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 چکیده

ها، منابع مالی و انسانی است   کهه  می، با توجه به ظرفیتها، تواناییالگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلا     
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 مقدمه

، اقتصادی بروز و ظهور بیشتری دارد نچه در اقتصاد اسلامی نسبت به دیگر جوامع      

بایست  ، نیات و اعمال میباشد، در این اقتصاد ا از لحاظ ظاهری و باطنی میصحت قرارداده

د و هماهنگی بین اعمال و نیات در جهت جهت اهداف و اغراض شارع مقدس باش در

ی اسلامی با نظر به  ،  لذا در جامعهمی از اهمیت شایانی برخوردار استی اسلا مصالح جامعه

از طرق ، هیچ مسلمانی نمی تواند ،اولا ،ی نفی سبیل ال بالنیات، و قاعدهحدیث نبوی الاعم

اقتصادی،  های اجنبی سل هد کشور اجازه ده اینکه ، یانامشروع کسک مال نماید ثانیا

، یا اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مسلمان داشته باشند در این راستا فرمایشات سیاسی

مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ما رابر ن داشت به تحقیقی بپردازیم تا به 

اسلامی ی  عهاین سوال پاسخ داده شود که قصد و نیت چه تاثیر در عقودی که با مصالح جام

؟ که با توجه به قاعده ی نفی سبیل و فرمایشات مقام معظم رهبری همراه نمی باشد دارد

مقاصدی که به ضرر  شویم که کلیه درخصوص اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رهنمود می

 باطل و عمل به  ن حرام می باشد منافع کشورهای اسلامی منجر شود  ن عقود از اساس 

قانون اساسی جمهوری  9029نفی سبیل، اصل رفی علاوه بر قاعده ین م لک از طمبین ا

 جوییسل ه هرگونه نفی اساس بر باید ایران خارجی سیاست اسلامی ایران نی  می باشد که

و از طرفی دیگر حدیث نبوی الاعمال بالنیات می باشد که ما  .شود تنظیم پذیریسل ه و

 رداخت.ذیل  به  ن موارد خواهیم پ بصورت مختصر در

                                                           
 پذیری،سل ه و جوییسل ه هرگونه نفی اساس بر ایران اسلامی جمهوری خارجی سیاست:دو و پنجاه و یکصد اصل 9

 هایقدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع کشور، ارضی تمامیت و جانبه مهه استقلال حفظ

 .است استوار غیرمحارب دول با متقابل  می صلح روابط و گرسل ه
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 حدیث نبوی الاعمال بالنیات: 

 رَُّسوِله وَّ الل هِ اِلَّی هِجْرَُّتهُ کَّانَّتْ  فَّمَّنْ مانَّوی ءٍ اْمرِی لکُل  اِن ما و بِالن ی اتِ الاْعَّمْالُ اِن َّماِ»     

 اِلیَّ  فَِّهجْرَُّتهُ یَّنْکُحها اَِّوامْرَّأَّهٍ یِصیبها دُنْیا اِلیَّ  هِجْرَُّتهُ  کانَّتْ مَّنْ وَّ رَّسُوِله وَّ الل هِ  اِلَّی فَّهِجْرَُّتهُ 

 (ماهاجَّرَّاِلْیهِ

 هجرتش که هر است؛ کرده نی ت که است چی ی  ن را کس هر و است، نی ت به عملها     

 سوی به هجرتش که هر و اوست، رسول و خدا به هجرتش بوده، او رسول و خدا سوی به

 است چی ی همان به هجرتش شود، همسر او با که زنی یا رسد بدان که است بوده دنیایی

 (90 :9ج ،9409 بخاری،) است کرده  ن  هنگ که

  ن  له و علیه الله صلی خدا رسول فرموده این سبک که است مشهور فقها چنین ن د     

 به را هجرت فضیلت که هدف بدان نه اما. کرد هجرت مدینه به مکه از مردی که است

 و علیه الله صلی پیامبر. کند ازدواج قیس ام نام به زنی با که هدف بدان بلکه  ورد، چنگ

