85

كَلَّهُ عَلَى
النَّاس

ال مَملول

التّجّار

المتجر

المعاملة

حالال طیّبا

الرّبح

طلب الحالل

کسَب طیّبا

طیب
المکسب
ابواب حدیثی مرتبط

الکافی :بابُ كَراهیَّةِ النَّومِ وَ الفَراغِ  11و بابُ دُخولِ الصّوفیَّةِ عَلى'
عَلى' اَبی عَبدِا هللِ× وَ احتِجاجِهِم عَلَیهِ فیمَا یَنهَونَ النّاسَ

وب ُذ ُنو ًبا ال ُي َك ِّف ُرها َصال ٌة َو ال َصدَ َق ٌة .قی لَ :یا رَسولَ اهللِ فَما یُکَفِّرُها؟ قالَ :اَ هلُمو ُم فی َط َل ِ
الذ ُن ِ
« .81ا ِ َّن ِم َن ُّ
عيشةِ ».مستدرک
ب اَلَ َ
الوسائل  ،ج  ، 83ص .83
 .81بیل.
 .85سستی در کار.
 .11ج ، 9ص.11
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عَنهُ مِن طَلَبِ الرِّزقِ  18و بابُ کَراهیَّةِ الکَسَلِ  11و بابُ المَكاسِبِ
الحَرامِ  13و بابُ رِبحِ ال مُؤمِ نِ عَلى' اَخیهِ ال مُؤمِ نِ 11
النّوادر :بابُ الكَسبِ الحَرامِ وَ الحَاللِ التِّجارَةِ وَ

االِجارَةِ 19

بحار االنوار :اَلحَثُّ عَلى' طَلَ بِ الحَاللِ وَ مَعنَى

الحَاللِ 12

من ال یحضره

الفقیه :بابُ المَعایِشِ وَ المَكاسِبِ وَ الفَوائِدِ وَ الصِّناعاتِ 11

حکمتنامه جوان :مُحاسَبَةُ

 .18ج ، 9ص.29
 .11ج ، 9ص.819
 .13ج ، 9ص.811
 .11ج  ، 3ص.25
 .19ص.828
 .12ج ، 811ص.8
 .11ج  ، 3ص.892
 .11ج ، 81ص.181
 .15ج ، 1ص.11
 .31ج ، 11ص.112
 .38ج ، 11ص.11
 .31ج ، 1ص.911
 .33ج ، 1ص.911
 .31ص.112

015

البَطّالی نَ 3 1

دانش اه و آموزه اهی

حکمتنامه پیامبر اعظم| :بابُ ذَمُّ البِطالَةِ  3 1و بابُ خَطَرُ البِطالَةِ 3 3
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جامع احادیث الشّیعة :بابُ استِحبابِ اتِّخاذِ الحِرفَةِ وَ العَمَلِ بِالیَدِ وَ االَكلِ وَ االِنفاقِ
مِن كَدِّها  3 1و بابُ ما وَرَدَ فی اَنَّ الكادَّ عَلَى العِیالِ مِنَ الحَاللِ كَالمُجاهِدِ فی
سَبیلِ اهللِ وَ اَنَّ مَن ضَیَّعَ مَن یَعولُ فَهُوَ آثِمٌ 3 8

قرآ ن و حدیث

وسائل الشّیعة :بابُ اَنَّ جَوائِزَ الظّا لِمِ وَ طَعامَهُ حَاللٌ وَ اِن لَم
یَكُن لَهُ مَكسَبٌ اِ لّا مِنَ الوِالیَةِ اِ لّا اَن یَعلَمَ حَرامًا بِعَینِهِ وَ اَنَّهُ
یُستَحَبُّ االِجتِنابُ وَ حُكمِ وَكیلِ الوَقفِ المُستَحِلِّ لَه  11و بابُ
استِحبابِ مُال زَمَةِ الدّاعِی لِلصَّبرِ وَ طَلَبِ الحَاللِ وَ طیبِ
ال مَكسَ بِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ العَ مَ لِ الصَّا لِحِ 15

 .3اقتصاد مقاومتی
اقتصاد پویا و فعّال  ،بازوی مهمّی برای دینداری

مردم بوده  3 9و ناداری ،

ریشه بسیاری از آسیب -

های اجتماعی است.
مقام معظّم رهبری سالهای دهه اخیر را با عناوین اقتصادی نامگذاری کردند .رویکرد اقتصادی
ایران تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی» غالبا در برابر اقتصاد تحت سیطره غرب دیده میشود .از سوی
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

دیگر ،رهبر معظّم انقالب اسالمی ،اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرّفی کردند و
نیاز اساسی کشور را کارآفرینی شمردند؛ زیرا «فشار اقتصادی دشمنان» و « آمادگی کشور برای
جهش»  ،پیگیری این روش را ضروری میسازد .بنابراین باید گفت که اقتصاد مقاومتی یعنی شناسایی
حوزه های فشار و تالش برای بی اثر کردن و کنترل آنها .برای دست یابی به مباحث اقتصادی اسالم
و پژوهش در موضوع اقتصاد مقاومتی میتوان کلیدواژه ها و ابواب زیر را در منابع روایی پیگیری کرد:

کلیدواژه های قرآنی -حدیثی

المعیشة

المعایش

الصُنّاع

الصّناعات

الفقر

الصّدقة

االنفاق

السَّرَف

المال

النّعمة

القناعة

الرّبا

االحسان

المعاملة

المداومة

االرزاق

المحتَرِف

فی الخبز

عمل یده

فَشُدّوا عُقَدَ
الْمَآ زِر

شعب ابی
طالب

یَحلِبُ عَنزَ
اَهلِهِ

مَرَمَّةٍ لِمَعاش

ـه َّم َب ِ
ارك َلنا فِی اخُ ِ
بز َو ال ُت َف ِّر ق َبينَنا َو َبينَ ُه َف َل َ
وال اخُ ُبز ما ُصمنا َو ال َص َّلينا َو ال اَ َّدينا َفرائِ َض
« .39قالَ رَسولُ اهللِ|« :اَ للـٰ ُ
َر ِّبنا َع َّز َو َج َّل ».خدایا نان ما را برکت ده  ،بین ما و نان ما (اقتصاد ما) جدایی نیندا ز زیرا اگر نان نبود رو زه نمیگرفتیم  ،نما ز
نمیخواندیم  ،واجبات خدا را ادا نمی كردیم( .الکافی  ،ج ، 2ص)111

016

الکافی :کِتابُ المَعیشَةِ  3 2و بابُ اِصالحِ المالِ وَ تَقدی ِر
المَعیشَةِ  3 1و بابُ الرِّزقِ مِن حَیثُ ال یُحتَسَبُ  3 1و بابُ مَن كَدَّ
عَلى' عِیا لِهِ  3 5و بابُ آدابِ التِّجارَةِ 11
ابواب حدیثی مرتبط

من ال یحضره الفقیه :بابُ المَعایِشِ وَ المَكاسِبِ وَ الفَوائِدِ وَ
الصِّناعاتِ 18
بحار االنوار :المُباكَرَةُ فی طَلَب

الرِّزقِ 11

ِ
و ِ
كثار َفاِ َّن َا َ
اقصدوا َقصدَ الـ َمعانی َو ا ّي ُ
موال الـ ُمسلِميَ
َ
اكم َو اال َ
ِ ِ
َضار.
ال ََتتَم ُل اال َ

13

قلم هاى خود را ریز بتراشید و فاصله سطرها را كمتر كنید و جمالت
اضافى را در نامههایی که به من می نویسید ،حذف كنید و اصل مطلب را با
عبارت مختصر بنویسید و از قلم فرسایى بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمانان تاب

ضرر را ندارد.

