سید محمدجواد قربی ،1غالمرضا جمشیدیها
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الگوی
اسالمی
ایرانی

تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر
(ره)
ی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی
اندیش ه 
چکیده

تولیــد کاالی ملی و تأمین نیازهای اساســی درون مرزهای ملی از اموری اســت که

خصوص لزوم آن ســخن بــه میان آوردهاند .در این میان ،آیتاهلل محمدعلی شــاهآبادی
یکی از اشــخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسالمی تأکید زیادی داشته

اســت و در کتاب شــذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کاالی ملی اشاراتی داشتهاند.
بــه همین منظور ،مقالهی حاضر تالش دارد با بهرهگیــری از روش تحلیلی ـ توصیفی و
مطالعات کتابخانهایی به این پرســش پاســخ دهد که :تهدیدات تولید کاالی ملی از منظر
اندیشهی اقتصادی آیت اهلل شــاه آبادی(ره) شامل چه مواردی است؟ برخی از یافتههای

مقاله نشــان میدهند که تولید کاالی ملی ارتباط مســتقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی
دارد و بیتوجهــی به تأمین نیازهای اقتصادی در ناحیهی مقدســهی اســام ،زمینههای

تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اســام از منظر آیت اهلل شاه آبادی عبارت است از:
راحتطلبی و آسایشپرستی ،نفاق در فعالیتهای اقتصادی ،سوء مدیریت در بیتالمال،
رفاهزدگی شــهروندان ،وابستگی اقتصاد ملی به کاالها و صنایع خارجی ،قرض تنزیلی و
ربا ،خامفروشی سرمایههای طبیعی ،کفران نعمت ،حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید
از تولید سازنده ،جنگ تجارتخانهها در عرصه بینالمللی (نزاع اقتصادی) و...

کلیدواژهها :آیتاهلل محمدعلی شــاهآبادی ،تهدیدات اقتصادی ،تولید کاالیداخلی،
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وابستگی اقتصادی و ضعف پایههای حکومت اسالمی را به وجود خواهد آورد .برخی از

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

در اقتصاد اســامی مورد تأکید قرار گرفته اســت و خیلی از متفکران و اندیشمندان در

شذراتالمعارف ،قرضالحسنه ،وابســتگی اقتصادی ،راحت طلبی ،انباشت سرمایه ،نزاع
اقتصادی.
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 -1مقدمه و طرح مسئله
آیت اهلل میرزا محمدعلی شاهآبادی از نوادر دوران و نوابغ زمان است .از جمله ویژگیهای
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

ایشــان عبارت است از :استقالل رای و بداعت فکر ،سنتگرایی توأم با نوآوری ،شهامت
نظری و شــجاعت سیاسی ،جامعیت علمی آمیخته به جاذبهی اجتماعی و سلوک معنوی
همراه با صالبت انقالبی( .شــاه آبادی )7 :1386،ایشــان از جمله عالمانی بود که نه تنها
به فکر معاد انســانها بود بلکه به حیات این جهانی آنان نیز میاندیشــید؛ وی میدانست
که برای تحکیم بنیانهای اعتقادی انســانها باید در صدد تأمین معیشــت آنها نیز بود و از
این جهت ،در دوران فعالیتهــای فرهنگی خویش در تهران ،برنامههای مختلف اقتصادی
را مطرح کرد و در حد توان به بعضی از آنها جامع عمل پوشــاند( .اردشیری)85 :1385،
این موضوع در حالی است که برجستگي شخصيت عرفاني و اخالقي آيت اهلل محمدعلي
شاهآبادي مانع از شناخت جامع و كامل ديگر بعدهاي شخصيتي ایشان از جمله شخصيت
اقتصادي و اجتماعي وي شده است؛ در نتيجه ،جامعهی علمي و نيز مردم مسلمان جهان
از بهرهمنــدي از دانش و ديدگاههاي اجتماعي و اقتصادي وي محروم شــدهاند .ميتوان
مدعي شــد كه وي به دنبال استخراج و طراحي يك نوع الگوي جامع اقتصادي در سطح
ملي براســاس مباني هستيشناختي و ارزششــناختي و فقهاسالمي است؛ به گونهاي كه
ميتواند تمايزهاي اساســي با دو الگوياقتصادي سرمايهداري و كمونيستي داشته باشد.
اغلب ديدگاههاي اقتصادي و اجتماعي وي در كتاب شــذرات المعارف ارائه شدهاست.
ایشان در این کتاب نیز وضعيت اقتصادي جامعه اسالمي عصر خود را آسيبشناسي كرده

الگوی
اسالمی
ایرانی

و براي رفع مشــكلهاي اقتصادي ،مبتني بر فطــرت ،توحيد ،ارزشهاي اخالقي ،راهبرد
ِعــدّ ه و ُعدّ ه مبتني بر روش تعاون يك نوع الگوي اقتصادي در ســطح ملي زير نظر ولي

فقيه و مركزيت حكومتاسالمي ارائه كردهاست كه ميتوان گفت متمايز از ساختارها و
مدلهاي اقتصادي متعارف است( .یوسفی )88-89 :1394،با این اوصاف ،نوشتار حاضر
تالش دارد به بررسی تهدیدات تولید کاالی داخلی (امتعه مسلمین) در اندیشهی اقتصادی
آیت اهلل شاه آبادی بپردازد.
یکی از دغدغههای آیت اهلل شــاهآبادی ،بررســی و معرفی تهدیداتی است که جهان
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اسالم در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با آن مواجه است و با

توجه به شرایط زمانی زندگانی آیت اهلل شاه آبادی ،ایشان به مشاهده آسیبها و تهدیدات
چندوجهی اقتصاد ملی پرداختند و در این زمینه با توجه به مبانی اقتصاد اسالمی ،نگرشی
انتقادی به اقتصاد خرد و کالن در جامعهی ایرانی و حتی جهان اســام داشــتند و ضمن
نظیر حفظ بیت المال ،بیتوجهی به تولید ،رواج بیاخالقی در روندهای اقتصادی دادند و
در حوزهی تهدیدات بیرونی به وابســتگی اقتصادی ،انتشار عقاید بیگانه در جامعه ،اتکاء

الگوی
اسالمی
ایرانی

توجه به منافع ملی و مصالح امت اســامی ،هشدارهایی در خصوص چالشهای درونی

به محصوالت تولیدی خارجی و غیره اشاره کردند تا از این طریق به بیداری و آگاهسازی
افــکار ملت ایران بپردازند و از این طریق بســترهای تقویت اقتصاد ملی را فراهم آورند.
ملی را برطرف نماید و در عرصه سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگ اقتصادی مناسب باشد.

 1-1هدف پژوهش
پژوهش حاضر مترصد بررســی اندیشهی آیت اهلل محمدعلی شاهآبادی در خصوص
تولیدات ملی (کاالی مملکتی) است و در این راستا ،دو بعد تهدیدات و راهبردها ،پیرامون
روند کاالی ملی در اندیشــهی ایشان مورد مداقه قرار میگیرد تا از این طریق ،خالءهای
موجــود در زمینهی افکار شــاهآبادی تا حدودی برطرف شــود و در عین حال ،نگرش
اقتصاد اســامی و انگارههای اجتماعی تولید در اندیشهی متفکران مسلمان تبیین شود و
کارگزاران حکومتی در سطح عملیاتی قرار بگیرد.

 1-2سواالت پژوهش
1 -1تولید ملی در اندیشهی آیت اهلل شاهآبادی چه بار مفهومی و معنایی دارد؟
 2 -2تهدیدات درونی (داخلی) کاالی مملکتی از منظر آیتاهلل شاهآبادی شامل چه مواردی است؟
 3 -3تهدیدات بیرونی (خارجی) کاالی مملکتی از منظر آیتاهلل شــاه آبادی شامل چه مواردی
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به همین دلیل ،پژوهش حاضر میتواند مورد استفادهی پژوهشگران در سطح نظری و هم

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

دستاورد این رویکرد آسیبشناســانه میتواند بسترهای مهار تهدیدات پیش روی تولید

است؟

 1-3پیشینهی پژوهش
از منظر پیشینهی پژوهش باید اذعان شود که پیرامون ابعاد اندیشههای اقتصادی آیت اهلل
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شاهآبادی پژوهش چندانی انجام نشده است و کارهای انجام شده بسیار قلیل و کلی هستند.
علیحیدر مرتضوی در کتاب "فیلســوف فطرت" به بررســی ابعاد زندگی و اندیشههای
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

سیاسی ،عرفانی و اقتصادی ایشان پرداخته است و در انتهای بخش پنجم کتاب ،به مسئلهی
اقتدار و اســتقالل اقتصادی از منظر شاهآبادی میپردازد که فاقد تحلیل و توصیف فراوان
اســت( .مرتضوی )1387 ،احمدعلی یوسفی در مقالهای پژوهشی با عنوان "تحلیل الگوی
اقتصادی آیتاهلل شــاهآبادی" ،به بررســی الگوی اقتصادی آیتاهلل شاهآبادی در حوزهی
همیاری و اخوت ،شرکت مخمس و سیاست عده پرداخته است و با وجود بررسی تحلیل
برخی از آراء اقتصادی شاهآبادی ،از مسئله تولید داخلی غفلت نموده است( .یوسفی1394،
 )87البته این مقاله به عنوان بخشی از کتاب "اقتصاد تعاونی از منظر اسالم" توسط ایشانمنتشر شده اســت( .یوسفی )1395،ســيدمحمدرضا رضي بهابادي پایان نامهای با عنوان
نظريههاي اقتصادي ـ سياســي آيت اهلل شاهآبادي(ره) منتشر کرده است که مجموعهای از
اندیشــههای شاهآبادی در مسائل اقتصادی و سیاسی را دستهبندی کرده است ،ولی مسائل
کالن اقتصاد در زمینهی تولید ،توزیع و مصرف را به صورت سطحی و گذرا مورد بررسی
قرار داده اســت( .رضی بهابادی )1389،از این رو ،پیشینهی اندک حاضر گواهی بر فقدان
اثری جامع و مستقل در باب اندیشهی اقتصادی آیت اهلل شاهآبادی در زمینه تولید کاالهای
داخلی است و از این رو ،مقاله حاضر دارای نوآوری و بداعت است.