 دل در و پرورانده سر در که است چی ی همان هجرتش از او بهره تنها که داد خبر او به  له

 روی همین از: اند گفته. است رانده سخن  ن از و ساخته  شکار  نچه نه است، داشته نهان

 عسقلانی،) است شده برد نام زن  ن از تنها دنیایی هدفهای همه میان از حدیث این در

 (99-1 :9 ج ،9909

 هرکس برای و هاست نیت به ها کرده» فرمودند که شده نقل (ص)اسلام گرامی پیامبر از    

 دلالت حدیث این ( 90 :0 باب ،9ج ،9499 حرعاملی،) «است کرده نیت خود  نچه است

 اب ال حدیث این از گوید می حجر است، ابن افراد نیات و مقاصد تابع اعمال اینکه بر دارد

 دلالت زیرا است شده اعتبار مخالف قصد شارع از جمله حیل باشد،هر عملی که قصد  ن 

 بنده نیست یکی عملش و قول هرکسی و دارد بستگی  ن قصد و نیت به هرعملی کند می

 بر استدلال تیمیه ابن (92۳ -921 :92 ج 9909 عسقلانی، حجر ابن) باشد نمی پروردگار ی

حیل و هر نچه با مقاصدالشریعه ناسازگاراست  را  اب ال و ذرایع سد باب از را حدیث این

  ن بر حدیث این» گوید می بحیری  (99 :6 ج ،949۳، تیمیه ابن) دهد می قرار تاکید مورد
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 نیست،  ن حقیقت ج  چی ی عقد هر و  ن واقعیت ج  چی ی عمل هر که کند می دلالت

 نرهاند؛ ربا گناه از را او بیع صورت و افتد ربا در خواهد ربا بیع عقد به که هر سان بدین و

 محلل برای که لعنی به تهدید مشمول و است محلل خواهد تحلیل نکاح، عقد به که هر

 دارد دلالت این بر حدیث همچنین. رهاند نمی لعن این از را او نکاح صورت و است،  مده

 در و است، گناه شود قصد خدا حرام کردن حلال اخدای حلال کردن حرام  ن از چه هر که

 یا دهد انجام را حرام کار که کند نمی تفاوتی هیچ حرام کار انجام برای حیله بودن گناه

 قرار حرام به رسیدن برای ای وسیله است شده وضع دیگر هدفی برای شرع در را  نچه

 (902 :9916 بحیری،.«)دهد

روشن است هرگونه قصد و نیتی که خلاف نیات و اغراض  از سیاق کلام فقهای اسلامی      

 ی باطل و عمل به  ن حرام می باشد.و اهداف شریعت و شارع مقدس باشد تحت هرعنوان

 

 :قاعده ی نفی سبیل

 لِْلکَّافِرِینَّ  کَّانَّ وَّإِنْ مَّعَّکُمْ نَُّکنْ أَّلَّمْ قَّاُلوا اللَّ هِ مِنَّ فَّْتحٌ لَّکُمْ کَّانَّ فَّإِنْ بِکُمْ یَّتَّرَّبَّ ُصونَّ الَّ ذِینَّ     

 الْقِیَّامَّةِ وَّلَّنْ  یَّوْمَّ بَّْینَُّکمْ یَّْحکُمُ الْمُؤْمِنِینَّ فَّاللَّ هُ مِنَّ وَّنَّمْنَّعْکُمْ عَّلَّْیکُمْ  نَّسْتَّحْوِذْ أَّلَّمْ قَّالُوا نَّصِیکٌ

 از فتحی اگر تا فرصتند انتظار در که منافقان همان سَّبِیلًا الْمُؤْمِِنینَّ عَّلَّى لِْلکَّافِرِینَّ اللَّ هُ یَّجْعَّلَّ