 .32ج ، 9ص.29
 .31ج ، 9ص.11
 .31ج ، 9ص .13
 .35ج ، 9ص.11
 .11ج ، 9ص.891
 .18ج  ، 3ص.892
 .11ج ، 811ص.18
 .13الخصال  ،ج ، 8ص.381
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حاکمیت همه ممالک اسالمی را در اختیار داشتند ،به کارگزاران خود اینگونه سفارش میکنند:
طور ُكم و ِ
ِ
قالم ُكم َو ِ
احذفوا عَ نّی ُفضو َل ُكم
قاربوا َبيَ ُس ِ َ
َاد ّقوا َا َ

قرآ ن و حدیث

دقّت های معصومان علیهم السّالم نسبت به بیت المال ،معروف است .امیر مؤمنان علیه السّالم که

دانش اه و آموزه اهی

 .4امکانات عمومی ،بیت المال ،توزیع عادالنه

ایشان د ر دوران کوتاه حکومت خود به گونه ای در توزیع بیت المال و مدیریت اقتصادی عمل
کردند که در روزهای نزدیک به شهادت خویش فرمودند:
ِ ِ
ِ
ِ
دناهم َمن ِز َل ًة َل َي ُ
أك ُل ال ُ َّرب َو
ما َاص َب َح بِالكو َفة َا َحدٌ ا ّال ناع ًام ا َّن َا ُ
ِ ِ
َّش ُب
َیل ُس فی ال ِّظ ِّل َو َي َ

ماء ا ُلفر ِ
ِمن ِ
ات11 .

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامانی نیافته باشد ،پایینترین
افراد نان گندم می خورند و خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده
میکنند.

پیگیری کلیدواژه ها و ابواب زیر برای پژوهش دی نی در موضوع بیت المال ضروری است:

بیت المال

اموال
المسلمین

حساب الناس

حساب اهلل

مال اهلل

الفیء

االنفال

الغنائم

الخَراج

اخراج
االموال

الصّدقات

االرزاق

االَیتام

االرامِل

حقوق
المطالبین

ردّ المظالم

العدل

الجَور

الغَلول

خیانة االُمَّة

یکنس

التّسویة

القسمة

لَاَنصِفَنَّ

مِثلُ حَظِّهِم

ذَوِی العِیال

ذی حقّ

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

 .11مناقب آل ابی طالب علیهم السّالم  ،ج ، 1ص.55
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الکافی :بابُ الفَی ءِ وَ االَنفالِ وَ تَفسیرِ الخُمُسِ وَ حُدودِهِ وَ ما
یَجِ بُ فیهِ  19و بابُ قِس مَةِ الغَنی مَةِ 12
الغارات :سیرَتُهُ فِی

المالِ 11

تحف العقول :خُطبَتُهُ علیه السّالم عِندَ ما اَنكَرَ عَلَیهِ قَومٌ
تَسو یَتُهُ بَی نَ النّاسِ فِی الفَیءِ 11

 .19ج ، 8ص.931
 .12ج ، 9ص .13
 .11ج ، 8ص.31
 .11ص .813
 .15خطبه .18
 .91خطبه .812
 .98خطبه .131
 .91نامه .13
 .93نامه .9

019

دانش اه و آموزه اهی

وسائل الشّیعة :بابُ وُجوبِ اِجبارِ الوالی اَلنّاسَ عَلَى الحَجِّ وَ
زیارَةِ الرَّسولِ صلّی اهللعلیهوآله وَ االِقامَةِ بِالحَرَمَینِ كِفایَةً وَ
وُجوبِ ا الِنفاقِ عَلَی هِم مِن بَی تِ المالِ اِن لَم یَكُن لَ هُم مالٌ 92

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

الجمل و النّصرة :فَصلٌ فِی استِئثارِ عُثمانَ بِبَیتِ

المالِ 99

قرآ ن و حدیث

ابواب حدیثی مرتبط

نهج البالغة :وَ مِن كَالمٍ لَهُ علیه السّالم فی ما رَدَّهُ عَلَى
المُسلِمینَ مِن قَطائِعِ عُثمانَ  15و مِن كَالمٍ لَهُ علیه السّالم لَمّا
عوتِبَ عَلَى التَّسویَةِ فِی العَطاءِ  91و مِن كَالمٍ لَهُ علیه السّالم
كَلَّمَ بِهِ عَبدَ ا هللِ بنَ زَمعَةَ و هُوَ  98مِ ن شیعَتِهِ وَ ذ' لِكَ اَنَّهُ قَدِمَ
عَلَیهِ فی خِالفَتِهِ یَطلُبُ مِنهُ ما لًا و مِن كِتابٍ لَهُ علیه السّالم
اِلى' مَصقَلَةَ ب نِ هُبیرَةَ الشَّیبانیِّ وَ هُوَ عامِلُهُ عَلى' اَردَشیرخُرَّةَ 91
و مِن كتابٍ لَهُ علیه السّالم اِلى' اَشعثَ بنِ قَیسٍ عامِلِ
آذَربیجانَ  93و مِن كِتابٍ لَهُ علیه السّالم اِلى' زیادِ ابنِ اَبیهِ و
هُوَ خَلیفَةُ عامِلِهِ عَبدِا هللِ بنِ عَبّاسٍ عَلَى البَصرَةِ وَ عَبدُا هللِ
عامِلُ اَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السّالم یَومَئِذٍ عَلَیها وَ عَلى' كورِ
االَهو ا زِ وَ فارسَ وَ كِرمانَ وَ غَیرِها 91

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

وسائل الشّیعة :بابُ اَنَّ نَفَقَةَ النَّصرانیِّ اِذا كَبُرَ وَ عَجَزَ عَ ِ
ن
الكَسبِ مِن بَیتِ المالِ  91و بابُ اَنَّ مَن اُسِرَ بَعدَ جَراحَةٍ مُثقِلَةٍ
وَجَبَ افتِداؤُهُ مِن بَیتِ المالِ وَ اِ لّا فَمِن ما لِهِ وَ عَدَمِ جَوا زِ
االِستِسالمِ لِالَسرِ بِغَیرِ جَراحَةٍ  91و بابُ استِحبابِ الرِّفقِ
بِاالَسیرِ وَ اِطعامِهِ وَ سَقیِهِ وَ اِن كانَ كافِرًا یُرادُ قَتلُهُ مِنَ الغَدِ وَ
اَنَّ اِطعامَهُ عَلى' مَن اَسِرَهُ وَ یُطعَمُ مَن فِی السِّجنِ مِن بَیتِ
المال  95و بابُ التَّسویَةِ بَینَ النّاسِ فی قِسمَةِ بَیتِ المالِ وَ
الغَنیمَةِ  21و بابُ اَنَّ اَرشَ خَطَاِ القاضی فی دَمٍ اَو قَطعٍ عَلى'
بَی تِ المالِ 28
مستدرک الوسائل :بابُ التَّسویَةِ بَینَ النّاسِ فی قِسمَةِ بَیتِ
المالِ وَ الغَنی مَةِ 21

 .5انحصار
اسالم با انحصار امکانات برای عدّه ای خاص مخالف است .یکی از گروه هایی که مورد لعن رسول
خدا صلّی اهللعلیهوآله قرار گرفته ،انحصارطلب در امکانات عمومی است 23 .رسول خدا
بهرهمندی از نعمتهای خداداد ی را حقّ همه مردم قرار داده و فرمودند:
ِ
ٍ
اء و ال َك َ ِ
ال21 .
كاء فی َثالثَ ،النّ ِار َو اَل َ
َالن ُ
ش ُ
ّاس ُ َ
مردم در بهره مندی از آب ،مراتع و روییدنی و منابع سوخت و سوختنی
شریکند.

