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 (اقتصادی اسالم طبق بیانات امام خمینی )ره یها نظاماهداف الگوها و 

1حسین خاندانی رفسنجانی
 

 

 : اهداف الگوهای اسالمی، امام خمینی )ره(، اقتصاداسالمیها دواژهیکل

 

:چکیده

اارااد6اارفاا اتاومی؛2اادال اقتصاادی؛3ااستقاللاقتصادی؛2؛هاان اناااتالیمعنوی1

تاواندردوگانهیاداد ،اهدافنظا اقتصادیدراسال رامای[براساسمحورهایپنج1اقتصادیا]

رد:هبنشخالصه

هایواالیالهیوان انی؛ مارزشکاتقوی وتح1

هایاقتصادیااایجادوتآب  بن ان2

ها،اصلاساسایاسا ناهتنهااتالوااتالیمعنویان انههدرفرهنگوب نشاسالمی،هازآنجا

ههاتاالههحتیجانن زوس  هوابزاریاس برایراه ابیان انبهسویق اهکثروتودارایی،ب 

هتانس رالیال ّهبااد:

ال ّاههمالوس  هتقربالیه[دراینم  راس 2»]وَأّلمّروالّلهیمّرإِناال ّهَاا تّلریمِنّلال تیوءّرمِنِ نّلأّلن فل َهیمّر«

وَمِنّلاْألَاّررابِمَن ییوءّرمِنلبِال ّهِوَال  َوّر ِاآل خِرِوَیَتانِاذلماایین فِاقل«گردد:وسال ودرودبررسولال ّهمی

[3»]ر بَةٌلّلهیمّرسَ یدّرخِ لهیمیال ّهیفِیرَحّرتَتِهِإِناال ّهَغّلفلورٌرَحِ مٌقلرلباتٍاِن دَال ّهِوَصَ ّلواتِالراسیولِأّلالإِناهاقل

ادنکنندبراینزدیههانفاقمیهیعنی:گروهیازااراب،بهخداوروزق ام ایتاندارندوآنچهرا

خواهاداادو شانبهخاداکههت نسببنزدیهنندابدان دهبهخداوبرایداایپ امبرهزینهمی

رد؛زیراخداوندآمرزند ومهرباناسا ان ازدرایانم ادانهخدابهرحت خویشداخ شانخواهد

رساندتالمیهایازاودوان انرابهمرتبهیروحوجانان انمیه هوپاههمالوس  هتزهاس 

ونیک هان انبهآرامشوساگرددوبدینوس هپ امبرخدامأمورفرستادندرودوص واتبراومیه

 هِمّربِهااوَصَالعاَ ّلا ّرهِمّرإِناهخلذ مِن أّلمّروالِهِمّرصَدَقّلةًتلطّلهِرلهیمّروَتلازّل«رسداهن ازمبر ح اتاوس میه

[2»]نٌلّلهیمّروَال ّهیسَتِ عٌاَ ِ مٌکسَکصَالتّل

                                                           
(rafsanjan.economic1@gmail.com)دانشجویراتهاقتصادبازرگانیدانشگا دریانوردیچابهار،1
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ن؛زیرادااایتاومایاههسازیوبرایشانداامنز وکصدقهبگ ر،تاآنانراپاهاآنیعنی:ازاموال