 اگر و نبودیم شما با ما مگر: گویندمی دانسته، شما از را خود شود شما نصیک خدا ناحیه

 قبولاندیم شما به را خود رهنمودهای ما که نبود مگر: گویندمی  نان به شود کافران نصیک

 و کرد خواهد حکم شما بین قیامت در خدا ولی بگروید، مؤمنین دین به گذاشتیمنمی و

 9 .باشند داشته مؤمنان بر تسل ی کمترین کافران که نداده اجازه ابد تا خدا

                                                           
 949 نساء، 9
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را در بر  9، یهودیان و کفارعدد قر نی که نفی سل ه ی منافقانفقهای اسلامی از  یات مت     

ن داشته است قاعده ای کلی به نام قاعده ی نفی سبیل را استخراج نموده اند که بر اساس ای

 امری اسلامی، فقه نظر از مسلمانان و اسلامی جامعه بر ل ه بیگانگانقاعده هرگونه س

 در بیگانگان و غیرمسلمانان نفوذ گسترش و اف ایش باعث که ارتباطی هرگونه و نادرست 

 ممنوع و حرام  کنند، دخالت مسلمین امور در بتوانند  نان که ایگونهبه گردد اسلامی جامعه

 وَّ عَّلَّیْهِ  یُعْلَّى لَّا وَّ یَّعْلُو الِْإسْلَّامُ»فی سبیل در روایات روایت شود، موید قاعده ی نمی تلقی

 ملل، و مکاتک سایر به نسبت اسلام»می باشد   «یَّرِثُونَّ لَّا وَّ یَّْحجُُبونَّ  لَّا الْمَّْوتَّى بِمَّنْ ِلَّةِ الْکُفَّ ارُ

 از مانع هستند، هامرده من له به کافران و ندارد برتری  ن بر چی ی هیچ و دارد برتری همیشه

 (994 :4ج ق،9499 ،)شیخ صدوق.«برندنمی ارث نی  خودشان و شوندنمی دیگران ارث

 مختلف هایحوزه در اسلامی جوامع بر کفار سل ه و نفوذ نوع هر راه قاعده، این براساس     

 تحت نپذیرفتن سیاسی نظر از. شود مسدود باید فرهنگی و اقتصادی نظامی، سیاسی،

 داخلی امور در بیگانگان مداخله نبودن جای  استعمار، و استبداد و ظلم نفی ،الحمایگی

 بر تسلط نظامی نظر از و است تأکید مورد سیاسی هایگیریتصمیم و اسلامی کشورهای

گیرد و به لحاظ اقتصادی کلیه ی قراردادها و عقودی برمی در نی  را نظامی تدبیر و مقدرات

د باطل و عمل این عقو ورهای اجنبی بر ممالک اسلامی شودی کشکه منجر به استیلا و برتر

جنبه ی  دو جنبه دارد یکی ایجابی و دیگری سلبی در قاعده ، اینشدمی با به  ن حرام

ایجابی با ت بیق قاعده با اقتصاد مقاومتی می توان به این نکته اشاره کرد که می بایست 

                                                           
 ند،کمی تأیید را مسلمانان استقلال و کافران سبیل نفی  یه ضمنی، صورت به قر ن  یات در که دیگری موارد از 9

 سرپرستی و سل ه ( نپذیرفتن۳  یه منافقون، سوره ؛90  یه فاطر، سوره ؛991  یه نساء، مسلمانان،)سوره ع ت به توانمی

 و کتاب اهل از نکردن پیروی (999  یه هود، کافران،)سوره به اعتماد و میل ( عدم02-09  یه مائده، سوره کافران،)

 (نداشتن21  یه فتح، ایستادن،)سوره خود پای (روی41  یه مائده، رهسو ؛900-941  یه عمران، ل مشرکان،)سوره

 و کافران دشمنی که  یاتی ( و.01  یه مائده، سوره ؛991-99۳  یه عمران، ل مشرکان)سوره با صمیمانه دوستی