 .91نامه .11
 .99ص .813
 .92ج ، 88ص .13
 .91ج ، 89ص.22
 .91ج ، 89ص.12
 .95ج ، 89ص.58
 .21ج ، 89ص.819
 .28ج ، 11ص.112
 .21ج ، 88ص.51
تاب اهللِ َو الت ِ
اب :اَ ّلزائِدُ فی كِ ِ
َبی ُُم ٍ
ُّ
َ
ٌ
ّار ُك ل ِ ُسنَّتی َو الـ ُم َك ِّذ ُب ب ِ َقدَ ِر
ن
ل
ك
ُ
و
م
ه
ُ
ت
ن
ْ
ع
ل
ة
س
َخ
َ
:
وآله
علیه
اهلل
صلی
هلل
ِ
ا
« .23قالَ رَسولُ
ٍّ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تتی ما َح َّر َم اهللُ َو الـ ُمستَأث ُر بِال َفیء َو الـ ُمستَح ُّل َل ُه( ».الکافی  ،ج ، 1ص )153
اهللِ َو الـ ُمستَح ُّل من ع َ
 .21لسان العرب  ،ج ، 81ص 115؛ مستدرک الوسائل  ،ج ، 81ص.881
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آن حضرت  ،حقّ بهرهگیری از اراضی «حمی»  29را لغو نموده و فرمودند:
ِ ِ ِ ِ
ـه و لِرسول ِ ِه22 .
ال َحى' ا ّال ل ّلـ' َ َ
اراضی حمی برای خدای متعال و رسولش است.

امیر مؤمنان علیه السّالم نیز خطاب به مالک اشتر فرمودند:
بپرهیز از ویژهسازی (انحصارطلبی ) در چیزهایی که همه مردم در
آن

برابرند21 .

بین االحمر
و االسود

صنوف
النّاس

الطّبقة
السّفلی

التّبعیض

المماثله

االنصاف

الجمل و النّصرة :فَصلٌ فِی استِئثارِ عُثمانَ بِبَیتِ
ابواب حدیثی مرتبط

المالِ 21

شرح نهج البالغة :و مِن كَالمِهِ علیه السّالم فِی استِئثارِ مَن
مَلِكَ عَلَى الرَّعیَّةِ بِالمالِ وَ العِزِّ وَ الجاهِ 25

« .29حمی» در لغت به معنای قرق کردن و به خود اختصاصدادن قطعاتی ا ز زمین و چراگاه و جلوگیری ا ز دیگران برای استفاده
و بهرهبرداری ا ز آن است که ا ز جمله امتیا زات اشراف و رئیسان قبایل جاهلی بود.
 .22بحار االنوار  ،ج ، 38ص.115
 .21نهج البالغة  ،نامه .93
 .21ص .813
 .25ج ، 81ص.318

000
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الجَنَف

التّآخی

حِمی'

بالمساواة

قرآ ن و حدیث

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

جمع المال

االحتکار

االستئثار

خَصَّ بِهِ
نَفسَهُ

دانش اه و آموزه اهی

برای پژوهش دینی در این موضوع ،جستوجوی کلیدواژه ها و ابواب زیر ضروری است:

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

وسائل الشّیعة :بابُ عَدَمِ جَوا زِ جَمعِ المالِ وَ تَركِ االِنفاقِ
مِنهُ  11و بابُ تَحریمِ التَّسلیمِ عَلَى الفَقیرِ المُسلِمِ بِخِالفِ
السَّالمِ عَلَى الغَنیِّ بَل تَجِبُ المُساواةُ  18و بابُ جَوا زِ تَفضیلِ
بَعضِ االَوالدِ وَ النِّساءِ عَلى' بَعضٍ فِی العَطیَّةِ خُصوصًا مَعَ
المَزیَّةِ وَ كَراهَةِ ذ' لِكَ مَعَ عَدَمِها  11و بابُ جَوا زِ تَفضیلِ بَعضِ
االَوالدِ عَلى' بَعضٍ ذُكورًا وَ اِناثًا عَلى' كَرَاهیَّةٍ مَعَ عَدَمِ
المَزیَّةِ  13و بابُ وُجوبِ المُساواةِ بَینَ الزَّوجاتِ فِی القِسمِ دونَ
المَوَدَّةِ وَ اَنَّهُ یَجو زُ لِمَن تَزَوَّجَ اَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهرَها عِتقَها اَن
یَشتَرِطَ عَلَی هَا تَركَ القِسمِ لَها 11
منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة :وَصیَّتُهُ علیه السّالم
بِال مُساواةِ وَ تَركِ التَّبعیضِ 19

 .6پیشرفت ،پیشرفته
مقام معظّم رهبری در بیانیه گام دوم ،نسبت به پیشرفت اقتصادی فرمودند:
دهه دوم چشم انداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از
دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتهای استفاده نشده باشد و پیشرفت
کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.
اسالم دین پویایی و پیشرفت است .قرآن کریم بندگان را به پویایی ،آبادانی و پیشرفت تشویق
کرده و میفرماید:
ِ
رض و استَعمر ُكم فيها12 .
ُه َو َا َ
نش َا ُكم م َن االَ ِ َ
ََ
او شما را از زمین آفرید و شما را به آبادانىِ آن واداشت.

 .11ج ، 18ص.921
 .18ج ، 81ص.21
 .11ج ، 85ص.111
 .13ج ، 18ص.112
 .11ج ، 18ص.319
 .19ج ، 11ص.112
 .12هود .28 ،
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امیر مؤمنان× بدترین سرزمین ها را شهرهای بدون امنیت،

آبادانی و پیشرفت معرّفی کرده اند11 .

ایشان تالش برای آبادانی و پیشرفت شهرها را به مالک سفارش کرده و دریافت مالیات بدون ع مران
بالد را مایه خرابی و هالکت مملکت شمرده اند 11 .امام جواد× نیز فرمودند:
کسی که راه پیشرفت را از تو پنهان كند ،با تو دشمنی كرده
است15 .

التَّاَهُّب و
االستعداد

بِالهِمَمِ
العالیة

درجات
الهِمَم

العزم

جِدّوا فِی
الطَّلَبِ

فَفَرّغه
للمهمّ

عَزیمَةٌ وَ
وَلیمَة

المشاورة

النّظم

لکلّ یوم
عمله

اِستَوى'
یَوماه

توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث :اَهَمّیَّةُ التَّقَدُّ ِم
االِقتِصادیِّ  11و بَرَكاتُ التَّقَدُّمِ االِقتِصادیِّ  13و دَورُ العِلمِ فِی

ِ
ِ
ِ
صب ».عیون الحکم و المواعظ  ،ص.151
ش البِالد َب َلدٌ ال اَ م َن فيه َو ال خ َ
ُّ َ « .11
ِ
ٍ
ِ
ِ
خر َب البِال َد َو اَه َل َك العبا َد ».نهج البالغة  ،نامه .93
امرة ،اَ َ
راُ ب ِ َضغی ع َ
َ « .11من َط َل َب اخَ َ
ِ
َ
الرشدَ اتِّبا ًعا لـام ََتوا ُه( ».نزهة النّاظر  ،ص)839
ت َع َ
َ « .15قد
نك ُّ
عاداك َمن َس َ َ
 .11آبادانی.
 .18موفّقیت.
 .11ج ، 8ص.32
 .13ج ، 8ص.21
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قرآ ن و حدیث

ابواب حدیثی مرتبط

النُّجح 18

الفَشَل

الرّشد

الرّشاد

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

کلیدواژه های قرآنی -حدیثی

ا لتقدّم
االقتصادی

عِمارَ ُة
االَرض

عِمارَ َة
بِالدِها

الخِصَب 11

دانش اه و آموزه اهی

با کلیدواژه ها و ابواب زیر ،میتوان مطالعه در این موضوع را سامان داد:

التَّقَدُّمِ االِقتِصادىِّ  11و دَورُ الجَهلِ فِی التَّخَلُّفِ االِقتِصادیِّ  19و
عِمارَةُ االَرضِ وَ االِ ستِمتاعُ بِ مَواهِبِها 12

 .0تحریم ،صادرات و واردات
مقام معظّم رهبری درباره تحریمهای آمریکا میفرماید:
آمریکایی ها امید دارند فشار حدّاکثری که همان انواع تحریم است،
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

اثر بگذارد از این رو این ابزار را به عنوان یک سیاستِ قطعیِ رژیمِ
ایاالتِ متّحده  ،هم بر رقبای داخلی خودش ،هم برای اروپاییها و هم
برای مقابله با ایران فقط به کار

میبرد11 .