 -2بررسی مفاهیم پژوهش

الگوی
اسالمی
ایرانی

 1-2تولید ملی
قسمتی از نیازمندیهای انسان به صورت آماده در طبیعت وجود دارد و انسان میتواند
آســان از طبیعت برداشــت و مصرف کند؛ میوههای آمادهی جنگلی از این قبیل هستند،
ولی بســیاری از نیازمندیهای انســان به صورت آماده در طبیعت وجود ندارد و باید با
کار و خالقیــت بشــر و تغییراتی که در آن مواد به وجود مــیآورد ،برایش قابل مصرف
گردد .بخش اول در قلمرو حیازت اســت و بسیاری از مواردِ آن را اصطالح ًا امروز تولید

مینامند و بخش دوم که در حقیقت تغییر فیزیکی یا شــیمیایی مواد موجود است ،تولید
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نامیده میشود .استخراج ســنگ آهن از معدن ،ذوب آن در کوره ،تهیه شمش آن ،تبدیل

شــمش آهن به پروفیل ،ســاختن در و پنجره و نظائر اینها نمونههایی از تولید اســت.
(بهشــتی )102-103 :1387،توليد ملي اصطالحي در علم اقتصاد است و به ارزش پولي
همهی كاالها و خدماتي كه در دورهی معيني اغلب يكسال در كشوري توليد شده ،گفته
متناسب روابط با بيگانگان و رسيدن به خودكفايي است( .بیت اللهی)9-10 :1397،
تولید ملی ناظر بر کلیه تولیداتی اســت که در داخل کشــور تولید میشود (مجموعه

الگوی
اسالمی
ایرانی

ميشــود .حمايت از توليد ملي در اسالم با استفاده از سالح پوياي اقتصاد به مفهوم حفظ

نویســندگان )12 :1394،و این مســئله ناظر بر حمایت از کار و سرمایهی داخلی است تا
جایی که رشــد و بالندگی اقتصادی کشور در گرو تقویت جایگاه تولید است( .اداره کل

اساســى پيشرفت اقتصاد است .مسئوالن بايد از توليد م ّلى حمايت كنند .يكجا كه قانون

الزم دارد ،حمايت قانونى كنند؛ يكجا كه حمايت قضائى الزم است ،انجام بگيرد؛ يكجا
كه حمايت اجرايى الزم اســت ،بايد تشويق كنند و كارهايى بكنند؛ بايد اين كارها انجام
بگيرد .توليد م ّلى بايد رونق پيدا كند .صاحبان ســرمايه و نيروى كار كه توليدگر هستند،

آنها هم بايستى به توليد م ّلى اه ّميت بدهند؛ به چه معنا؟ به اين معنا كه بهرهورى را افزايش

بدهند؛ بهرهورى ،يعنى از امكاناتى كه وجود دارد حدّ اكثر اســتفادهى بهينه بشود؛ كارگر
كــه كار مىكند ،كار را با دقّت انجام بدهد؛ "رحم اهلل امرء عمل ً
عمل فأتقنه" ،اين معناى

را كه انجام مىدهد ،محكم انجام بدهد ،متقن انجام بدهد .آن كســى كه ســرمايهگذارى
مىكند ،ســعى كند حدّ اكثر استفاده از آن ســرمايه انجام بگيرد؛ يعنى هزينههاى توليد را
كاهش بدهند؛ بعضى از بىتدبيرىها ،بىسياســتىها موجب مىشود هزينهى توليد برود
باال ،بهرهورى سرمايه و كار كم بشود( ".آیت اهلل خامنه ای)1393/01/01 ،

 2-2تهدید
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بهرهورى اســت؛ از قول پيغمبر نقل شــده است :رحمت خدا بر آن كسى است كه كارى

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

تبلیغات اســامی )5 :1391،از دیدگاه آیت اهلل خامنهای؛ "توليد م ّلى ،اســاس و حلقهى

تهديد عبارت از يک عمل يا يک سلســله حوادث اســت کــه در مدت زماني کم و
بيش کوتاه کيفيت زندگي ســاکنان يک کشور را بهشــدت تهديد ميکند يا دامنه اختيار
يک حکومت يا کشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يک کشور را در انتخاب سياست
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مقتضي بهطور جدي به مخاطره مياندازد( .روشــندل )137 :1384،تهديد بر ضد امنيت
ملي عبارت است از شــرايط ،فعاليتها ،مقاصد و مقدورات بالفعل و بالقوهی كنشگران
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

داخلي و خارجي كــه با تقليل توانايي ابتكار عمل بازيگــران خودي ،موجب تحديد يا
ناكامي در دســتيابي به اهداف ،منافع و مقاصد ملي آنان ميشــوند .از نظر متدولوژيك،
بــرآورد هر رخــداد يا نيت به عنوان تهديد بر ضد امنيت ملي ،امري دلبخواهي نيســت،
بلكه تابع ضابطهی معيني اســت .البته ،تعيين اين ضوابط همانند تعريف امنيت و تهديد،
مشــمول تفاوت آراي صاحبنظران است .به ديگر ســخن ،ضابطهی احصاي تهديدات
امنيتي ،ترجمان برداشت بازيگران سياســي از تركيب تهديدات و آسيبپذيريها است.
(کریمی و دیگران )87 :1389،در این مقاله ،مراد از تهدید ،مجموعهای از عوامل درونی و
بیرونی است که بر ساختارهای حکومتی و جامعه تأثیر منفی میگذارند و توانایی انحراف
از مســیر اصلی ،ارزشها ،سیاستها و عملکردها را دارند تبعات آن ،ناامنی برای جامعه
و حکومت است.

 -3روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیز از نوع توسعهای و مبتنی بر تحلیل و توصیف است و منابع
تحقیق از مطالعات کتابخانهای اســتخراج شده است .به همین منظور از منابع دست اول
(شــامل آثار آیت اهلل شــاه آبادی و شروحی که بر آثار ایشان نگاشته شده است) و دست
دوم (کتب ،مقاالت و پایان نامههای مرتبط با اندیشــه آیت اهلل شــاه آبادی) بهره گرفته
شد .تمرکز اصلی مقاله بر روی کتاب "شذرات المعارف" به عنوان عصارهی اندیشههای

الگوی
اسالمی
ایرانی

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آیت اهلل شاهآبادی است و تالش میشود در بازنمایی افکار
آیت اهلل شاهآبادی ،مراجعهی مستقیم به آراء ایشان انجام شود .سازماندهی پژوهش به این
قرار اســت که بعد از تشریح بعد مفهومی تولید کاالی داخلی از منظر آیت اهلل شاهآبادی
در قســمت اول ،به بررسی تهدیدات تولید مملکتی از دو منظر درونی و بیرونی خواهیم
پرداخت .از آنجایی که تاکنون مفهوم تولید ملی در اندیشــه آیت اهلل شــاهآبادی بررسی
نشده است الزم است قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شناسایی تهدیدات تولید ملی ،به
بررسی مفهوم تولید در اندیشهی ایشان بپردازیم.
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 -4یافتههای پژوهش

 1-4تولید ملی از منظر آیت اهلل شاهآبادی
کنکاشــی در کتاب شذرات المعارف 1و ســایر آثار آیت اهلل شاهآبادی نشان میدهد
مشــابهی نظیر "امتعهی مســلمین" و "تجارت و صناعت مملکتی" استفاده مینمایند که

کامــ ً
ا قرابت معنایی و مفهومی با تولید کاالی داخلی و ملی دارد .بررســی اندیشــه و

الگوی
اسالمی
ایرانی

که عبارت و واژهی "تولید کاالی ملی" در نوشــتارهای ایشان وجود ندارد اما از عبارات

تقریرات آیت اهلل شاهآبادی در کتاب شذرات المعارف نشان میدهد که میتوان در افکار
ایشان ،دو گونه برداشت از کاالها و صناعتهای بشری ارائه داد؛ ایشان کاالها و تولیدات
امتعه مســلمین و کاالهای کفار (شاه آبادی )21 :1380،تقســیم بندی میکنند که مالک
این تقســیمبندی در کتاب شــذرات المعار ،اعتقادی و منبعث از ارزشهای دینی است.
بــه عبارت دیگر ،یک تقابل گفتمانی در خصوص کاالها و مصنوعات بشــری در کتاب
شذرات المعارف وجود دارد که منبعث از نظریهی دارالسالم و دارالکفر است و یا میتوان
این گونه اظهار کرد که خیلی به این دیدگاه فقهی ـ سیاسی قرابت دارد.
تولید ملی باید ناظر بر رفع نیاز معاش مردم در پرتو حفظ عزت و کرامت آنها باشد؛ به
این معنا که تأمین کاالهای اساسی و تولید ملی باید ناظر بر تآمین عزت شهروندان باشد و
"بدانکه انســان عالوه بر آنکه بالفطره خود خواه و عزت پســند است در اعاشه 2محتاج
بهعزت خواهد بود( ".شــاه آبادی )23 :1380،بنابراین ،کسب پیشرفتهای اقتصادی در
سطوح فردی و اجتماعی نباید در تقابل با عزت افراد جامعه قرار گیرد و رعایت تواضع و
فروتنی در روابط اقتصادی فی مابین اعضای جامعه ،امری الزم است .به یک معنا" ،چون
ناموس عزت بر قائمهی تواضع و فروتنی مســتقر اســت لذا آیه و روایه تآکید بهتواضع
 .1شذرات المعارف یکی از مهمترین کتب آیت اهلل شاه آبادی است (الطهرانی :1424،ج )207 /2که بخش مهمی از
آراء اقتصادی ایشــان در آن تبلور یافته است .رسالۀ شذرات المعارف که نام دیگر آن "مرام االسالم" است ،در سال
 1320نگارش یافته و اولین بار در اردیبهشت 1325به چاپ رسید( .شاه آبادی )192 :1380،این کتاب مشتمل بر 6
شذره و بیش از  200معرفه بوده که در بخشهای مختلف تنظیم شده است.
 .2معیشت و زندگی کردن.

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

زمینههای رفع نیاز مردم را فراهم نماید .شاهآبادی در یکی از توصیههای خود میفرماید:

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

را بــه صورت غیرمســتقیم و در البالی مباحث اقتصادی خویش ،به دو دســته کاالها و

15

فرمودهاند و معصوم(ع) درجه شــرائط اخوت تصریــح فرمودهاند":أن الیغیره علیک مال
والجاه"؛ یعنی برادر باید بهواسطهی حصول مال و جاه حالش نسبت به تو متغیر نشود بر
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

تو تکبر نکند و معلوم اســت که متکبر سلب عزت از تو نماید بلکه باید متواضع باشد تا
حفظ عزت بلکه ایجاد عزت در تو بفرماید( ".شــاه آبادی )89-90 :1387،تولید کاالهای
اساســی و برطرف کردن بســترهای زندگی از طرق مختلف بایــد با هدف جلوگیری از
خفت و رســوایی مومنین در برابر یکدیگر (سطح خرد) و کشورهای دیگر (سطح کالن)
شود .از این رو ،اگر ممالک اسالمی به فکر تأمین نیازهای مردم خود نباشند ممکن است
برای تأمین کاالهای اساسی خود در برابر کشورهای صادرکنندهی کاال ،دچار سلب عزت
شوند.
شــاهآبادی بــا صراحت تمام و قاطع ،اشــخاص ،گروه و جامعهای را که نســبت به
کاالی داخلی مســلمین بیتوجه هستند را "بیغیرت" و "بیحس" توصیف میکند (شاه
آبــادی )21 :1380،و چنیــن توضیح میدهد که برای تعالی اقتصــادی باید از این افعال
قبیحه دوری جســت و نیازهای درونی جوامع اســامی در زمینه کاالهای اسالمی را در
درون مملکت اســامی برطرف کرد و در این مسیر ،به چند پیش شرط اشاره مینمایند:
"کفار را در امتعهی آنها کشــته و بهترک مخالطه و مراوده بر آنها خشــم نماییم و حس
حاجت را منظم عالم خود گردانیده و در این مقام برآییم که امتعهی مســلمین را مغتنم و
حوائج را بهخود آنها و در خود آنها اداره نمائیم( ".شاه آبادی )21 :1380،در توضیح این
رهنمودهای اقتصادی در زمینهی تولید داخلی باید اذعان داشت؛

الگوی
اسالمی
ایرانی

اول :بــا عدم مصــرف تولیدات خارجی به مقابله با ســلطهی اقتصادی کشــورهای

استعمارگر بپردازیم.