 اشاره است،  نان هایتوطئه و هانقشه برابر در مسلمانان هوشیاری خواستار و کندمی گوش د را مسلمانان با مشرکان

 (.904ص ،9ج ش،99۳2 کریم، قر ن المعارف دائرة قر ن، معارف و فرهنگ مرک .کر)
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، و اقتصادی بوجود سیاسی، فرهنگی هت حفظ استقلال،راهکارهایی دقیق و مستحکم ج

قرار نگیرند، و از جنبه ی   ورد تا ممالک اسلامی تحت سل ه و وابستگی کشورهای اجنبی

اکمتی ممالک بیگانگان بر منابع اقتصادی و ح ی قراردادهایی که منجر به سل ه ، کلیهسلبی

ه ناقض اهداف و  ن قراردادها بر اساس این قاعداسلامی می گردد نفی شده زیرا تمامی 

  .اغراض شارع مقدس می باشد

 

 با رویکرد قصد و نیت  ، مکر و فریب دراسلامحیله ه،ممنوعیت بکارگیری خدع

 عامه درفرهنگ ها واژه این از واقع ، درحیله و واژه هایی مشابه به  ن مکر، خدعه، کید،     

 کاری دارد قتضاا  ن ظاهر که  نچه خلاف دارد، سعی شخص که برند می بهره زمانی

 به را انسان که کاری برای همچنین باشد عمل ظاهر خلاف نیتش و قصد و دهد انجام

  ن به یافتن راه از ذهن اما دارد یکسان باطن و ظاهر اینکه رقم علی رساند می مقصود

 بکار نکوهیده موارد درخصوص بیشتر گان واژه این است مسلم  نچه است غافل مقصود

 عنایت با است تر شناخته  گان واژه این درخصوص عامیانه فرهنگ در معنا همین و رود می

 لا و یَّمکُرْ  فلا مسلما کانَّ مَّن: »فرمایند می( ص) اکرم پیامبر که است عامیانه معنای همین به

 که کسى«الن ارِ  فی الخَّدیعَّةَّ و المَّکرَّ إن  : یقولُ السلام علیه جَّبرئیلَّ  سَّمِعتُ فإن ی یَّخدَّعْ؛

 شنیدم السلام علیه جبرئیل از زیرا کند؛ مى گرى حیله نه و زند مى نیرنگ نه باشد، مسلمان

 ص ،92 ج ،9401 عاملی، حر شیخ)  تشند در گرى حیله و نیرنگ همانا: گفت مى که

  که است راستا این در و( 940060  ح ،00 ص ،2ج ،9991 صدوق، وشیخ9691۳ ح ،242

 فکونوا ، الن ارِ  فی الخَّدیعَّةَّ و المَّکرَّ إن :»فرمایند می حیله و مکر ی باره در( ع) علی حضرت

 خداوند از پس  تشند در گرى حیله و نیرنگ «حَّذَّر على صَّولَِّتهِ مِن و وَّجَّلٍ عَّلىِِ  الل ه مِن

 در حضرت یا و (904 :9211 حَّر انی، شُعبه ابن)باشید حذر بر او یورش از و جل  و ع  

 أمکَّرَّ  لَّکُنتُ الن ارِ فی الخَّدیعَّةَّ و المَّکرَّ أن   لَّولا »دفرماین می خدعه و نیرنگ نکوهش،

 شیخ)بودم عرب مک ارترین من  ینه هر  تشند، در خدعه و مکر که نبود اگر«العَّرَّبِ
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 ص ،2 ج ،9401، کلینی ،691 ص ،9 ج غفاری ترجمه ،219 ص 9ج ،996۳ صدوق،

  ستوده معنای در گان واژه این گاه کید، خدعه، مکر، منفی های جنبه برخلاف اما ،(911

 انجام به مردم برانگیختن نیرنگ، خدعه، مکر، از مراد شک بدون معنا این در روند بکارمی