بر اساس آموزههای دینی  ،مسلمانان میتوانند برای مقابله با دشمن و در راستای نیل به مقاصد
مشروع  ،از ابزار تحریم استفاده کنند .قرآن کریم ،خطاب یوسف× به برادرانش را اینگونه گزارش
میکند:

و ال تَقر ِ
بون11 .

ِ
ِ
ِ
َفان ََل تَأتونی بِه َفال َكي َل َل ُكم عندی َ

َ

اگر آن برادر را نزد من نیاورید ،نه کیل و غلّه ای نزد من خواهید داشت
و نه اصال به من نزدیک شوید.

با پیگیری واژگان و ابواب زیر میتوان مطالعات دین ی درباره این موضوع را گسترش داد:
المنع

مَنَعَ مُؤمِنًا

الحصر

صَدَّ

شعب ابی
طالب

االستقالل

مَتجَرُه فی
بالده

المعاملة مع
الکفّار

السبیل علی
المؤمنین

البیع الغَرری

السُّلطة

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

 .11ج ، 8ص.821
 .19ج ، 8ص.821
 .12ج ، 8ص.11
 .11بیانات در ابتدای درس خارج فقه .51/2/82 ،
 .11یوسف .21 ،

001

الکافی :بابُ بَیعِ السِّالحِ مِنهُم  15و بابُ مَن مَنَعَ مُؤمِنًا شَیئًا
مِن عِندِهِ اَو مِن عِندِ غَیرِه 51

ابواب حدیثی مرتبط

دعائم االسالم :ذِكرُ الصَّدِّ وَ

االِحصارِ 58

 .3راهسازی ،حمل و نقل ،زیرساخت
مقام معظّم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند:
در رژیم طاغوت ،مردم بیشتر شهرها بهویژه مناطق دوردست و
خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار موفّقترین
حاکمیّت های جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مرکز به همهجای

قرآ ن و حدیث

کشور و از مناطق مرفّه نشین شهرها به مناطق پاییندست آن بوده

دانش اه و آموزه اهی

روستاها در آخر فهرست و غالبًا محروم از نیازهای اوّلیّه زیرساختی و

است .آمار بزرگراهسازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح
دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورتری ن مناطق کشور،
حقیقتًا افتخارآفرین

است51 .

برای مطالعه نگاه دین نسبت به موضوع راه سازی ،حمل و نقل و زیرساخت ،میتوان کلیدواژهها
و ابواب زیر را بررسی کرد:

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

الطّریق

السّبیل

سُبُل

النّجر

السّرب

المشی

الرکوب

العمود

الدّابة

السّفر

حَ مو لَةً لِلنّاس

البِغالِ وَ
الحُمُرِ
االَهلیّةِ

لِحاجَةِ النّاسِ اِلى ظُهورِها

 .15ج ، 9ص.881
 .51ج ، 1ص.321
 .58ج ، 8ص.331
 .51بیانیه گام دوم.
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سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای

من ال یحضره الفقیه :بابُ آدابِ المُسافِرِ  53و بابُ المَشیِ فِی
السَّفَرِ  51و بَابُ دُعاءِ الضّالِّ عَنِ الطَّریقِ  59و بابُ القَولِ عِندَ
نُزولِ المَنزِلِ  52و بابُ القَولِ عِندَ دُخولِ مَدینَةٍ اَو قَریَةٍ  51و
بابُ حَقِّ الدّابَّةِ عَلى' صاحِبِها  51و بابُ ما یَجِبُ عَلَى المُسافِرِ
فِی الطَّریقِ مِن حُسنِ الصِّحابَةِ وَ كَظمِ الغَیظِ وَ حُسنِ الخُلقِ
وَ كَفِّ االَذى' وَ الوَرَعِ 55
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

ثواب االعمال و عقاب االعمال :ثَ وابُ التَّسمیَةِ عِندَ
الرُّكوبِ 811
ابواب حدیثی مرتبط

علل الشّرائع :بابُ العِلَّةِ ا لَّتی مِن اَجلِها نَهى' رَسولُ ا هللِ|
یَومَ خَیبَرٍ عَن اَكلِ لُحومِ حُمُرِ االَهلیَّةِ وَ عِلَّةِ تَحریمِ

البِغالِ 818

مکارم االخالق :اَلفَصلُ السّادِسُ فی آدابِ المَشیِ وَ كَراهیَّةِ
الوَ حدَةِ فِی السَّفَرِ وَ اَدعیَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ 811
وسائل الشّیعة :بابُ تَحریمِ بَیعِ الطَّریقِ وَ تَمَلُّكِهِ اِ لّا اَن یَكونَ
مِلكًا لِلبائِعِ خاصَّةً  813و بابُ حُكمِ المُشتَرَكاتِ وَ حَدِّ الطَّریقِ وَ
عَدَمِ جَوا زِ بَیعِهِ وَ تَمَلُّكِهِ  811و بابُ اَنَّ كُلَّ مَن وَضَعَ عَلَى
الطَّریقِ شَیئًا یُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ ما یُتلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشیِ
الرّاكِبِ وَ الماشی  819و بابُ اشتِراطِ وُجوبِ الحَجِّ بِوُجودِ
االِستِطاعَةِ مِنَ الزّادِ وَ الرّاحِلَةِ مَعَ الحاجَةِ اِ لَیها وَ تَخلیَةِ السَّربِ

 .53ج ، 1ص.152
 .51ج ، 1ص.159
 .59ج ، 1ص.151
 .52ج ، 1ص.151
 .51ج ، 1ص.151
 .51ج ، 1ص.112
 .55ج ، 1ص.111
 .811ص.858
 .818ج ، 1ص .923
 .811ص.191
 .813ج ، 81ص.311
 .811ج ، 81ص.199
 .819ج ، 15ص .113
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 .7رزق ،مال ،ثروت

وَ القُدرَةِ عَلَى المَسیرِ وَ ما یُتَوَقَّفُ عَلَیهِ وَ وُجوبِ شِراءِ ما یُحتاجُ
اِ لَیهِ مِن اَسبابِ السَّفَرِ 812

دانش اه و آموزه اهی
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قرآ ن و حدیث

 .812ج ، 88ص .33
 .811ن .ک :مفردات فی غریب القرآن  ،مادّه «ر زق».
 .811ن .ک :تفسیر المیزان  ،ج  ، 3ص.831
 .815قصص االنبیاء^  ،ص.329
 .881دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش .8359/88/85 ،
الس َفها َء اَ موا َل ُك ُم ا َّلتی َج َع َل اهللُ َل ُكم قيا ًما  »...مالتان که خدای متعال آن را به عنوان عامل قیام برای شما
َ « .888و ال ُتؤ ُتوا ُّ
قرار داده به دست سفیهان ندهید( .النّساء .)11 ،
 .881ال کافی  ،ج ، 9ص.11