دوم :روابط اقتصادی ممالک اســامی با دولتهای زیادهخواه و استعمارگر قطع شود

و از این طریق فرصتهای الزم را برای رشــد اقتصاد فراهم نموده و از این طریق بتوان
میزان تهدیدات اقتصادی ناشی از دخالت دولتهای خارجی در زمینهی تولیدات اساسی
و مورد نیاز مسلمین را کاهش داد.
سوم :پرهیــز از مخالطه (معاشرت و مخلوط شدن) با کفار در زمینه تولیدات تجاری،
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صنعتی ،کشاورزی و ...میتواند استقالل اقتصادی را برای جوامع اسالمی به همراه بیاورد.

چهارم :باید برای تولیدات و امتعه تولید شده در کشورهای اسالمی اهمیت قائل شده

و بسترهای رشد آن را فراهم نمائیم.

پنجم :نیازها و حاجتهای اقتصادی مســلمانان باید در درون مرزهای کشــورهای

خارج از مرزهای اسالمی باید جلوگیری شود.
ششم :حوائج و نیازهای مسلمین توسط نیروهای انسانی بومی تامین شود.

الگوی
اسالمی
ایرانی

اســامی تأمین و اداره شــود و در حد امکان باید از برطرف نمودن حاجت مسلمین در

برخــی از ملزومات و مختصات تولیــد امتعهی مســلمین (کاالی داخلی) در کتاب
شــذرات معارف به قرار زیر است؛ شــرعی و مبتنی بر احکام اقتصادی اسالمی باشد؛ در
منجر به اســتقالل و اقتدار اقتصادی شود؛ در مســیر صحیح و درست مورد استفاده قرار
بگیرد؛ از علم و دانشهای روز استفاده شود؛ میانهروی و مصرف بهینه از تولیدات داخلی
ســرلوحه امت اسالمی قرار بگیرد؛ عمل و تالش در مســیر رونق فعالیتهای اقتصادی
باید فزونی یابد؛ حالل و طیب بودن محصوالت و عوامل تولید باید در نظر گرفته شــود؛
زیر نظر رئیس ناحیهی مقدســه اسالم (ولی فقیه) اداره شــود؛ از ربا و قرض تنزیلی در
فعالیتهای تولیدی جلوگیری شــود و رونق اقتصاد داخلــی و تولید کاالهای ملی باید
توســط قرضالحسنه انجام شود؛ صبر و استقامت در مسیر رشد اقتصادی امری بایسته و
امید و نشــاط از لوازم ضروری روندهای اقتصادی است؛ رونق تولیدات اقتصادی بدون
همیاری ،اخوت و تعاون امکان پذیر نیســت؛ کار کردن پول و خارج کردن ســرمایههای
مالــی از بازار ممالک اســامی منجر به رکود اقتصادی خواهد شــد و فرایند تولید ملی
را تضعیف خواهد کرد؛ در زمینهی تولید اقالم راهبردی و اساســی ،نباید به کشــورهای
خارجی اتکا شود زیرا نابودکننده اقتدار و استقالل اقتصادی خواهد بود.

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

الزم است؛ همهی مردم جامعه از معصیت و گناهان اقتصادی در جامعه جلوگیری نمایند؛

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

راستای تأمین نیاز مســلمین باشد؛ براساس عوامل داخلی ممالک اسالمی مدیریت شود؛

تهدیــدات در زمینه تولید کاالهای ملی در کتاب شــذرات المعارف را میتوان به دو
دسته عوامل تهدید در بیرون و درون تقسیم نمود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
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 2-4تهدیدات درونی تولید مملکتی در ناحیه مقدسه اسالمی
 1-2-4اخالق رذیله و افعال قبیحه
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

ســامان اقتصادی از اخالق مایه میگیرد و هم بدان قوام و سامان میگیرد و به همین
دلیل در نظام اقتصادی اسالم ،نباید از نقش متقابل اخالق و اقتصاد غفلت شود( .بهشتی،
بی تا )80 :آغاز کتاب شذرات المعارف ،به تهدید جدی و مهم رشد رذیلتهای اخالقی
و رفتاری اشاره شده است که نشان از اهمیت این تهدید برای جوامع اسالمی در اندیشه
سیاســی و اقتصادی آیت اهلل شاه آبادی است" :مدتزمانی است که مملکت اسالم مبتال
به امراض مزمنه و مهلکه شده ،انتشار عقاید باطله و اخالق رذیله و افعال قبیحه به حدی
اســت نمیتوان جامعه را نسبت به انســانیت داد ،فض ً
ال عن االسالمیه ،و روز به روز در

شــدت و فشار آن امراض اســت تا رفتهرفته مزاج آن را بالکلیه فاسد و اسمش را مانند

رســمش محو نماید؛ نعو ُذ باهلل منه" (شــاه آبادی )3 :1380،وی اعتقاد دارد که "غرور به
شــفاعت ،منشــأ ارتکاب انواع رذائل اخالقیه و اقسام معاصی کبیره گردیده ،به حدی که
افتخار به اشتهار به آن مینمایند( ".شاه آبادی )4 :1380،به نظر ایشان ،باید قوهی عاقله در
جوامع اسالمی تقویت و مورد توجه قرار بگیرد تا از افعال قبیحهای نظیر تکیه بر تولیدات
کاالهای خارجی در زمینهی اقالم راهبردی و اساســی جلوگیری شود( .شاه آبادی:1380،
 )20-21منشــأ اصلی افعال قبیحه و پلشتیها در امور اقتصاد و مادیات ،غفلت انسانها و
عدم بیداری (آگاهی) آنها است؛ زیرا غفلت آنها از پرداختن به پایههای زندگی اقتصادی
منجر به نیاز ،وابســتگی ،تضعیف کرامت ،فســاد اخالقی و عملکرد ناشایست در روابط

الگوی
اسالمی
ایرانی

اقتصادی فردی خواهد شــد و اگر اجتماع یا حکومت اســامی به رذیله غفلت و نادانی
دچار شــوند ،آنها هم گرفتار فساد روز افزون و بی اخالقی در امور مدنی خواهند شد تا
جایی که تزاید در رفتار منافی اخالق میتواند منجر به تباهی و سقوط آنها شود .شاهآبادی
معتقد است که در جوامع اسالمی ،خیلی از اشخاص نیز "زندگانی اساسی خود را از دست
داده و از خواب غفلت بیدار نمیشــوند که فکری برای زندگانی واپســین نمایند و البته
اشخاص محتاج بی اساس روز بهروز قبایح اعمال و فساد اخالق آنها در تزاید خواهد بود
نعوذباهلل( ".شاهآبادی )22-23 :1380،بنابراین ،قلع و قمع فساد باید در جامعهی اسالمی
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مورد توجه برادران دینی باشــد" :تحصیل لباس تقوی و لباس جنداهلل نموده و لشکر کفر

و نفاق و فسق و فساد را از عالم ،قلع و قمع نمایند( ".شاهآبادی)8 :1380،
 2-2-4ترک امر به معروف و نهی از منکر (دوری از اسالم انفرادی و تحقق اسالم
اجتماعی)
معروف و نهی از منکر اســت .جامعهای که شاهآبادی به نقد آن میپردازد ،جامعهای مرده
اســت که این فریضه در آن جایی ندارد .امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجباتی

الگوی
اسالمی
ایرانی

به نظر حکیم شــاهآبادی ،از جمله ضعفهای مهم جامعهی مســلمانان ،ترک امر به

اســت که تمامی فرق مســلمان در وجوب آن اتفاق نظر دارند .هــر چند که در نحوهی

(قرآن کریم ،آیه 104ســوره آل عمران) به وجوب امر بــه معروف و نهی از منکر اعتقاد

دارند .شــاهآبادی بحق به این نکته اشاره نمودهاند که ترک این فریضه الهی خود از علل
عقبماندگی جوامع مســلمانان اســت .جامعهای که در آن این فریضه الهی اجرا شــود،
جامعهای از درون کنترل شــده است و بیتفاوتی افراد به آنچه در جامعه انسانی میگذرد
خطــرات فراوانی برای تمام افراد جامعه دارد .بنابراین میتوان ســه کارکرد اصلی امر به
معروف و نهی از منکر را چنین معرفی کرد؛ سبب اتحاد و انسجام امتهای اسالمی است،
سبب توسعه و پیشرفت جوامع مسلمانان است و باعث توجه مسلمانان به اسالم اجتماعی
جامعه منجر به بیتوجهی افراد به آنچه در اطرافشــان میگذرد نیز میشــود .تأکید شارع
مقدس بر این فریضه ،از نشانههای تأکید شارع بر اسالم اجتماعی است( .گوهری:1387،
 )362-365شــاهآبادی در این زمینه اشاره میکند؛ "اگر نظر عمیقانه بفرمائی ،مییابی که
عمده اسباب مرض چند چیز است؛ اول ،غرور مسلمین به حقانیت خود ،که منشا تحویل
دادن میدان دعوت است به معاندین و موجب قناعت نمودن به اسالم انفرادی و ترک امر
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و گریز از اســام انفرادی اســت .در عین حال ،بیتوجهی به فریضهی امر به معروف در
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اجرای آن اختالفاتی مشاهده میشود .مســلمانان بر مبنای آیهی شریفهیَ " :ولْتَ ُك ْن مِنْ ُك ْم
أُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ إِلَى الْخَ يْــ ِر َويَ ْأ ُم ُرونَ بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َويَنْ َه ْونَ َعنِ ال ْ ُمنْ َكــ ِر َوأُولَئ ِ َ
ك ُه ُم ال ْ ُم ْفل ِ ُحونَ "

به معروف و نهی از منکر اســت( ".شاه آبادی )4 :1380،نوراهلل شاه آبادی در توضیح این
موضوع اشــاره داشتهاند هر کس وظیفه دارد از رشــد زشتیها در جامعه جلوگیری کند
و عدم ارتکاب شــخصی مالک سالمت جامعه نیســت؛ زیرا اسالم برای هر درد درمانی
تجویز کرده است و اگر کسی گرد اعمال زشت نمیچرخد ،باید دیگران را نیز از ارتکاب
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به آن باز دارد و با اشاعهی این سنت نیک ،جامعه را از آلوده شدن به گناه و جنایتهای
خانمانسوز حفظ کند .اســام این وظیفه را برعهدهی مسلمانان نهاده و با تقویت روحیه
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