وخداانواوداناس ادرراستایاینباور،اسال برایتوزیعاادالنهثروتباهجاایهاس آنآرامش

  افراد،باپ ونددادنم ا لاقتصادیبام ا لااتقادیوباالبردنکمتوسلادنبهزوروس بمال

المی،تتامیروابطاقتصادی،اجتتاایمنصوصااًرواباطتاوزیعیراسطحایتانواخالقدرجامعهاس

هدراساال پ ونادهب ن ماتارداازاینرو،میمیهاآنداندواورام ؤلهامیمربوطبهخودان ان

پذیرانکدربعتیمواردامهاآنب نک کهتفهایقویاس ب ناقتصادوباورهایااتقادیبهانداز 

اتوبعتیازانفاقاات،بظااهرهبهانوانمآال،هرچندبعتیازواجباتمالیمانندختسوزن   ؛

آیندوبههت نگ رند،ولیدرواقع،جزءم ا لابادیبهاتارمیدرزمر مباحثاقتصادیقرارمی

اهاس آنجه قصدقرب ،ارطاول هبرایقبولی

هااازاشرادرتتا بناشاملورادوترقیکادنبهاوزم نهتاسال ،باباوردااتنان انوارزشنه

هآزادیمانعیبرسررا مالاونشودواوراازم  راص یهجت هاقتصادفراهمساختهاس ،تاجایی

وهدفنهاییبازنداردااسال ،اقتصادراابزاریبرایارتقایمعنویان انقرارداد اس ودست ابیبه

ن زجزبااراد واخت ارخوداوم  رن   اازاینرو،دربعداقتصادین زاگاران اانآزادیوتاله

توانددرراستایهادفهمیهاناتمادیکهاواماخت ارندااتهبااد،بنشاظ مووس عیازسرمایه

افراطایباهماال،متعالیان انقراربگ ردازدس خواهدرف اآیاتب  اریدرقرآنن ب بهم ل

مّرهامّروَأّلوّرالدیکإِناتااأّلمّراوالل[«6«]اثلرلحَتّایزیرّرتلامیال تَقاابِرّلکامیالتاهأّلل هاا«سن هشدارداد اس مانند:

[در1«ا]أّللِا مٍنِزلونّلالذاهَبَوَال فِتاةّلوَالیین فِقلونّلهافِیسَبِ لِال ّهِفّلبَشعر هیمّربِعَذابٍکوَالاذِینّلیَ[«5«]فِت نّلةٌ

 ا هالّاماااکیاابنآد منمالکیقولابنآد مالی،مالی!وهلل«روایاتاسالمین زآمد اس :

گوید:مالمن،مالمن!ایآد [یعنی:فرزندآد می1«]فأّلف نّل  اولب  فأب   اوتّلصَد ق فامت  ا

هصادقههردی،یاآناس ههنههپوا دیوردی،ههخوردیوتبا هآیامالتوجزآنچ زیاس 

مکنّیأخشیأن تب طالدن اا  کمولکفوال ّهماالفقرأخشیا  «اشساختی؟دادیوجاریوباقی

[یعنای:باهخادا0«]تهمکاتااه همککتاتناف وهافته همفتناف وهاکتاب طا یالذینمنقب ه

هبارپ شا ن انهگونهگ تراود؛آنترسمدن ابراتاسایههمیکسوگند!ازفقربراتاب مندار ،ب 

ند،هتانگوناههکهآنانبرخاستندواتاراهالهاتاادودرط بآنبهجنگبرخ زید،هتان ان

رد وازماال،ه دهرداازسویدیگر،اسال برضرورتتالشبرایتأم نمعاشتاهکهآنانراهاله

وَأّلن لّلا ّرسَ«نتایاد: ابماالتشاویقمایهند،هتچن نمرد رابهتالشبارایهبهخ رتعب رمی

ال ال بهمصادففرمودند:صبحزودبهسویازتخاویشاظما  هه[اما 10»]لِإل ن انِإاِلّماسَعی

اریکوب فرمایند:خداوندازپرخوابیوفراغ ال ال ن زمی[اما صادقا  ه11یعنیبازارروانهاوا]
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دوریکهایناپاااود،ازبهر تفامیهاکهایاقتصادیاسال ،بهمالپا[درفعال  12متنفّراس ا]

اوداج تهواینهتهدرسایهمراقب نف انیودرونیانجا می

منابع:

تباقتصادیآن،نامهمف اد،شک[س دح  نم رمعزی،ترس منظا اقتصادیاسال براساسم1]

ا110،ص12

ا111[توبه/2]

ا00[توبه/3]

ا103[توبه/2]

ا1ا2اثر/ک[ت6]

ا16[تغابن/5]

ا32[توبه/1]

ا211[ریاضالصالح ن،ص1]

ا121،ص1[مجتواهورّا ،ج0]

ا30[نجم/10]

،باباولازابوابمقدماتتجارتا12[محتدبنح نحرّاام ی،وسا لالش عه،ج11]

ا1،ح11هتان،باب[12]
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