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

«رزق» در لغت به معنای عطا و بخشش مستمر است  811و در اصطالح به هر چیزی که مایه دوام
دوام مخلوقات زنده باشد  ،گفته میشود .رزق  ،بخششی است از ناحیه خدای متعال به بندگانش ،بدون
این که استحقاق آن را داشته باشند 811 .مقام معظّم رهبری اعتقاد به «رزق من حیث ال یُحتَسَب» را
سفارش کرده و اعتقاد دارند که در اداره امور کشور  ،افزون بر محاسبات مادّ ی باید امور معنوی نیز
مدّ نظر قرار گیرد .ایشان در دیدار فرماندهان و کارک نان نیروی هوایی ارتش فرمودند:
«ال یَحتَسِب» را همیشه در محاسباتتان به طور اجمال در نظر
داشته باشید .درست است که محاسبات عقالنی و مادّی  ،تأثیرگذارند،
در این شکّی نیست و الزمند .هیچ آموزشی از آموزش های اسالم به
ما نمی گوید که محاسبات عقالنی نکنید ،محاسبات فکری و مادّی
انجام ندهید؛ نه ،حتمًا باید محاسبه کرد ؛ امّا یک جایی هم باز بگذارید
برا ی محاسباتی فراتر از مسائل مادّی  ،فراتر از آنچه به عقل انسان
می رسد؛ این ،رزقِ «ال یَحتَسِب» است .این همان چیزی است که
محاسبه نشده است و به ما میرسد .این در همه محاسبات ما وجود
دارد؛ در همه کارهای جبهه مؤمن ،این را باید رعایت کرد و در نظر
داشت و انتظارش را داشت .در دعا میخوانیم« :يا من اِذا َتضاي َق ِ
ت
َ
َ
َذهب اِ َلي ِه االَ وه ُام 815 ».وقتی کارها گره
مور َفت ََح َهلا با ًبا ََل ت َ
االُ ُ
میخورَد ،وقتی به حسب ظاهر  ،بنبست به وجود می آ ید ،گاهی خدای
َذهب
متعال از یک گوشه این بنبست  ،یک راهی باز میکند که « ََل ت َ
ِ ِ
وهام» هرگز وَهم بشر و اندیشه انسانی به آن نرسیده بود؛
ا َليه االَ ُ
چنین چیزی وجود دارد .یک نمونه اش جنگ تحمیلی است881 .
در آموزههای دینی از مال به عنوان عامل مقاومت یاد شده است 888 .از دیدگاه اسالم ،اگر ثروت،
در راه درست مصرف شود ،میتواند انسان را به آخرت برساند ؛ چنانکه در روایتی از امام صادق×
آمده:
ون عَ ََل ِ
نِ
اآلخرةَِ ،الدُّ نيا881 .
ُ
الع
عم
َ َ
َ

همچنین مال میتواند ابزاری نیکو در مسیر تقوای الهی باشد .در روایتی از رسول خدا|
آمده:
ِ
َلال883 .
َقوى اهللِ عَ زَّ َو َج َّلَ ،ا ُ
الع ُ
ون عَ َل' ت َ
عم َ
ن َ
برای پژوهش در این موضوع  ،پیگیری کلیدواژه ها و ابواب زیر شایسته است:

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

المال

االَموال

کَسَبَ طَیّبا

السّوق

اَلتّاجِرُ االَمین

طَلَبَ الدّنیا

طَلَبُ ال حَالل

ال حَیاةُ الدُّنیا

مَقالیدُ السّماوات
وَ االرضِ

الرّزق

انزل اهلل

اَرزاق ال حُمقی

بَركاتٍ مِنَ
السَّماءِ

الثّروة

القِنیة

الغنی

خیر المال

خَیرُ االموال

اَفضَ لُ االموال

انفع المال

ازکی المال

حبّ المال

کثرة المال

ثروة الدّنیا

حبّ الخیر
الکافی :بابُ ال حَثِّ عَلَى الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزق  881و بابُ الدُّعا ِء
لِلرِّزقِ  889و بابُ الصَّالةِ فِی طَلَبِ الرِّزقِ  882و بابُ مَا یَ جِبُ مِنَ االِقتِداءِ
ابواب حدیثی مرتبط

بِاالَئِمَّةِ ^ فِی التَّعَرُّضِ لِلرِّزقِ  881و بابُ الرِّزقِ مِن حَیثُ ال
یُحتَسَبُ  881و بابُ اَنَّ التَّزوی جَ یَزیدُ فِی الرِّزقِ  885و بابُ اَنَّ الضَّیفَ یَأتی
یَأتی رِزقُهُ مَ عَهُ 811
غرر الحکم و درر الکلم :اَلفَص لُ الرّابِعُ فِی

المالِ 818

 .17ظرفیت داخلی ،مردمیسازی ،صنعت ،مراکز صنعتی
مقام معظّم رهبری ،یکی از مهمترین عیوب اقتصاد کشور را نگاه به خارج در برابر توجّه به توان
و ظرفیّت داخلی دانسته اند 811 .برای مطالعه دینی درباره این موضوع میتوان از کلیدواژه ها و ابواب
زیر بهره برد:
 .883الفردوس  ،ج ، 1ص 192؛ احیاء علوم الدّین  ،ج ، 1ص.891
 .881ج ، 9ص.11
 .889ج ، 1ص.991
 .882ج  ، 3ص .113
 .881ج ، 9ص .13
 .881ج ، 9ص .13
 .885ج ، 9ص.331
 .811ج ، 2ص.111
 .818ص.321
 .811ن .ک :بیانیه گام دوم.
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الصِّناعة

الصِّناعات

االستقالل

الکرامة

العزّة

االدِّخار

القدرة

ال خَزائِن

خبایا االرض

المعادن

یتعلّم العباد

است عداد النّاس

الکافی :بابُ كَراهیَّةِ اِجارَةِ الرَّجُ لِ نَفسَهُ  813و بابُ آدابِ التِّجارَةِ  811و
بابُ الصِّناعاتِ 819
من ال یحضره الفقیه :بابُ المَعایِشِ وَ المَكاسِبِ وَ الفَوائِدِ وَ
الصِّناعاتِ 812
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم :اَلفَص لُ الخامِسُ :مَدحُ

ال غِنى' 811

 .11فقر ،کمبود ،رکود ،خسارت
جامعه فقیر همواره نیازمند دیگر ان خواهد بود .ابزاری که امروزه مستکبران از آن در راه بهرهوری
از کشورهای ضعیف استفاده میکنند فقر و ناداری است .نیاز یک کشور باعث وابستگی آن خواهد
شد .مقام معظّم رهبری میفرماید:
فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر ،اثر می گذارد .اقتصاد البته
هدف جامعه اسالمی نیست ،امّا وسیله ای است که بدون آن نمیتوان
به هدف ها رسید .تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر
تولید انبوه و باکیفیّت و توزیع عدالتمحور و مصرف به اندازه و
بی اسراف و مناسبات مدیری تی خردمندانه است و در سال های اخیر از
 .813ج ، 9ص.51
 .811ج ، 9ص.891
 .819ج ، 9ص .883
 .812ج  ، 3ص.892
 .811ص.899
 .811ص.325
 .815ج ، 811ص.11
 .831ج ، 11ص.112
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جامع احادیث الشّیعة :بابُ استِحبابِ اتِّخاذِ ال حِرفَةِ وَ العَمَ لِ بِالیَدِ وَ
االَك لِ وَ االِنفاقِ مِن كَدِّها 83 1

قرآ ن و حدیث

بحار االنوار :اَلبابُ الرّابِعُ :جَوامِعُ المَكاسِبِ المُ حَرَّمَةِ وَ المُ حَلَّلَةِ مِن
صُنو فِ الصِّناعاتِ 815

دانش اه و آموزه اهی

ابواب حدیثی مرتبط

الجعفریات :بابُ فَض لِ

ال غِنى' 811

سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده ،بهخاطر همین تأثیر
شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه
بگذارد83 8 .

معصومان^ در دعاهای خود همواره کفایت و بینیازی از خلق را درخواست میکردند .در
دعایی از امام باقر× آمده:
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

اآلخرةِ
الضغنى' و عَ ََل ِ
َال ّلـٰـهم َا ِعنّی عَ ََل الدُّ نيا بِ ِ
َ
ُ َّ

بِالتَّقوى '83 1 .

در دعای دیگری از امیر مؤمنان× نقل شده:
َبذل جاهی بِ ِ
اال ِ
ـه َّم ُصن َوجهی بِال َيسار َو ال ت ُ
قتار
َال ّلـٰ ُ
لق َك و ُابتََل' بِح ِ
َ ِشار َخ ِ
مد
ست ِز َق طالِبی ِرزقِ َك َو َاستَعطِ َ
َف َا َ
َ
َ
َ
نت ِمن و ِ
راء ذ'ل ِ َك ُك ِّل ِه َول ُّی
َمن َاعطانی َو ُاف َتت ََن بِ َذ ِّم َمن َمن ََعنی َو َا َ
َ
ِ
ِ
ـمن ِع اِ َّن َك عَ َل'
االعطاء َو ال َ

ُك ِّل َشی ٍء َقدي ٍر83 3 .