اجتماعی در صیانت جامعه گامی مفید برداشــته است( .شاه آبادی )44 :1387،از این رو،
پرهیز از جرائم و گناه اقتصادی در حوزهی شخصی و فردی مالک سعادت جامعه ایمانی
و اسالمی نخواهد بود بلکه وظیفهی تک تک امت اسالمی است که از گناهان اقتصادی در
سطح اجتماع جلوگیری نمایند و به وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر پایبند باشند و
از این طریق بتوانند دامنهی آلودگی اقتصاد را در ســطح ملی کاهش دهند .چنین مقولهای
نیازمند دوری از نگرش اسالم انفرادی و روی آوردن به اسالم جماعتی و اجتماعی است.
در کتاب فطرت عشق (شذره ششم شــذرات المعارف) شاهآبادی تأکید مینماید که
فــرد یا گروهی که به دنبال لــذت از طریق ارتکاب مناهی ،تجاوز از حدود و مخالفت با
اوامر الهی اســت ،دچار ذلت خواهد شــد ولی تحمل ســختیها در مسیر اجرای احکام
الهی ،منجر به لذت و فوز عظیم خواهد بود( .شــاه آبادی 1394،الف )181-182 :ایشان
تأکیــد بر اصل راهبردی امر به معروف و نهی از منکر در دو ســطح خرد و کالن دارند؛
در ســطح خرد ،ایشان بر افراد جامعه توصیه میکنند تا "عدم تجاوز از حدود الهیه ،یعنی
مرتکب حرامی یا منع از واجبی نکند( ".شاه آبادی )55 :1380،در سطح کالن ،بر "تأدب

بهظاهر شــرع و ترک محرمات مطلق ًا و تعظیم شــعائر اســام و حضور در جماعات و
اجتماعات اسالمیه" (شاه آبادی )9 :1380،اشاره میکنند تا از این طریق جامعهی اسالمی
به ســوی معروف گام بردارد و از منکرات اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی دور
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شود .براساس چنین اصولی است که ایشان توصیه به "قیام بر واجبات مالی و دادن حقوق
الهی" (شاه آبادی )81 :1380،در امور اقتصادی دارند؛ چنین روندی از گسترش منکرات
اقتصادی و کفران دارایی جلوگیری مینماید.
 3-2-4راحت طلبی و آسایش پرستی
راحتطلبی یکی از امور ذاتی و فطری انســانها اســت (شاهآبادی 1394،الف318 :
و شــاه آبادی )131 :1380،و در کتاب "رشحات البحار" پیرامون فطرت آسایش دوستی
(حب راحت) تأکید شــده است که "بدیهی اســت که اهل عالم عاشق آسایش و راحتی
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هستند .چنان که حتی در راه نیل به آن ،خود را به زحمت و خستگی میاندازند .در حالی

این امر (خســته کردن خود) با هدف مورد نظر (آسایش) منافات دارد( ".شاهآبادی1394،
ب )318 :ایشــان فرجام حب راحتی را بیچارگی میدانند؛ "چنانچه کســانی که مبتال به
حب شهوات و زینت دنیا و امثال آنها هستند ،آخر بیچاره خواهند شد( ".شاهآبادی:1380،
المعارف اذعان میدارد که هر کســی که از یاد خدا غافل شــود دچــار تنگنا در زندگی
میشــود و کســانی که در راه خدا قرار میگیرند و اسیر هواهای نفسانی قرار نمیگیرند،

الگوی
اسالمی
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 )155آیت اهلل فاضل گلپایگانی در شــرح معرفه  219از شــذرهی ششــم کتاب شذرات

مستغنی خواهند شد( .شــاهآبادی 1394،الف )244 :راحتطلبی و دوری از کار تولیدی
در جامعه ،روند اقتصاد ملی را با ســکون مواجه میسازد و سیستم اقتصادی را با اختالل
جریان تولید و اشــتغال شده و در نقطهی مقابل ،بسترهای رشد ظلم و بیعدالتی ،ناآرامی
اجتماعی و تعدی به حقوق محتاجان را به همراه خواهد داشــت و به اعتقاد شــاهآبادی،
"تزاحم حاجت و راحت اســت که اولی موجب حرکت و دومی مقتضی سکونت است،
ولی از سوء تربیت و عادت ،تقدیم سکونت بر حرکت شده و تولید عجز و اختالل نظام
نوعی و شــخصی نموده ،و موجب انفتاح باب خیانت و عدم امانت و تأسیس سلطنت و
ریاست و انواع ظلم و تعدی ،و ایجاد طبع یاجوج و مأجوج و ترویج شر ِع هرج و مرج،
و عمل به فقه کتاب موش و گربه و حق را به طرف غالب دادن شده( ".شاه آبادی:1380،

 4-2-4نفاق اقتصادی و دورویی در فعالیتهای اقتصادی (اصل غیرت)
مملکت اســامی مبتنی بر یکرویی و سالمت است و نفاق یکی از مهمترین تهدیدات
پیشــرفت اقتصادی و سیاسی محسوب میشود .شــاهآبادی معتقد است نفاق در تقابل با
قائمه و ستون یکرنگی و همدلی در جامعهی اسالمی است؛ "چون انس بر قائمهی یکرویی

مستقر است لذا مذمت منافق در آیه و روایه فوق حد احصاء میباشد و حقیقت ًا نفاق یکی
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و بینظمی همراه مینماید .در عین حال ،راحتطلبی منجر به خروج سرمایههای مالی از

از حوائج مهمه عالم بشریت را مختل مینماید؛ پس معصوم در شرائط اخوت فرمودهاند:
"ان تکون سریرته و عالنیته لک واحده" یعنی برادر باید باطن و ظاهرش با تو یکی باشد
که منافق و دو روی نبوده باشــد و معلوم است که انسان بهشخص دوروی انس نخواهد
گرفــت ...مانند بعضی از اهل زمان که به مجرد توهمــات یا دنائت طبع یا ضعف نفس،
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مدح مینمایند کســانی را به اموری که اعتقاد به آن ندارند بلکه معتقد خالفش میباشند
و البته این قســم مداراه نخواهد بود وجایز نیست( ".شاهآبادی )19 :1380،بیتوجهی به
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

احکام و فرامین اسالمی در روند پیشرفت و آبادانی مملکت اسالمی ،فاصله گرفتن جامعه
از اقتصاد اسالمی ،رسوخ تفکرات التقاطی اقتصاد در ناحیهی مقدسهی اسالم ،پیادهسازی
الگوهای غیردینی در سیاستهای اقتصادی توسط حاکمان و کارگزان جامعه و ...همگی
نمود عینی نفاق اقتصادی هســتند که در بخشهای مختلف کتاب شذرات المعارف قابل
مشاهده هستند.
منافق اقتصادی فاقد عنصر غیرت است؛ به این معنا که در برابر امور ناپسند اقتصادی
قــدرت جلوگیری در آن وجود ندارد و از هر طریقی به امرار معاش میپردازد و در عین
حال ،انسان مومن و جامعه اقتصادی اسالم ،دارای غیرت است و برای رفع حاجت و نیاز،
به هر فعل و اقدامی دست نمیزند .از این رو ،غیرت به مثابهی یک فطرت انسانی در امور
اقتصادی ،مالزم عقل و شــرع است و همین امر غیرت باعث شناسایی منافق در عرصهی
اقتصاد و معاش خواهد شد .شاهآبادی در موضوع تزاحم حاجت و غیرت به مسئلهی نفاق
اشــخاص و پدیدهی بی غیرتی اشاره میفرماید" :تزاحم حاجت و غیرت است و اهمیت
حکم غیرت؛ که فطرتی اســت که از ناپسند جلوگیری میکند :خداوند ،غیور است و به
جهت همین غیرتش ،اعمال زشــت و ناپسند را حرام کرده است ...چون غیرت در بشر،
فطری است و تشریع بر طبق تکوین است ،انسان غیور از اکثر طرق منافیه با غیرت ،اعاشه
نمیکند و ضعیف شــود از تحصیل معاش ،که مومن به اندک چیزی قانع است و تنها از
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راه حالل میخورد و منافق ،شــکمباره و سیری ناپذیر است و مباالتی در خوردن -که از
چه راهی به دست آید -ندارد و از این رو ،راههای خوردن مومن محدود بوده و راههای
خوردن منافق ،نامحدود است .و معلوم است طریق معاش مومن ،طریق عقل و شرع مالزم
با غیرت اســت ،به خالف منافق بیغیرت( ".شاهآبادی )28 :1380،در فعالیت تولیدی در
نظام اقتصادی اسالم نیز براساس اصل غیرت ،تولیدات اقتصادی و نحوهی الگوی مصرف
اقتصادی باید مبتنی بر امور عقالنی و شرعی باشد ولی منافقین اقتصادی به این امور پایبند
نیســتند و برای کسب معاش بیشتر ،غیرت دینی و ملی خود را زیر پا میگذارند و بدون
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توجه به احکام شرعی ،به هر طریقی سعی در کسب درآمد دارند که عموم ًا از طریق کار

کردن پول ،داللی و شغلهای واسطهای و غیرتولیدی است .اما جامعهی غریتمند ،براساس
تولیــد طیب و طاهر تالش مینماید رزق حالل کســب نماید و به همین دلیل ،دوری از
اقدامات منافقانه در اقتصاد ملی ،سرلوحهی جوامع اسالمی خواهد بود.
در اقتصاد اســامی ،دولت و حکومت مســئول مدیریت درآمدهای بیتالمال است
(صدر 1393،الف )177 :و با توجه به اهمیت این موضوع ،آیت اهلل شــاهآّبادی حمایت و
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 5-2-4سوء مدیریت در مرکزیت مالی جامعه (بیت المال)

یاری حکومت ظلم را خالف شرع میدانست و بهترین راه را از سوی علماء بزرگ ،تشکیل
بیتالمال یا خزانهداری کل میدانســت تا پولهای زیادی را که به طرق مختلف از سوی
در کتاب "شذرات المعارف" بر "تشــکیل بیتالمال" تأکید مینمایند( .اردشیری:1385،
 )85-86شاهآبادی در خصوص این مطلب اذعان میدارند؛ "]از اسباب ممرضه مسلمین[
نداشتن بیتالمال اســت زیرا که معلوم است جریان اسالم در ملک ،محتاج است بهعده
و عــده و لذا خداوند عالم ایجاب زکوات و اخماس و ســایر حقوق مالیه فرموده برای
اداره نمودن اســاس مقدس اسالم( ".شــاهآبادی )5-6 :1380،با توجه به اهمیت موضوع
فوق الذکر است که ایشان بر "تشکیل بیتالمال از زکوات و اخماس و غیرهما در تحت
قواعدی که موجب حفظ از حیف و میل بوده باشــد" (شــاه آبــادی ،)10 :1380،تأکید
مملک اسالمی میدانند .الجرم ،اسراف و عملکرد ناصواب در بیتالمال مانعی برای رشد
تولیدات مشروع در جهان اسالم خواهد بود.
 6-2-4توصیف امراض اقتصادی به جای عالج مشکالت اقتصادی
آیت اهلل شاهآبادی ،توجه نداشتن به چاره و راه درمان مشکالت را یکی از آسیبهای

جدی جوامع اســامی میداننــد و اعتقاد دارند ،نباید صرف ًا در مرحلهی آسیبشناســی
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دارنــد و ریخــت و پاشهای مالی از بیتالمال را عاملی بــرای ضعف در فرایند اقتصاد

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

مردم به ســوی آنها میآید ،جمعآوری کنند و به صرف مصالح مســلمین برسانند .ایشان

مشــکالت متوقف شــد ،بلکه عالج دردهای اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعــی و ...بعد از
شناسایی آنها نیز امری الزم و شایسته است .به اعتقاد ایشان" :مشاهده میشود که جمعی
از متدینین در محافل و مجالس ،اظهار دردمندی و تاســف براســام مینمایند ولی غافل
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از ایــن که باید درد را معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن ،معالجه درد نخواهد بود
و چون راه عالج ،به دانســتن سبب مرض اســت ،پس اگر نظر عمیقانه بفرمائی ،مییابی
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

که عمده اســباب مرض چند چیز است( "...شاه آبادی )3 :1380،از این رو ،اقدام جمعی
برای زدودن مشــکالت اقتصادی از جامعه الزم است و بعد از آسیب شناسی الزم توسط
متخصصان و اهالی فن ،باید در مسیر اهداف متعالی اقدام کرد و بدون تالش و برنامهریزی
صحیح نمیتوان به رشد اقتصادی و ارتقاء تولیدات ملی دست یافت.
 7-2-4رفاه زدگی شهروندان
در شــذرات المعــارف با نگرش انتقادی نســبت به زندگی مادیگــرای غربی آمده
اســت" :غرور به حیات و زندگی دنیوی امروزی که از رشــحات حیات دشمن است".