 که کودکی به مثلا رساند می را مثبت جویی چاره نوعی و است اندیشیدن و تدبر با کارها

 را کودک م اج  ن تلخ طعم تا کنند شیرینی یا عسل به  غشته را دارو خورد نمی دارو

 جنگ در(و له علیه الله صلی) خدا رسول که  نجاست مثبت ی خدعه مبین و ندهد  زار

 بِما تُکَّل ِمُوا: »فرمودند نی  و(999 :90 ج ،9499 حرعاملی،)«خُدْعَّةٌ الْحَّرْبُ : »فرمودند خندق

 اورید،بی زبان به( دروغ باگفتن) دشمن نابودی درباره خواهیدمی که را  نچه یعنی«ارَّدْتُمْ 

 علیه) علی حضرت  که است  مده تواریخ در و(999: 90ج ،9499، حر عاملی)هستید  زاد

 او پای به سپس و کرد مشغول دیگری کار به را عبدود عمروبن خندق جنگ در( السلام

 الْحَّرْبُ » داد جواب حضرت. کردی خدعهعلی ای: گفت عمرو. شد ق ع که زد شمشیر

( و له علیه الله صلی) پیامبر همچنین( 11 :29 ج ،9494 نجفی،.)است فریک جنگ، «خُدْعَّةٌ 

 بَّْینَّ وَّالْاصْلاحِ زُوْجَّتُکَّ وَّعَّْدُتکَّ الْحَّرْبِِفی الْمَّکیدَّةُ: اْلکِذْب فیه ِنَّ یَّحْسِنْ ثَّلاثٌ» فرمایند می

 میان دادن سازش و خود همسر به وعده و نبرد در فریک نیکوست، دروغ جا سه در«الن َّاسِ

 مفسران که است لحاظ همین به و (61 :گیلانی مدرس ترجمه ،9962 صدوق، شیخ.)نمردما

 داشته نکوهیده و پسندیده ی دوجنبه تواندو می مکر فرمایند می قر ن  یات در تدبر با

 ال  َّی ِکُ  الکَّلِمُ یَّصعَّدُ جَّمیعًا إِلَّیهِ العِ  َّةُ فَّلِل َّهِ العِ  َّةَّ یُریدُ کانَّ مَّن فرماید می متعال خداوند باشد

 فاطر یَّبورُ هُوَّ أُولئِکَّ شَّدیدٌ وَّمَّکرُ عَّذابٌ لَّهُم الس َّی ِئَّاتِ یَّمکُرونَّ یَّرفَّعُهُ وَّال َّذینَّ الص الِحُ وَّالعَّمَّلُ

 خداست؛ برای ع  ت تمام( که چرا بخواهد خدا از باید) است ع  ت خواهان که کسی (90)

 بد هاینقشه که  نها و برد؛می بالا را صالح عمل و کند،می صعود او سوی به پاکی ه سخنان

 به و) شودمی نابود  نان( افسادگرانه تلاش و) مکر و  نهاست برای سختی عذاب کشند،می

 فَّهَّلْ  بِأَّهْلِهِ إِلا َّ  الس َّی ِئُ الْمَّکْرُ یَّحِیقُ لاَّ  وَّ الس َّی ِئِ مَّکْرَّ وَّ  الْأَّرْضِ فِی واْستِْکبَّاراً (!  رسدنمی جایی

 اینها (49 فاطر) تَّْحوِیلاً الل َّهِ لِسُن َّةِ تَّجِدَّ لَّنْ وَّ تَّبْدِیلاً الل َّهِ لِسُن َّةِ تَّجِدَّ  فَّلَّنْ الْأَّو َِّلینَّ سُن َّةَّ إِلا َّ نْظُرُونَّیَّ
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 را صاحبانش دامان تنها نیرنگها این ام ا بود؛ بدشان نیرنگهای و زمین در استکبار بخاطر همه

! دارند؟ انتظار را(  نان دردناک عذابهای) و پیشینیان سن ت ج  یچی   نها  یا گیرد؛می