خدایا آبرویم را با بى نیازى نگهدار و با تنگدستى شخصیت مرا لكّهدار
مفرما كه از روزى خواران تو روزى خواهم و از بدكاران ،عفو و بخشش
طلبم! مرا در ستودن آن كس كه به من عطایى فرمود موفّق فرما و در
نكوهش آن كس كه از من دریغ داشت آزمایش فرما ،در صورتى كه در
پشت پرده ،اختیار هر بخشش و دریغى در دست تو است و تو بر همه چیز
توانایى.

جستوجو و مطالعه کلیدواژه ها و ابواب زیر برای پژوهش در این موضوع ،شایسته است:

 .838ن .ک :بیانیه گام دوم انقالب.
 .831البیان و التّبیین  ،ج  ، 3ص 118؛ نثر الدّ ر  ،ص.319
 .833نهج البالغة  ،خطبه .119
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المسکین

المحتاج

المُقِل

مَن اَبطاَ

المسألة

التّکدی

الفاقة

االفتِقار

النَّقص

النّقصان

التَّباؤُس

القلّة

االحتکار

الجوع

الضَّجَر

الخسارة

التّسویف

التّفریط

العجز

المغلوب

ا لحِرمان

التَّوانی

المحاسن :بابُ االِقتصادِ فِی االَكلِ وَ

تهذیب االحکام :بابُ مُستَحِقِّ الزَّكاةِ لِلفَقرِ وَ المَسكَنَةِ مِن
جُملَةِ االَصنافِ 83 9
ثوا ب االعمال و عقاب االعمال :ثوابُ كِتمانِ

الفَقرِ 83 2

مقام معظّم رهبری ،حاصل خیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی را یکی از
توانمندیهای کشور دانسته اند 83 1 .در آموزههای دینی از کشاورزی به عنوان یکی از منابع اقتصادی
یاد شده است؛ منبعی که از یک سو می تواند نیازهای غذایی و دارویی کشور را تأمین کرده و از سوی
دیگر ،کافران را به خشم می آورد؛ چراکه جلو وابستگی مسلمانان به ارزاق عمومی را میگیرد .قرآن
کریم میفرماید:
خر َُ َشط َا ُه َفآزَ َر ُه َفاستَضغ َل َظ َفاستَوى' عَ َل' سوقِ ِه
َكزَ ر ٍع َا َ
ُي ِ
ك َّفار83 1 .
ب الزُّ ّر َ
عج ُ
اع ل َيضغي َظ ِِبِ ُم ال ُ َ
همانند زراعتی که جوانههای خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن
پرداخته تا محکم شده و برپای خود ایستاده و بهقدری رشد و نمو کرده که
کشاورزان را به شگفتی وا میدارد .این مثل برای آن است که کافران را به
خشم آورد.
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 .12کشاورزی

 .831ج ، 1ص.135
 .839ج ، 1ص.91
 .832ص .893
 .831ن .ک :بیانیه گام دوم.
 .831الفتح .15 ،

قرآ ن و حدیث

ابواب حدیثی مرتبط

مِقدارِهِ 83 1

دانش اه و آموزه اهی

الفقر

الفقیر

الفقرا

المسکنة

اهل بیت^ همواره مردم را به کشاورزی تشویق کرده اند .امام صادق× فرمودند:
زر َ
َالزّ ِار َ
خر َج ُه اهللُ عَ زَّ َو َج َّل َو ُهم
عون َط ِّي ًبا َا َ
عون ُكنوزُ االَنا ِمَ ،ي َ
ِ
حس ُن الن ِ
قاما َو َا َقر ُ ُِبم َم ِنز َل ًةُ ،يدعَ َ
ون
ّاس َم ً
وم القي َامة َا َ
َي َ
شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

الـ مبار كيَ 83 5 .

ُ َ

كشاورزان ،گنجینههاى مردم اند .چیز پاكیزه اى مى كارند كه خداوند ،آن
را رویانده است .آنان در روز قیامت ،جای گاهى بهتر از همه دارند ،منزلتشان
از همه به خدا نزدیكتر است و آنان را «مبارك» مى خوانند.

برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع میتوان کلیدواژه ها و ابواب زیر را پیگیری کرد:

کلیدو اژههای قرآنی -حدیثی

الزَّرع

الزُروع

الزّراع

الزّارع

الفَالحة

الفلّاحون

الحرث

النبات

البئر

المُعتلفة

الشّجر

االشجار

الغَرس

التّراب

الجَذاذ

الكَلَأ

القُنی

الشِّرب

العَقار

حَفَرَ النَّهَر

الشّعیر

الحِنطَة

القَصیل

السُنبُل

الحَشیش

الجَریب

القَناة

الثِّمار

الحَصاد

 .835ال كافی  ،ج ، 9ص ، 128ح.1
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الکافی :بابُ ما یُقالُ عِندَ الزَّرعِ وَ الغَرسِ  811و بابُ بَیعِ الزَّر ِع
االَخضَرِ وَ القَصیلِ وَ اَشباهِهِ  818و بابُ مَن زَرَعَ فی غَیرِ اَرضِهِ
اَو غَرَسَ  811و بابُ حَزرِ الزَّرعِ  813و بابُ ضَمانِ ما یُفسِدُ
البَهائِمُ مِ نَ الحَرثِ وَ الزَّرعِ 811
ابواب حدیثی مرتبط

من ال یحضره الفقیه :بابُ بَیعِ الكَلَاِ وَ الزَّرعِ وَ االَشجارِ وَ
االَرَضی نَ وَ القُنی وَ الشِّربِ وَ العَقار 819

مقام معظّ م رهبری در بیانیه گام دوم یکی از اقدامات جمهوری اسالمی را در جهت ایجاد عدالت،
خانهسازی دانستند .ایشان میفرماید:
آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و  ...حقیقتًا افتخارآفرین است.
در منابع روایی شیعه  ،ابواب متعدّدی به موضوع خانهسازی اختصاص یافته است .همچنین
کلیدواژه های فراوانی برای این موضوع یافت میشود که برخی از آنها در ادامه می آید:

 .811ج ، 9ص.121
 .818ج ، 9ص.111
 .811ج ، 9ص.152
 .813ج ، 9ص.111
 .811ج ، 9ص.318
 .819ج  ، 3ص.131
 .812ج ، 85ص.31
 .811ج ، 5ص.859
 .811ج ، 5ص.31
 .815ج ، 85ص.11
 .891النّحل .11 ،
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قرآن کریم ،خانه را مایه آرامش انسان معرّفی کرده است:
كنًا891 .
َو اهللُ َج َع َل َل ُكم ِمن ُبيوتِ ُكم َس َ

دانش اه و آموزه اهی

 .31مسکن و خانهسازی

قرآ ن و حدیث

وسائل الشّیعة :بابُ استِحبابِ صَبِّ الماءِ فی اُصولِ الشَّجَ ِر
عِندَ الغَرسِ قَبلَ التُّرابِ  812و بابُ استِحبابِ الصَّدَقَةِ مِنَ الز َّرعِ
الزَّرعِ وَ الثِّمارِ یَومَ الحَصادِ وَ الجَذاذِ  811و بابُ استِحبابِ
الزَّرعِ  811و بابُ جَوا زِ المُشارَكَةِ فِی الزَّرعِ بِاَن یَشتَریَ مِنَ
البَذرِ وَ لَو بَعدَ زَرعِهِ 815