(شــاهآبادی )4 :1380،ویژگی چنین جامعه و مردمی که غــرق در رفاه و زندگی دنیوی
هســتند ،فنا و زوال است و به تعبیر ایشان؛ "اگر مالحضه بفرمایی ،خواهی یافت که این
حیات ،همان حیات حیوانات مذبوح اســت ،که قوهی حیات ذابــح ،آن را به این مرتبه
رســانیده و البته چنیــن حیاتی باقی نخواهد ماند و به اندک زمانــی روی به فنا و انعدام
میرود( ".شاهآبادی )4 :1380،به همین دلیل ایشان بر اصالح مادی و معنوی مسلمین در
ممالک اسالمی تأکید مینمایند( .شیخ سفلی)400-402 :1387 ،
باید توجه داشت که سیاست اقتصادی اسالم عالوه بر رشد تولید و ثروت در جامعه،
بسترهای رفاه ،آســایش زندگی و معیشت را فراهم میکند (صدر 1393،ب )352/2 :اما
رفاهزدگی و غرق شــدن در امور مادیگرایانه یکی از گذرگاههای الحاد و هالکت جوامع

الگوی
اسالمی
ایرانی

محسوب میشــود (باهنر )117 :1387،و نابودی جامعه مترف نیز یک سنت تاریخی در
قرآن کریم است.
 8-2-4یاس و نامیدی در تحصیل سعادت دینی و دنیوی
با توجه به اهمیت راهبردی امید و رجاء در مملکت اســامی ،آیت اهلل شاهآبادی نیز
یکی از اسباب ممرضه مسلمین را "یأس" میداند و در کتاب شذرات المعارف چنین بیان
میکند؛ "یأس از ظهور ســعادت دینی و دنیوی است؛ یعنی هرگاه سنجیده شود سعادت
بــا قوهی عاملهي خود ،با این کــه اگر خود را از بحر اُجاج غرور خارج نموده باشــد،
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گرفتــار چاه پر تباه یأس مینماید و خود را متوقــف نموده و از هرگونه تکلیف ،بری و
ّعری دانســته ،با این که عالم ٌملک ،دار تحصیل و تکمیل سعادت است به حسب دین و
دنیا( ".شــاهآبادی )5 :1380،در اندیشهی شاهآّبادی ،ناامیدی ملی با منافع استعمار ارتباط
و خودبــاوری ملی اعتقاد دارند( .رضی بهابــادی )63-67 :1389 ،بنابراین ،عزم و تالش
جدی و مصرانه به همراه صبر نیز برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی یکی از راههای

الگوی
اسالمی
ایرانی

مستقیم دارد و به همین دلیل بر ضرورت سیاستگذاری فرهنگی برای نهادینهسازی امید

برون رفت از مشکالت ناامیدی و شدائد است و به قول آیت اهلل شاهآبادی" :عزم ،کارهای
بزرگ و صعب را کوچک و ســهل میکند ...صبر ،صفت بزرگی اســت ،شجاعت صفت
میتواند به سغادت و دوری از افسردگی و ناامیدی فردی و اجتماعی شود.
توضیحات فوق نشــان میدهد که تحرک و پویایی اقتصادی در هر جامعهای نیاز به
امید و نشــاط اجتماعی دارد و ملتی که در آن روحیه و امید وجود نداشــته باشــد ،ملتی
بازنده خواهد بود و نه تنها نمیتواند به اهداف ترســیم شــده در اسناد فرادستی خویش
دســت یابد بلکه همواره مورد تعدی و ستم دشمنان و زیاده خواهان جهانی خواهد بود.
در نقطهی مقابل ،دولت و ملتی که از نشاط و روحیه ملی خوبی برخوردار باشد ،همواره
در مســیر تحقق اهاف آرمانهای خود کوشا بوده و به راحتی اهداف ملی تحقق مییابد
(قربی )4 :1395،یأس از جرات و جسارت در برون رفت از مشکالت مملکت و حرکت
رو به تعالی اقتصادی میکاهد (حائری شیرازی)21 :1387،
 9-2-4وابستگی اقتصاد ملی به کاالها و صنایع خارجی
آیت اهلل شاهآبادی تأکید میکند که وابستگی اقتصادی به اغیار و کشورهای غیراسالمی
را یکی از عوامل زدودن عزت مســلمین میدانند و اعتقاد دارند غفلت نســبت به تولید
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و با وجود امید در میان شــهروندان ،حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی آسانتر میگردد.

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

نیکی اســت( ".شاهآبادی )44 :1393،صبر و عزم راســخ در مسیر اهداف الهی و انسانی

کاالهــای مورد نیاز جامعه منجر به خســران و زیان اقتصادی و سیاســی برای مملکت
اســامی خواهد بود؛ از این رو ،نباید صنایع اقتصادی دشــمنان بر امور اقتصادی جوامع
اسالمی سیطره یابند و اگر چنین تصوری در بین شهروندان و امت اسالمی به وجود بیاید
که صرف ًا از دســتاوردهای تولیدی و اقتصادی غرب استفاده نمایند و مسیر راحتطلبی را
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در پیش بگیرند ،چنین رویکردی ناشــی از جهل ،نادانی و غفلت مسلمین خواهد بود که
عذاب الهی را به دلیل کفران نعمت در پی خواهد داشــت .ایشان میفرمایند؛ "بعضی از
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

غفله و جهله را مشــاهده مینمائیم که تشکر میکنند از اینکه صنایع دشمن آنها را اداره
نموده ،...از جهت عدم اعمال قوهی عاقله و عامله خود را مورد انتقام خداوند کردهایم و
باید استغفار نموده( ".شاهآبادی)20-21 :1380،
از این رو مشخص میشود که نيازمندى اقتصادى ،زمينه وابستگى به بيگانگان را فراهم
میآورد و به همین دلیل ،قطع وابستگى اقتصادى به بيگانگان مورد تشويق خداوند است.
(هاشــمی رفســنجانی )144/4 :1383،مطهری در کتاب "نظری به نظام اقتصادی اسالم"

تأکید میکند" :اگر ملتی کمک خواســت و ملتی دیگر کمک داد ،خواهناخواه اولی برده و
دومی آقا اســت .چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سالمت بنیهی اقتصادی
را در نیابد و نفهمد اقتصاد مستقل ،از شرایط حیات ملی است( ".مطهری)19 :1389،
 10-2-4قانع بودن به اقدامات تَ َق َّلصی( 1فعل اندک و محدود) در فرایند پیشرفت
اقتصادی
آیت اهلل شــاهآبادی حــرکات مذبوحانه ،انــدک و ناچیز در امــور صنعتی ،تجاری
و هــر چیزی که به امر معاش مردم مربوط میشــود را با عبارت تحقیرآمیز "جســت و
خیز" توصیــف مینمایند و اعتقاد دارند تقلیل دادن فعالیتهــای اقتصادی و قانع بودن
به کنشهای اقتصادی بیگانگان (توجه داشــتن بــه واردات کاالهای خارجی برای تأمین
نیازهای اساســی کشور) منجر به از دست دادن زمان الزم برای رشد اقتصادی میشود و
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در عین حال ،کمبود عمل (فعالیــت اقتصادی) منجر به تباهی جامعه و حکومت خواهد
شــد و این موضوع در کمترین فاصله زمانی به وقوع خواهــد افتاد .وی اذعان میدارد؛
"فقدان کمال علم و عمل صنایع میباشــد و معلوم اســت ...با وجود آن به همان حرکت
تقلصی قانع اســت و جست و خیزی مینماید غافل از آنکه به اندک زمانی فانی خواهد
گشت( ".شاه آبادی )20 :1380،این مسئله نشان دهندهی دو نکته است؛ گسترش فعالیت
اقتصادی توسط ممالک اسالمی و عدم قناعت به پیشرفتهای علمی کشورهای غربی .به

این معنا که ممالک اســامی نباید صرف ًا به دستاوردهای علمی دولتهای غربی در زمینه
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 .1تقلص :درهم كشيده و گوشه نشين ،كوتاه شدن ،افت كردن ،كاهش يافتن ،تقليل يافتن ،تنزل كردن و انقباض.