 در !یابینمی تغییری الهی سن ت برای هرگ  و یافت، نخواهی تبدیل خدا سن ت برای هرگ 

 ومکروا: )عمران  ل سوره 04  یه اما است رفته بکار  ن ناسپند معنای در مکر  یات این

 در مکر( پاسخشان در) خدا و ورزیدند مکر( شمناند) و"( الماکرین خیر والله الله ومکر

 الذین بک یمکر واذ: )انفال سوره 90 ، یه"است مکرانگی ان بهترین خداوند و  ورد میان

 و" ؛(الماکرین خیر والله الله ویمکر ویمکرون یخرجوک او یقتلوک او لیثبتوک کفروا

 یا بکشند یا کشند بند به را تو تا کردندمی نیرنگ تو درباره کافران که را هنگامی( کن یاد)

 تدبیرکنندگان بهترین خدا و کردمی تدبیر خدا و زدندمی نیرنگ و کنند اخراج( مکه از)

 نیرنگ به دست و" ؛(یشعرون لا وهم مکرا ومکرنا مکرا ومکروا: )نمل سوره 00  یه ،"است

 الناس اذقنا واذا: )نسیو سوره 29  یه."نداشتند خبر و زدیم نیرنگ به دست( نی  ما)و زدند

 ما یکتبون رسلنا ان مکرا اسرع الله قل  یاتنا فی مکر لهم اذا مستهم ضراء بعد من رحمة

 بناگاه بچشانیم رحمتی است رسیده ایشان به که  سیبی از پس را مردم چون و" ؛(تمکرون

 نفرستادگا حقیقت در است تر سریع خدا نیرنگ بگو است نیرنگی ما  یات در را  نان

 من الذین مکر وقد: )رعد سوره 42  یه."نویسندمی کنیدمی نیرنگ  نچه ما( فرشتگان)

 ولی کردند نیرنگ بودند  نان از پیش که کسانی یقین به و" ؛...(جمیعا المکر فلله قبلهم

 نی  فریک و خدعه نسا، سوره 942 و بقره سوره 1  یات در ." …خداست ن د تدبیرها همه

 این بررسی از است مراد  ن ممدوح جنبه جهت دو از که است شده ادهد نسبت خداوند به

 تدبیر همان  یات این در خدا مکر از منظور اولا، بریم می پی دومورد به شریفه  یان

 مرتبه در تدبیر این و انجامد،می بدکاران عذاب و حرمان به که است تقدیرهایی و خداوند

 مقابل در مکر ثانیا، است؛ پسندیده عملی عدالت مقتضای به و بندگان مکر از پس و دوم

 و  مده مکر مقابل در سبحان خداوند حیله و مکر نی   یات این در و است؛ ممدوح مکر،

 فریک را کسی و کندنمی خدعه و حیله کسی به خداوند دیگر، عبارت به است؛ پسندیده
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 م لک این است بر ن نی  فقها نظر که باب این در است مهم رسد می نظر به  نچه دهد؛نمی

 این از سبحان خداوند و است نقصان و جهل کردن، حیله و دادن فریک منشا که است

 و سخط گرفتار گرداند،می روی خداوند هدایت از که کسی ولی است؛ مبرا نقایص

 راغک محمد بن حسین)است "خدایی مکر" دیگر معنای این شود؛می تعالی حق غضک

 ،9ج ،9494 سیوطی ،260 ص 6،ج9492 قریشی، اکبر علی سید .419ص همان، اصفهانی،

 (29 ص

 ی جنبه همان نی  باشد می حیله با مشابه معنای در گان واژه از که نی  کید درخصوص     

 نَّ  کَّیْدَّکُ کَّیْدُِکنَّ  إِنَّ   مِنْ  إِنَّ هُ قَّالَّ دُبُرٍ ِمنْ قُدَّ  قَّمِیصَّهُ  رَّأَّى فَّلَّمَّ ا است توجه مورد  ن نفی و مثبت