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

البیت

البیوت

االمارة

البِناء

المسکن

الدَّار

القَصر

العِقار

آجُرّ

مَن بَنى
بُنیانا

ا لمنزل

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

الکافی :بابُ القَولِ اِذا خَرَجَ الرَّجُلُ مِن بَیتِه  898و بابُ سَعَةِ
ال مَنزِلِ 891
مکارم االخالق :اَلفَصلُ التّاسِعُ فِی المَسكَنِ وَ ما یَجو زُ مِنهُ
وَ ما ال یَجو زُ وَ ما یَتَعَلَّقُ بِهِ  893و فیما یَتَعَلَّقُ بِال مَسكَ نِ 891

ابواب حدیثی مرتبط

وسائل الشّیعة :بابُ اَنَّهُ یُستَحَبُّ لِمَن بَنى' مَسكَنًا اَن یَصنَعَ
وَلیمَةً وَ یَذبَحَ كَبشًا سَمینًا وَ یُطعِمَ لَحمَهُ المَساكینَ وَ یَدعوَ
بِالمَأثورِ  899و بابُ اَنَّهُ ال یَجو زُ اَن یُؤجِرَ الرَّحى' وَ المَسكَنَ وَ
وَ االَجیرَ بِاَكثَرَ مِنَ االُجرَةِ اِذا لَم یُحدِث حَدَثًا اَو یَغرَمُ غَرامَةً
اَو یَكونُ بِغَیرِ الجِنسُ  892و بابُ اَنَّ مَنِ استَأجَرَ مَسكَنًا اَو
اَرضًا اَو سَفینَةً وَ سَكَنَ البَعضَ اَوِ انتَفَعَ بِهِ جا زَ اَن یُؤجِرَ
الباقِیَ بِاَكثَرِ مالِ االِجارَةِ اَو بِجَمیعِهِ ال بِاَكثَرَ مِنهُ اِ لّا اِذا
اَحدَثَ فیهِ شَیئًا  891و بابُ اَنَّ السُّكنى' تابِعَةٌ لِشَرطِ الما لِكِ
اِذا وَقَّتَها بِحَیاتِهِ اَو حَیاةِ السّاكِنِ اَو مَعَ عَقِبِهِ اَو مُدَّةً مُعَیَّنَةً
كانَت ال زِمَةً فَاِذَا انقَضَ تِ ال مُدَّةُ رَجَعَ ال مَسكَ نُ اِ لَى الما لِكِ 891
و بابُ وُجوبِ نَفَقَةِ الزَّوجَةِ الدّائِمَةِ بِقَدرِ كِفایَتِها مِنَ المَطعومِ
وَ ال مَلبوسِ وَ ال مَسكَ نِ فَاِن لَم یَفعَل تَعَیَّ نَ عَلَیهِ الطَّالقُ 895
جامع احادیث الشّیعة :باب اَنَّ المَدیونَ ال یُلزَمُ عَلى' بَیعٍ ما
ال بُدَّ لَهُ مِنهُ مِن مَسكَنٍ وَ خادِمٍ وَ غَی رِهِ وَ یُلزَمُ عَلى' بَیعٍ ما
یَزیدُ عَن كِفا یَتِهِ 821

 .898ج ، 1ص .113
 .891ج ، 2ص.919
 .893ص.819
 .891ص.811
 .899ج ، 9ص.318
 .892ج ، 85ص.811
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 .14مصرف ،هزینه ،اسراف ،سادهزیستی

است823 .

هزینه های جاری سال موجب آرامش شمرده شده
در روایتی دیگر از امام رضا× نقل شده:
اِ َّن ِ
اح َو َ
االنس َ
ان اِذا َا َ
كان
هر ُه َو َ
عام َسنَتِ ِه َخ َّ
است َ
َ َظ ُ
دخ َل َط َ
ِ
ِ
ِ
بوج َ
طعام
َا َ
عف ٍر َو َابوعَ بداهللِ‘ ال َيش َتيان عُ قدَ ًة َح ّتى' َُی َرزَ ا ُ
َسنَتِ ِهام.
هرگاه انسان به قدر خوراك سالش را فراهم آورَد ،سبكبار و آسودهخاطر
مىشود .امامان باقر و صادق‘ مادامی كه به قدر خوراك سالشان را تدارك
نمى كردند ،مِلكى نمى خریدند821 .

برخی از کلیدواژه ها و ابواب مرتبط با این موضوع عبارتند از:
 .891ج ، 85ص.815
 .891ج ، 85ص.181
 .895ج ، 18ص.915
 .821ج  ، 13ص.112
 .828فرهنگ معین  ،ص.8111
 .821ال کافی  ،ج ، 9ص.318
« .823قالَ رَسولُ اهللِ| :ا ِ َّن النَّفس ا ِ
َ
وَتا اِستَ َق َّرت( ».الکافی  ،ج ، 9ص)15
ا
ذا
حر َزت ُق َ
َ
َ
 .821ال کافی  ،ج ، 9ص.15
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برخی از روایات ،از پس انداز با زبان ستایش ،یاد کرده اند؛ چنانکه در روایتی از پیامبر| داشتن

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

خدای متعال بگومگو و تباهکردن و هدردادن دارایی و زیاد
درخواستکردن را دشمن میدارد.

قرآ ن و حدیث

«مصرف» در لغت به معنای هزینهشدن و به کاررفتن بوده و «صرفهجویی» در معنای به اندازه
خرجکردن و پس انداز کردن آمده است 828 .مدیریت هزینه ها و مصرف به اندازه ،یکی از اصول اقتصاد
پویا و فعّال است .مقام معظّم رهبری در بیانیه گام دوم میفرماید:
مهمترین عیوب ... ،عدم ثبات سیاستهای اجرای ی اقتصاد و عدم
رعایت اولویّت ها و وجود هزینه های زائد و حتّی مسرفانه در
بخش هایی از دستگاه های حکومتی است.
در آموزههای دینی  ،اصول و مبانی مصرف و مدیریت هزینه ها بیان شده است .اسالم ،پرهیز از
اسراف را بر هر فرد و اجتماعی ضروری میداند .در روایتی از امام رضا× آمده:
اِ َّن اهللَ عَزَّ وج َّل ي ِ
القال َو اِضاعَ َة اَل ِ
بضغ ُض القي َل َو َ
ال َو َك َثر َة
َ َ ُ
السآ ِ
ل821 .
ُّ

اخراج المال

االسراف

االفراط

التّبذیر

التَّوسِعَةُ عَلَى
االهل

المقدار

تقدیر
المعیشة

حُس ُ
ن
التّقدیرِ فِی
المَعیشَة

االقتصاد فی
المعیشة

التّدبیر فی
المعیشة

الهُمومُ فی
طَلَبِ
المَعیشَة

یسیر من
معاش

القصد

الوسواس

لُبسُ الخشن

النّفقة

اکلُ الجَشِب

الکفاف

المؤونة

القوت

القناعة

اِصالحُ
المال

التّجمّل

اعطاء المال

کلیدواژههای قرآنی -حدیثی

شناخت کلیدواژههای اقتصادی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی

المحاسن :بابُ االِقتِصادِ فِی االَكلِ وَ

مِقدارِهِ 829

الکافی :و بابُ اِحرا زِ القوتِ  822و بابُ

القَناعَةِ 821

علل الشّرائع :بابُ العِلَّةِ ا لَّتی مِن اَجلِها یَجِبُ عَلى' مَن ال یَجِدُ
ثَ مَ نَ االَضحیَةِ اَن یَستَقرِضَ 821
ثواب االعمال و عقاب االعمال :ثَوابُ القَصدِ فِی
ابواب حدیثی مرتبط

النَّفَقَةِ 825

معانی االخبا ر :بابُ مَعنى' ما رُویَ اَنَّ مَن رَضیَ مِنَ ا ِ
هلل
عَزّوَجَلَّ بِالیَسیرِ مِنَ الرِّزقِ رَضیَ ا هللُ تَعالى' عَنهُ بِالیَسیرِ مِنَ
العَ مَ لِ 811
تحف العقول :وُجوهُ اِخراجِ االَموالِ وَ
الجعفریّات :كِتابُ