اقتصاد توجه نمایند و باید در حوزه علم و دانش اقتصاد نیز اقدامات اساســی انجام دهند
تا از وابستگی و رکود علمی جلوگیری نمایند.
 11-2-4قرض تنزیلی و ربا
مدعي اســت كه ربا در رفتارها و روابط اقتصادي شــيوع پيدا كرده بود و چنين پديدهاي

الگوی
اسالمی
ایرانی

آیت اهلل شاهآبادی در آسيبشناسياي كه از وضعيت اقتصادي عصر خود ارائه ميدهد،
را از آثــار نظام ســرمايهداري اجنبي معرفي مینماید .نــرخ بهره-ربا -در نظام اقتصادي
سرمايهداري عنصري است كه در تمام بازارها ،روابط و رفتارهاي اقتصادي به عنوان يك
عنصر درونزا ،تنظيمكنندهی بسياري از رفتارها و روابط اقتصادي و تعيينكنندهی بسياري
يعني در نظام ســرمايهداري ربوي ،ربا به عنوان نخ تســبيح در رفتارها و روابط اقتصادي
عمل ميكند .ولی ایشان باور دارد كه آن نخ تسبيح در نظام اقتصادي اسالم ،اخوت است.
(یوســفی )98 :1394،اخوت در امر مالی ،ناظر بر قرضالحسنه و دوری از قرض تنزیلی
اســت .به همین منظور ،وظیفهی دولت و مردم در جامعهی اســامی ،سد باب کردن ربا
و نزول در معامالت مالی ،پولی و سیســتم بانکداری است و باید امکانات قرضالحسنه
فراهم شود و اگر در نظام مالی کشور ،قرضالحسنه رونق یابد ،روند تولید و فعالیتهای
اقتصادی در مسیر صحیح و حالل خود قرار خواهد گرفت و از میزان خسارتهای ناشی
ممالک اســامی" ،ایجاد اساس مقتضی تمکن دادن قرضالحسنه و سدباب قرض تنزیلی
که موجب خرابی دنیا و دین اســت( ".شــاهآبادی )9 :1380،در نهایت این که ،پیشنهاد
آیت اهلل شــاهآبادی در شــذرات المعارف به مجامع اســامی ،نهادسازی برای گسترش
قرضالحسنه و مبارزه با تأمین مالی ربوی است( .رضی بهابادی)85 :1389،
ربا به دلیل ستمی که بر جامعه تحمیل میکند ،حرام است .وجود ربا در نظام اقتصادی
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از جریان بهره و نزول مالی کاسته خواهد شد .به همین دلیل ،راهکار ایشان به کارگزاران

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

از تصميمهاي اقتصادي اســت .به همين جهت آن را نظــام اقتصادي ربوي نيز مينامند؛

اســام ،این نظــام را از اهداف متعالــی آن باز میدارد .ربا در مســیر حاکمیت معنویت
و ایثــار و تعــاون در جامعه مانعی بزرگ به شــمار میآید .وجود ربــا و قرض تنزیلی
باعث میشــود انگیزهی قرضالحسنه دادن ،انفاق و وقف در جامعه اسالمی نابود شود و
روحیهی نفعپرستی و خودخواهی را در جامعه حاکم میکند .عالوه بر این ،ربا به عدالت
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اجتماعی آسیب میزند و حرکت اموال را در مسیر زیانبار برای جامعه و فرد قرار میدهد.
(میرمعزی )176-177/3 :1388 ،امام خمینی(ره) در خصوص عواقب منفی قرض تنزیلی
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

و ربا اذعان میکند که ربا و نزول در اقتصاد ملی منجر به فروکش کردن تولید و رواج کار
کردن پول به جای تولید میشود (امام خمینی )409 :1392،و در این خصوص میفرمایند؛
"ایــن پول بایــد راه بیفتد و کار انجام بگیرد از آن و رزق پیــدا بکند.اینها پول را همین
طور میگذارندش آنجا دست یک کسی ومیخواهند این پول بزاید برای خودشان بدون
کار و این در جامع هفســاد بزرگی است و این را ظلم گفته است قرآن شریف:الت َْظل ِ ُمونَ

و ُال ْظ َل َ
تزیاد دارد .و به همان
مون؛ آنطور تشبیه کرده است َفأ َذنُوا ب ِ َح ْربٍ م ِ َن اهلل ،این اهمی 
اندازهای که قرض به ربا محکوم است بههمان اندازه قرض به حسنه و بدون ربا و همین
طور قرض دادن بههمان اندازه مطلوب است." (امام خمینی)427-428/12 :1379 ،
 12-2-4خامفروشی سرمایههای طبیعی
درایــت اقتصادی و آگاهی آیت اهلل شــاهآبادی در زمینه اقتصاد ملی و زمینه تولیدات
داخلی باعث شــده اســت تا ایشــان خامفروشــی مواد طبیعی را امری ناشایست برای
اقتصاد کالن جامعه بدانند و کشورهایی را که به صادرات مواد طبیعی بدون فراوری آنها
میپردازند را محکوم به فنا میدانند .ایشان با تیزبینی و دقت نظر بیان میکنند" :بعضی از
غفله و جهله را مشــاهده مینمائیم که تشکر میکنند از اینکه صنایع دشمن آنها را اداره
نموده و میگوینــد خداوند عالم آنها را خر و حمال ما قرار داده ولی اگر بهنظر منصفانه

متوجه شــوند میفهمند حمال کسی است که پنبه را یک من شش قِران بهدشمن میدهد
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و یک من ششــصدتومان بلکه متجاوز از او میخرد .حال مشاهده کن و ببین خر کیست
و آیا این نعمت اســت که آن را تشــکر کنی یا آنکه از جهت عدم اعمال قوهی عاقله و

عاملهی خود را مورد انتقام خداوند کردهایم و باید اســتغفار نموده و عرض کنیم َقاال َربَّنَا
ِين 1و تغییر دهیم بیحسی را
َظ َل ْمنَا أَن ْ ُف َســنَا َوإ ِنْ ل َ ْم تَ ْغفِ ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُكون َ َّن م ِ َن الْخَ ا ِســر َ
ين َوا ْغ ُل ْظ َع َليْهِ ْم 2و
بهحس و بیغیرتی را بهغیرت و آیهی شریفه َجا ِه ِد ال ْ ُك َّفا َر َوال ْ ُمنَافِقِ َ
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 .1آیه  23سوره مبارک اعراف.
 .2آیه  73سوره مبارک توبه.

آیهی شریفهی َواقْتُ ُلو ُه ْم َحيْ ُ
ث َو َجدْ ت ُُمو ُه ْم 1را بهموقع اجرا گذارده و کفار را در امتعهی

آنها کشــته و بهترک مخالطه و مراوده بر آنها خشــم نماییم و حس حاجت را منظم عالم
خود گردانیده و در این مقام برآییم که امتعه مســلمین را مغتنم و حوائج را بهخود آنها و
 13-2-4کفران نعمت

الگوی
اسالمی
ایرانی

در خود آنها اداره نماییم( ".شاهآبادی)20-21 :1380،
شاهآبادی در شذرهی چهارم کتاب شذرات المعارف ،بر موضوع شکر انعام الهی تأکید
مینماید (شــاهآبادی )68 :1380،و اعتقاد دارد همگان باید شــاکر نعمتهای موجود در
به دور باشــد .بنابراین" ،عبد شاکر و وظیفه شناس هم باید در برابر همنوعان خود کام ً
ال
مهربان باشد و از هر آنچه خدایش در اختیار او قرار داده است ،دیگران را بهرهمند سازد".

(شاهآبادی)185 :1393،
بــا این اوصاف ،بیتوجهی به نعمتهای الهی و شــکرگذاری نکــردن در برابر آنها
میتواند به کفران نعمت تبدیل شــود و به تعبیر آیت اهلل شــاهآبادی" ،چون معلوم شــد
حقیقت شــکر ،کفران نیز معلوم شــود که مبتنی بر جهل به نعمت و منعم و آن مســتتبع

بدگمانی و توحش از حق اســت حاالً و به حسب عمل ،قصد اسائه به بندگان و معصیت
و شکایت به زبان و صرف هر نعمتی در غیرآنچه برای آن خلق شده نعوذ باهلل که موجب
(شــاهآبادی )94 :1380،از این رو ،کفران نعمت موجب خســارت و زیان اقتصادی برای
جامعه و فرد خواهد شد و زمینهســاز معصیت اقتصادی ،بیتدبیری در مصرف تولیدات
طبیعی و مصنوعی ،تباهی اقتصاد ملی ،هرج و مرج در امور معیشتی ،بیاعتمادی عمومی،
قیــام علیه ارزشهای اقتصاد اســامی (دوری از بندگی حق تعالی در امور مختلف) و...
میگردد.
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خســران دنیا و آخرت اســت و به حســب تقابل شــکر و کفران آثار آنها نیز متقابلند".

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

جامعه باشــند و مصنوعات بشری نیز یکی از موضوعاتی است که همواره باید از کفران

براساس مبانی دینی ،منظور از تبديل شكر نعمت به كفران ،این است که مردم به جای
اینكه در برابر نعمتهاى پروردگار شكرگزار باشند ،اين شكر را تبديل به كفران كردند .در
حقيقت نعمتهاى الهى وســائلى است كه طرز برداشت از آنها بستگى به اراده خود انسان
 .1آیه  89سوره مبارک نساء.
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دارد ،همانگونه كه ممكن است از نعمتها در مسير ايمان و خوشبختى و نيكى بهرهبردارى
كرد و عالوه براین ،در مســير كفر و ظلم و بدى هم مىتــوان آنها را به كار گرفت ،اين
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

نعمتها همچون مواد اوليه هســتند كه به كمك آنها همه گونه محصول و فراورده مىتوان
تهيه نمود ،ولى در اصل براى خير و ســعادت آفريده شــدهاند .از این رو ،كفران نعمت
هرگونه بهرهگيرى انحرافى اســت و تنها به اين نيســت كه انســان ناسپاسى خدا گويد،
بلكه هرگونه بهرهگيرى انحرافى و ســوء اســتفاده از نعمت ،كفران نعمت است( .مکارم
خست ،فرومايگى ،انفعال
شــیرازی )344-345/10 :1374،از این رو ،كفران نعمت باعث ّ
و شرمندگى فرد و جامعه مىشود( .طباطبائی)581/3 :1374،

 14-2-4حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده
آیت اهلل شــاهآبادی نســبت به حبس پول و راهاندازی نکردن کار تولیدی به وسیلهی
دارایی و سرمایههای مالی انتقاد شــدید دارند و معتقدند سرمایهداران به جای کار کردن
با پول و بیتوجهی به اقتصاد ملی ،باید از خروج ســرمایه از بازار کار و تولید جلوگیری
نمایند؛ زیرا میتواند به نابودی و تضعیف امر تولید و تجارت صنعتی شود و در صورت
شیوع چنین روند خطرناکی ،نظام اقتصادی نابود خواهد شد .ایشان میفرمایند؛ "اشخاص
متمول با حاجت آنها به عملی و شــغلی ،به واسطه جهات مذکوره یعنی خیانت و غیره،
رفــع ید از کار نموده و پول خود را حبس مینماید ،و ارجاع شــغلی به ارباب حرف و

صنایــع نمیکنند ،و از این جهت ،هم تعطیل امر َغنی شــده و هم فقیر به فقر خود مبتال

است و روز به روز این مصیبت بر استیصال خواهد افزود تا موجب هالکت ابدی گردد،

الگوی
اسالمی
ایرانی

که فقر موجب روسیاهی در هر دو دنیاست( ".شاهآبادی)37 :1380،
به همین دلیل اســت که کنز و اندوختن مال در اقتصاد اســامی دارای حرمت است
و به تعبیر شــهید صدر" ،اســام كنز و ذخيره كردن پول را حرام و در بسيارى از حاالت
بر پول ذخيره شــده ،مالياتى وضع كرده است تا مبادا نقش طبيعى پول ـ به عنوان ابزارى
براى آســان نمودن مبادله ميان كاالهاى توليدي ـ به نقش احتكارى به عنوان ابزارى براى
ذخيره كردن و احتكار ثروت و در نتيجه ،باال بردن قيمتها ،تبديل شــود( ".صدر1393،
ج )123-124 :آیت اهلل شاهآبادی اعتقاد دارد کب کنز و انباشته کردن سرمایه باعث ترک
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واجبات مالی براســاس احکام اقتصاد اسالمی میشــود؛ "مقصود از کنز حیطهی قلبی و

محبت آن است به دنیا و زخارف آن با اختالف حاالت محبت و تعلق که گاهی شود که
تمام اطمینانش به آن و فریفتهی آن اســت که موجب ارتکاب بسیاری از جنایات شود و
گاهی منشــاء ترک واجبات مالیه گردد الی غیر ذلک و فرق نمیکند در اکتناز قلبی ما بین
بالجمله داریی و نداری از امور غیر اختیاری است ،ولی محبت داشتن و نداشتن از اموری
اســت اختیاری و میسور مکلف است چنانچه اگر توجه کند به این که محبت و عداوت

الگوی
اسالمی
ایرانی

آنکه دارا باشد یا ندار و لذا دارای غیر محب مکتنز نیست ،ولی محب فقیر مکتنز است و

موجب اختالف در آثار اموال و دارایی نشــود و اموری است زائد بلکه اگر درست تأمل
کند ،میفهمد که محبت چیزی که طرف ادراک محبت نکند ،ســفاهت اســت البته متعظ
حقیقت اکتناز راجع به حال است نه به مال .بلی دارا بودن چه کم باشد چه زیاد که موجب
محبت فعلی و اطمینان قلبی شود منشاء اعراض از حق و توکل به او و طغیان بر او و بر
اولیاء او خواهد گردید( ".شاه آبادی )81-82 :1380،حب کنز منجر به بیتوجهی به امور
تولید در اقتصاد ملی میشود و انگیزهها تالش و کنش اقتصادی را از افراد سلب مینماید.
در اندیشهی اقتصادی اسالم ،پول نباید کار کند (حائری شیرازی 1391،الف)10 :؛ زیرا
پول مثل جریان خون در بدن است .همانگونه که خون ،بدون این که مصرف شود از کانال
رگها تمام اعضا و بافتها را به عدالت تغذیه میکند و به حرکت و زایش میکشــاند،
اعضای جامعه برسد و آنها را به تولید و خدمات رسانی کشاند( .حائری شیرازی1391 ،
ب )11 :امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند؛ "بانکداری به آن معنایی که در جاهای
دیگر هســت رواج پیدا بکند ،مردم از صنعت و کار و سایر چیزها بازمیمانند ،مینشینند
توی خانهشان و پولشان برایشان کار میکند و حال آنکه پول نباید کار بکند .پس اصالح
بانک هم یکی از امور بسیار مهم است ،چنانچه اصالح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم
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پول هم در جامعه بدون اینکه مصرف شود ،باید به عدالت از کانال طرحها و برنامهها به

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

شود و اساس اکتناز را خراب کرده و اکتناز محبت خداوند و اولیاش را بنماید و بالجمله

بسیار اهمیت دارد( ".امام خمینی)434/18 :1379 ،
 15-2-4جهل به مرام 1اسالم در امور مسلمین
از آسیبهای جوامع اسالمی ،جهل و ناآگاهی از منش و دیدگاههای اسالم است و به
 .1مرام :آیین ،ایدئولوژی ،بینش ،جهان بینی ،عقیده ،مسلک و. ...
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دلیل دور شــدن از مرام اسالم ،با تهدیدات بیرونی و چالشهای درونی مواجه میشوند.
اهمیت شــناخت مسلک و آموزههای اسالم به اندازهای اســت که آیت اهلل شاهآبادی از
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

این موضوع به عنوان علت اصلی عقب ماندگی جوامع اســامی یاد میکنند .ایشان اذعان
میدارند" :علتالعلل جهل به مرام اســام اســت .زیرا که اگر مرام اسالم معلوم ما بود و
همان بعینه مرام ما مســلمین شــده بود البته در اطراف آن کوشش نمودهمقصود را انجام
میدادیــم و ما در اینجا مقصود و مرام را از ناحیهی مقدســهی اســام بموجب فرموده
حضرت خاتم الرسل صلی اله علیه و آله (انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی) بیان
مینماییم تا موجب شفاء صدور انام گردد( ".شاهآبادی)6 :1380،

 3-4تهدیدات بیرونی تولید مملکتی در ناحیهی مقدسهی اسالمی
 1-3-4انتشار عقاید باطل و انحرافی
شاهآبادی در شذره االولی به آفت "انتشــار عقاید باطله" (شاهآبادی )3 :1380،اشاره
میکند و تأکید دارد بر اینکه برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی به قوهی عاقله (کمال علم)
نیاز اســت (شاهآبادی )20 :1380،ولی هر علمی برای پیشرفت و تعالی اقتصادی مناسب
نیســت .بلکه علم بومی و منبعث از تعالیم ناب اسالمی مدنظر ایشان است و اعتقاد دارند
جوامع اسالمی به جای تکیه بر پیشرفتهای علمی غربی ،باید در حوزهی علم و اندیشه
نیز فعالیت مفید داشــته باشــند تا از طریق افکار و عقاید انحرافی دولتهای مادیگرا به
سمت و سوی تباهی و حیات مذبوحانه گام برندارند.
شــاهآبادی اعتقاد دارد دشــمنان اســام از ضعف و فقر اقتصادی مردم برای ترویج

الگوی
اسالمی
ایرانی

و اشــاعهی افکار و مذاهــب باطلهی خویش به طرق کمکهــای اقتصاد بهره میگیرند
تــا بتوانند مقاصــد خود را تحصیل نمایند که دســتاورد این اقدام ،ظلــم و کفر خواهد
بود( .شــاهآبادی :1380،پاورقی ص )43دشــمنان از طریق مساعدتهایی در خصوص
مدرسهسازی ،تأسیس بیمارستان و غیره ،سعی در جلب محبت مردم دارند تا بتوانند افکار
باطل و انحرافی خود را در جامعه رونق بخشند.
ایشــان با صراحت کامل ،تبعیت از عقاید باطل و انحرافی غرب را همردیف با انهدام
مملک اســامی میدانند و تاکید مینماینــد؛ "اختالل در امر معاش از جهت فقدان کمال
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علم و عمل صنایع میباشد و معلوم است این معیشت فعلی که از رشحات معیشت دشمن
اســت ،البته باقی نخواهد ماند و محکوم خواهیم شــد بهانعدام؛ بلکه کمال علم و عمل
دشمن و قوت حیات او و تدبیر در جریان تجارتش موجب تعطیل قوای عامله و نقص در

آن به همان حرکت تقلصی قانع اســت( ".شــاهآبادی )20 :1380،وی در تشریح سیاست
ُعدّ ه بر فاســد بودن مسلک بلشویکی و افکار ماتریالیستی اشاره میکند (شاهآبادی:1380،

الگوی
اسالمی
ایرانی

ما شــده ،علم ًا و عم ً
ال نظیر قوت حیات ذابح که مذبوح را به آن مقام رسانیده و با وجود

 )34و چنین توضیح میدهد که بشر برای رشد و تعالی به جای احکام مادیگرایانه نیز به
عقایــد عقلی و دینی نیاز دارد .از این رو ،بحث "حاجت به دین" را امری فطری میداند
رسوخ افکار و اندیشــههای مادیگرایانه غربی در جامعهی ایرانی یکی از آفتهایی

است که به اعتقاد آیت اهلل شاهآبادی میتواند زمینههای فساد و تزلزل در پایههای اقتصادی
کشور را فراهم آورد.
 2-3-4در اختیار قرار دادن صنایع به بیگانگان و بی توجهی به معاش جمعی
یکی از امراض مملکت اســامی در اندیشــهی اقتصادی آیت اهلل شاهآبادی" ،تحویل

دادن ابواب صنایع و حرف و ُطرق اعاشــه( "1شــاهآبادی )4 :1380،است .چنین خطری
در حوزهی تولید کاالهای مملکتی اشاره به این موضوع دارد که به جای اینکه به زندگی
خود ســازندهی یک زندگی تازه بدون وابستگی باشیم ،راهی را در پیش بگیریم که تمام
ســرمایههای خویش را به رایگان در اختیار بیگانگان گــذارده و آنچه مورد احتیاج یک
جامعه پیشرفته است را از دســت بدهیم؛ به گونهای که به دریوزگی بیگانگان و دشمنان
اســام بیفتیم؛ همچنین بســیاری از صنایع که امروز مورد استفاده جوامع پیشرفته است،
بدون آنکه درصدد یادگیری و اســتفاده از دانش آن باشــیم ،به تقلیــد از بیگانگان مورد
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واقعی و اساســی خود بیندیشــیم ،خود را به مظاهر مادی آن تسلیم کنیم و به جای آنکه

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

که میتواند از روند نابودی و فنای محتاج (بشر نیازمند) جلوگیری نماید.

اســتفاده قرار دهیم و تنها به مصرف آن قناعت کنیم؛ غافل از آنکه با ادامه چنین وضعی،
سرمایههای جامعه را بدون آنکه بازدهی داشته باشد ،مصرف کرده و هر روز از توان خود
میکاهیم .یک جامعهی مترقی و آگاه به وظیفه ،میتواند مصالح خویش را تشخیص دهد
 .1روزی رساندن ،زندگی کسی را اداره کردن.
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و گریبان خود را هرگز به دســت بیگانگان نسپارد و مجذوب ظواهر فریبندهی آن نگردد
و در چنین شرایطی از تهاجم فرهنگی بیگانه آسیب نمیبیند( .شاهآبادی)44-45 :1387،
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

بنابراین ،جامعهای که نســبت به تحصیل صنایع و حرفههای تولیدی بیتوجه باشــد ،در
زمینهی معاش ملی خود با مشــکل مواجه خواهد بود و حتی در زمینهی کاالهای خیلی
اساســی به دیگران وابســته خواهد بود و تمرکز خود را بر واردات کاالها قرار خواهد و
همین امر میتواند عزت ،اقتدار ،اســتقالل و ثبات ممالک اســامی را تحت الشعاع خود
قرار دهد.
 3-3-4افتراق ناشی از اختالط با اجانب
ایشــان در کتاب "شــذرات المعارف" یکی از علل بیماری مسلمین را عدم وحدت
و افتراق ایشــان دانســته و آنرا موجب اضمحــال معاش و معاد مســلمانان میدانند.
(ذبیحی )481 :1387،بنابراین ،از بسترهای بیرونی تضعیف روندهای اقتصادی و سیاسی
جوامع اسالمی ،دور شدن از وحدت است و یکی از عوامل رشد چنین تهدیدی ،اختالط
و روی آوردن به قدرتهای اســتعماری اســت که همواره منشأ انهدام جوامع اسالمی و
پســرفت آنها محسوب میشوند .شاهآبادی در خصوص این مسئله اشاره میکند" :افتراق
مســلمین و انفصام خیط اخوت از میانه آنهاســت بهواسطه اختالط با اجانب که موجب
اضمحالل هر یک شــده معاشــ ًا و معاداً ،حتی آنکه اجتماعات مختلفه المسالک موجب
ضعف و اختالل اســت (فضال عن االنفراد) و هرچه انفراد و افتراق بیشتر شود اختالل و
انحالل شــدت نماید تا بهسرحد انعدام همه جهات و حیثیات رسد؛ چنانچه حس اعداء

الگوی
اسالمی
ایرانی

این جهت را ،موجب هیجان و حرکت ســریعه آنها گردیده و البته با این حالت حاضره،

اســاس زندگانی دینی و دنیوی شــما را بر چیده ،مصداق آیه کریمه شریفه :خَ ِس َر ُّ
الدنْيَا
َواآل ِخ َر َة َذل ِ َ
ين 1خواهید گردید" (شاهآبادی )5 :1380،چنین تهدیدی
ــرانُ ال ْ ُمب ِ ُ
ك ُه َو الْخُ ْس َ
باعث گردیده اســت تا ایشان بر "اجتناب از خلطه و آمیزش با اجانب" (شاهآبادی:1380،

 )7تأکید ویژهای نمایند و چنین راهبردی را در راستای استقالل و رهایی از قید و بندهای
استکبار به کار گیرند.
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 .1آیه  11سوره مبارکه حج.