اِنفاقِها 818

النَّفَقاتِ 811

وسائل الشّیعة :بابُ اَنَّهُ لَیسَ فی ما اَصلَحَ البَدَنَ

 .829ج ، 1ص.135
 .822ج ، 9ص.15
 .821ج ، 1ص.831
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نتیجه

کتابنامه

.81
.88
.81

 .821ج ، 1ص.111
 .825ص.812
 .811ص.121
 .818ص.332
 .811ص.811
 .813ج ، 18ص.999
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.8
.1
.3
.1
.9
.2

قرآن کر یم ،ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
احیاء علوم الدّین  ،محمّد بن محمّد غزالی ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
بحار االنوار ،محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسی  ،بیروت ،دارا حیاء التّراث العربی ،دوم8113 ،ق.
البیان و التّبیین  ،عمرو بن بحر جاحظ  ،بیروت ،مکتبة الهالل.
تحف العقول ،ابن شعبه حرّانی  ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرّسین8323 ،ش.
تصنیف غرر الحكم و درر الكلم  ،عبد الواحد بن محمّد تمیمى آمدى ،قم ،بوستان کتاب  ،اوّل،
8322ش.
توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث ،محمّد محمّدی ریشهری ،قم ،دارالحدیث  ،اوّل8311 ،ش.
تهذیب اال حكام ،محمّد بن حسن طوسی  ،تهران ،دار الكتب االسالمیه  ،چهارم8111 ،ق.
ثواب االعمال و عقاب االعمال ،محمّد بن على ابن بابویه (شیخ صدوق) ،قم ،دار الشّریف الرّضی،
دوم8112 ،ق.
جامع احادیث الشّیعة  ،سید حسین بروجردی ،تحقیق اسماعیل معزّی مالیری ،تهران ،فرهنگ
سبز ،اوّل8312 ،ش.
الجعفریّات (االشعثیّات) ،محمّد بن محمّد بن اشعث  ،تهران ،مكتبة النّ ینوى الحدیثة ،اوّل.
الجمل و النّصرة لسیّد العترة فی حرب البصرة ،محمّد بن محمّد بن نعمان (شیخ مفید)  ،ت حقیق
سید علی میرشریفی ،قم ،کنگره شیخ مفید ،اوّل8183 ،ق.

دانش اه و آموزه اهی

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی یکی از اسناد بنیادین کشور است که افزون بر یادآوری تاریخ
گذشته نظام اسالمی و تحلیل و ضعیت کنونی کشور ،چشم انداز و راه آینده انقالب اسالمی را تبیین
کرده است .این بیانیه تالش کرده تا به همه موضوعات اساسی پیش روی نظام اسالمی بپردازد.
بررسی تطبیقی این متن با آموزههای دینی  ،نشان میدهد که موضوعات و گزاره های این دو دارای
تناسب با یکدیگر بوده و بیانیه در مسیر آموزه های دینی است .یکی از محورهای این متن ،اقتصاد
است .برای این محور میتوان  81موضوع اساسی یافت و آن را با کلیدواژه ها و ابواب حدیثی تطبیق
نمود .با این روش ،راهکارهای دینی رسیدن به اهداف مطرح شده در بیانیه ،به دست می آید.

 .83حکمت نامه پیامبر اعظم|  ،محمّد محمّدی ریشهری ،قم ،دارالحدیث  ،سوم8353 ،ش.
 .81ال خصال ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ت حقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین،
اوّل8321 ،ش.
 .89دعائم االسالم ،قاضی نعمان بن محمّد مغربی ،تحقیق آصف فیضی ،قم ،مؤسّسه آل البیت ^ ،
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.82
.81
.81
.85
.11
.18
.11
.13

دوم8319 ،ق.
سفینة البحار ،حاج شیخ عباس قمی ،قم ،اسوه ،اوّل8181 ،ق.
شرح نهج البالغة  ،عبد الحمید بن هبة اهلل ابن ابی الحدید ،تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم ،قم،
کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،اوّل8111 ،ق.
علل الشّرائع ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)  ،قم ،اندیشه هادی ،اوّل8358 ،ش.
عیون الحكم و المواعظ ،علی بن محمّد لیثى واسطى ،قم ،دارالحدیث  ،اوّل8312 ،ش.
الغارات ،ابراهیم بن محمّد ثقفی  ،قم ،دار الكتاب االسالمی  ،اوّل8181 ،ق.
غرر الحكم و درر الكلم  ،عبد الواحد بن محمّد تمیمى آمدى ،تحقیق آقا جمال خوانسارى و جالل
الدّین محدّث ارموى ،دانشگاه تهران8322 ،ش.
فردوس االخبار بمأثور الخطاب ،شیرویه بن شهرد ار دیلمی ،بیروت ،دارالکتاب العربی8111 ،ق.
فرهنگ معین ،محمّد معین ،تهران  ،نشر نامن8311 ،ش

 .11قصص االنبیاء^  ،قطب الدّین راوندى ،تحقیق غالمرضا عرفانیان یزدى ،مشهد ،بنیاد
.19
.12
.11
.11

پژوهشهاى اسالمى ،اوّل8115 ،ق.
کافی ،م حمّد بن یعقوب کلینی  ،تحقیق علی اكبر غفاری ،تهران ،د ار الکتب االسالمیة  ،چهارم،
8111ق.
كنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال ،علی بن حسام الدّین متّ قی هندی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
اوّل8185 ،ق.
المحاسن ،احمد بن محمّد بن خالد برقی  ،تحقیق سید جالل الدّین حسینی ،تهران ،دارالکتب
االسالمیة  ،چهارم8311 ،ش.
مستدرک ا لوسائل و مستنبط المسائل ،میرزا حسین بن محمّد تقی نوری ،تحقیق مؤسّسة
آل البیت ^  ،قم ،مؤسّسة آل البیت^  ،اول8111 ،ق.

 .15معانی االخبار ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جام عه
مدرّسین ،اوّل8113 ،ش.
 .31مفردات فی غریب القرآن ،حسین بن محمّد راغب اصفهانى ،تحقیق صفوان عدنان داوودى،
دار القلم ،بیروت و دمشق  ،اوّل8181 ،ق.
018

 .38مکارم االخالق ،حسن بن فضل طبرسی ،قم ،دار الشّریف الرضی ،چهارم8311 ،ش.
 .31من ال یحضره الفقیه ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم،
جامعه مدرّسین ،دوم8183 ،ق.
 .33مناقب آل ابی طالب ^  ،محمّد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی ،قم ،نشر علّامه ،اوّل،

 .31نزهة النّاظر و تنبیه الخاطر ،حسین بن محمّد حلوانی ،قم ،مدرسة االمام المهدی×  ،اوّل،
 .31النّوادر ،احمد بن محمّد بن عیسی االشعری القمی  ،ت حقیق مدرسه امام مهدی×  ،قم ،مدرسة
 .35نهج البالغه  ،محمّد بن حسین (سیّد رضی)  ،ت حقیق فیض االسالم ،قم ،نشر هجرت ،او ّل8181 ،ق.
 .11الوافی  ،محمّد محسن بن مرتضى فیض كاشانى ،اصفهان ،كتاب خانه امام امیر المؤمنین على×،
اوّل8112 ،ق.
 .18وسائ ل الشیعة ،محمّد بن حسن عاملی (شیخ حر)  ،قم ،مؤسّسة آل البیت^  ،اوّل8115 ،ق.
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االمام المهدی×  ،اوّل8111 ،ق.

قرآ ن و حدیث

8111ق.

دانش اه و آموزه اهی

8315ش.
 .31منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،میرزا حبیب اهلل هاشمی خویی ،تحقیق ابراهیم میانجی،
تهران ،مکتبة االسالمیة ،چهارم8111 ،ق.
 .39المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمّد حسین طباطبایی ،قم ،جامعه مدرّسین  ،پنجم8181 ،ق.
 .32نثر الدّر فی المحاضرات  ،ابوسعد منصور بن حسین آبى  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة  ،اوّل8111 ،ق.