 4-3-4جنگ تجارتخانهها در عرصهی بین المللی (نزاع اقتصادی)
امــروزه جنگ اقتصادی به تهدیدی علیه امنیت ملی کشــورها تبدیل شــده اســت
( )Rickards,2012و هدف نهايى استكبار از سلطهی اقتصادی بر مردم ،بهرهكشى و استثمار
اســتفاده مىكند .همانگونه كه يك شــخص ثروتمند و مترف ،براى استخدام و حاكميت
بر افراد جامعه مىكوشد تا آنان را از نظر مالى و اقتصادى به خود وابسته كند ،مستكبران

الگوی
اسالمی
ایرانی

و اســتفاده از منابع آنهاســت و براى وابســته كردن ملتها از راههايى مختلف و پيچيده

بينالمللى نيز مىكوشــند تا ملل فقير و محروم را به خود نيازمند سازند ،به خصوص آن
كه قطع وابســتگى اقتصادى ،به مراتب دشــوارتر از قطع وابستگى سياسى است .بسا كه
را به كام مستكبران كشاند .انحصارى كردن بازارهاى دنيا به ويژه در كاالها و محصوالت
اساسى كه مردم در زندگى روزانه بدان نيازمندند ،از سوى مستكبران عالم ،با همين هدف
انجام مىگيرد .نيازمندى به ديگران ،نه تنها ع ّزت و كرامت انســان را متزلزل مىكند ،بلكه

در نهايت او را برده ديگران مىسازد( .سروش ،بی تا)116 :

ســالها قبل از اینکه در ادبیــات مدرن اقتصاد جهانی صحبــت از جنگ اقتصادی به
میان آید ( ،)See: Abdelnour,2011, Coulomb,2004, Galbraith,2001آیت اهلل شــاهآبادی
در کتاب شــذرات المعارف به نزاع بینالمللی در حوزهی تجارت خارجی اشاره کردند و
مســلمین و دستکاری در ذائقه و نیاز امت اســامی بوده است و در همین راستا تأکید
دارند که کشــورهای قدرتطلب از ابزار تجارت خارجی خود برای بندگی و کنیز کردن

جوامع اسالمی بهره میگیرند و تجارت خارجی صرف ًا ابزاری برای سلطه غرب بوده است.
"چون حس حاجتِّ ،
منظم اســت لذا از جمله تدابیر حیلۀ دشمن ،تعطیل این حس است
و فتح باب تجارت که مقصد اعداء است برای خاموشی همین حس است و نزاعات دنیا

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

تأکید داشتند که تالش خیلی از کفار و کشورهای غربی از توسعه روابط خارجی ،استثمار

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

ملتى خود را از وابســتگى سياسى نجات دهد ،اما وابستگى اقتصادى بتدريج ،بار ديگر او

و ...امر برای اختصاص تجارت خانه و متجر 1اســت به آنها...مردم متجر ...انفاس ،اموال
و ...میشــود و چون تمام شود برای ...استفاده ابدالی به طور سهولت از آنها بنمایند مانند
 .1مکان تجاری ،بازار بزرگ ،مرکز تجاری ،مرکز فروش ،محل تجارت ،فروشگاه و بازرگانی.
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عبد و اماء( 1". ...شــاهآبادی :1380،پاورقی ص )25ایشان اعتقاد دارند که دشمنان تالش
دارد با رونق دادن به بازار تجارتی خود در کشــورهای اسالمی ،بسترهای نفوذ در اقتصاد
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

آنها را فراهم نمایند و سرمایههای طبیعی و انسانی آنها را به اسارت و یغما ببرند و بیشتر
منازعات اقتصادی دنیا در راســتای تغییر ذائقه مردم در نوع مصرف است زیرا قدرتهای
جهانی تالش دارند با تعویض نوع مصرف و نیاز مردم ،محصوالت خودشان را به عنوان
نیاز واقعی به آنها تحمیل نمایند و این در حالی اســت که خیلی از این تولیدات ،متناسب
با مقتضیات فرهنگی ،اعتقادی و حتی اجتماعی مردم مسلمان نمی باشد.

 -5نتیجه گیری
مقالهی حاضر تالشی برای شناسایی تهدیدات تولید کاالی داخلی و راهبردهای تقویت
کاالهای ملی از منظر آیت اهلل شاهآبادی بود و به همین منظور ،کتاب شذراتالمعارف به
عنوان مهمترین کتب ایشــان در عرصه امور سیاسی و اقتصادی مورد مداقه قرار گرفت و
یافتههای مقاله به این قرار هســتند؛ در اندیشهی اقتصادی آیت اهلل شاهآبادی ،تولید کاالی
داخلی از اهمیت وافری در پیشــرفت و اقتدار اقتصادی ممالک اسالمی برخوردار است
و ایشــان به جامعهی اســامی توصیه مینمایند از امتعه و کاالی داخلی اســتفاده نمایند
و از خریــد و مصرف کاالهای غیرضروری خارجی که موجبات بی عزتی و وابســتگی
اقتصادی را فراهم میآورد ،پرهیز نمایند .ایشــان در کتاب شــریف شذرات المعارف به
ابعاد مختلف تهدیدات پیش روی کاالی داخلی اشــاره مینمایند که منشاء این تهدیدات
به دو دســته داخلی و خارجی تقسیم میشــود .تهدیدات درونی پیش روی کاالی ملی

الگوی
اسالمی
ایرانی

عبارت از؛ رشــد اخالق رذیله و افعال قبیحه ،ترک امر به معروف و نهی از منکر (دوری
از اسالم انفرادی و تحقق اسالم اجتماعی) ،راحت طلبی و آسایش پرستی ،نفاق اقتصادی
و دورویی در فعالیتهای اقتصادی (اصل غیرت) ،سوء مدیریت در مرکزیت مالی جامعه
(بیــت المال) ،توصیف امراض اقتصادی به جای عالج مشــکالت اقتصادی ،رفاه زدگی
شهروندان ،یأس و نامیدی در تحصیل ســعادت دینی و دنیوی ،وابستگی اقتصاد ملی به
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 .1در خصوص این معرفه در کتاب شــذرات المعارف باید اذعان شــود که به دلیل ناخوانا بودن نسخههای خطی،
بخشهایی از این بخش در متن کتاب وجود ندارد و به صورت نقطه چین ارائه شده است اما به دلیل اهمیت باالی
آن ،در این مقاله نیز از آن استفاده شد .این بخش در پاورقی صفحه  25کتاب قرار گرفته است.

کاالهــا و صنایع خارجی ،قانع بودن به اقدامات تَ َق َّلصی (فعل اندک و محدود) در فرایند
پیشــرفت اقتصادی ،قرض تنزیلی و ربا ،خام فروشــی سرمایههای طبیعی ،کفران نعمت،
حبس پول (انباشــت ســرمایه) و رفع ید از تولید سازنده و جهل به مرام اسالم در امور
قدرتمند غربی اعمال میشود ،مسائلی نظیر؛ انتشار عقاید باطل و انحرافی ،در اختیار قرار
دادن صنایع به بیگانگان و بیتوجهی به معاش جمعی ،افتراق ناشی از اختالط با اجانب و

الگوی
اسالمی
ایرانی

مســلمین است و در حوزهی تهدیدات خارجی پیرامون تولید ملی که از ناحیه کشورهای

جنگ تجارت خانهها در عرصه بین المللی (نزاع اقتصادی) مورد توجه آیتاهلل شاهآبادی
در کتاب شذرات المعارف بودهاند.
دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398
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و سیاســت" ،در حدیث عشق و فطرت ،چاپ دوم ،تهران :ســازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.
● ●صدر ،سیدمحمدباقر (1393ج) .اســام ،راهبر زندگى؛ مكتباسالم؛ رسالتما ،ترجمه مهدی زندیه،
چاپ اول ،قم :دارالصدر.
● ●صدر ،محمدباقر ( 1393الف) .بارقهها ،ترجمه امید موذنی ،چاپ اول ،قم :دارالصدر.
● ●صدر ،محمدباقر ( 1393ب) .اقتصادما ،ترجمه سيّدمحمدمهدى برهانى ،چاپ اول ،قم :دارالصدر.

● ●طباطبايى ،سيدمحمدحســين ( .)1374تفسير الميزان ،ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى ،چاپ
پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.

● ●قربی ،ســیدمحمدجواد (" .)1395خودباوری ،امید و نشــاطاجتماعی در اقتصــاد مقاومتی" ،پدافند
اقتصادی ،شهریور ،شماره  ،22صص.4-8
● ●کریمی مله ،علی و دیگران (" .)1389تهدیدات سیاسی امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)" ،فصلنامه
مطالعات راهبردی ،سال سیزدهم ،پائیز ،شماره  ،49صص.83-109
● ●گوهری ،عباس (" .)1387آســیبها و بیماریهای جوامع اســامی از دیدگاه حکیم شاهآبادی" ،در
حدیث عشق و فطرت ،چاپ دوم ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

● ●الطهرانی ،الشــیخ قاســم ( .)1424القول المتين في تشيع الشــيخ األكبر محيالدين ابنالعربي ،الطبعۀ
االولی ،بیروت-لبنان :دارالمحجه البیضاء.

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

● ●شاهآبادی ،نوراهلل ( .)1397شرح رشــحات البحار ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.

● ●مجموعه نویسندگان ( :)1394تولید ملی ،تهران :انتشارات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه.
● ●مرتضــوی ،علی حیدر( .)1387فیلســوف فطرت؛ نگاهی به احوال و افــکار حکیم آیت اهلل العظمی
محمدعلی شاهآبادی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی.
● ●مطهری ،مرتضی ( .)1389نظری به نظام اقتصادی در اسالم ،تهران :انتشارات صدرا.
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● ●میرمعزی ،سیدحســین ( .)1388نظام اقتصادی اسالم؛ مبانی مکتبی ،جلد ،3چاپ دوم ،تهران :کانون
اندیشه جوان.
● ●هاشمى رفسنجانى ،اكبر ( .)1383فرهنگ قرآن ،چاپ دوم ،قم :بوستان كتاب.
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسالم از منظر اندیش هی آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی(ره)

الگوی
اسالمی
ایرانی
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● ●یوســفی ،احمدعلی (" .)1394تحلیل الگوی اقتصادی آیت اهلل شاهآبادی" ،فصلنامه اقتصاد اسالمی،
سال پانزدهم ،بهار ،شماره ،57صص.87-112
● ●یوســفی ،احمدعلی ( .)1395اقتصاد تعاونی از منظر اســام ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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