 مکر از این: گفت است دریده سر پشت از پیراهن که دید شوهر چون( 2۳ یوسف)عَّظِیمٌ

 بِأَّوْعِیَّتِِهمْ فَّبَّدَّأَّ. است انگی حیرت و ب رگ بسیار زنان شما حیله و مکر که است، زنان شما

 فِی أَّخَّاهُ لِیَّأْخُذَّ کَّانَّ یُوُسفَّ مَّالِ کِدْنَّا أَِّخیهِ کَّذَّلِکَّ وِعَّاءِ ِمنْ اْستَّخْرَّجَّهَّا ثُمَّ  أَِّخیهِ وِعَّاءِ قَّبْلَّ

( 16 یوسف) عَّلِیمٌ عِلْمٍ ذِی کُلِ  نَّشَّاءُ وَّفَّوْقَّ مَّنْ دَّرَّجَّاتٍ اللَّ هُ نَّرْفَّعُ یَّشَّاءَّ أَّنْ إِلَّ ا الْمَّلِکِ دِینِ

  ن  خر کرد، برادر بار از پیش ایشان بارهای از تحقیق در شروع( او مأمور یا یوسف) پس

 در که  موختیم، یوسف به ما را تدبیر این.  ورد بیرون( بنیامین) خود برادر ارب از را مشربه

 دستوری و) بخواهد خدا  نکه ج  بگیرد، گرو به را برادر  ن بتوان که نبود این ملک  یین

 بلند مراتک به بخواهیم را کس هر( جهانیم خدای که ما و. بیاموزد یوسف به وحی طریق از

  یه این در. دارد وجود دانشمندتری دانشمندی هر فوق( که بدانند ممرد تا) و رسانیممی

 فرماید می و دهد می نسبت خود به تدبیر معنای به را کید خداوند که نماییم می مشاهده

 اهل در واژه سه این بررسی از یوسف، براى  موختیم تدبیر و کردیم تدبیر: لِیُوسُفَّ کِدْنا

  .شود می برداشت موارد این  لغت

 است برابر معنایی لحاظ از  ن با عموما و رود می کار به حیله کنار در معمولا مکر، -9

: ماکر ناقلا، زیرکاه،  ب گر، حیله: مکار کار، خدعه مکره، زرنگی، و نیرنگ فریک، مکر،»

  مده دهخدا نامه لغات در همچنین (9۳9 :0 ج ق،9494 ،منظور ابن)«بداندیش فریبنده،
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 به را مکرشده که است مخفی تدبیر اصل در مکر شده، گفته مکر برای المنار در است

 المحیط قاموس در اینکه. رود می بکار بد تدبیر در اغلک و میکشد کرد نمی گمان  نچه

 نظر در را غالک معنای دو هر خدیعه و ، ،احتیال مکر  مده صحاح در و خدیئه، ، مکر گفته

 (61 :91ج ش،99۳۳ دهخدا،()اند گرفته

 بکار جنگ در که نیرنگی داشتن، بد نیت حیله، و مکر با معنایی لحاظ از  خدعه خدعه، -2

 در که است کسی معنای به خدیع و باز حقه و گر حیله یعنی مخادع و خداع رود، می

 ای کلمه ، خدعه کلمه( »69 : ۳ ج همان، منظور، ابن) کرد توان نمی اعتماد او به دوستی

« است رفته بکار مختلف  یات در بار ۳ که  ن مشتقات و حیله، اب معنا هم قر نی، است

 و مکر معنی به خدعه» است  مده دهخدا نامه لغت در همچنین( 221 :ق9964 عبدالباقی،)

 است خدعه جمع خدایع که باشد می حیله و مکر خدعه، معنی به خدیعه و است فریک

 (906 :4ج ش، 999۳ دهخدا،)

 و ممدوح در، منفی صورت به هم و مثبت بصورت هم رمک همانند هم کید کید،-9

 در  ن مذموم معنای همان شود می متبادر ذهن به  نچه اما است  مده لغت اهل در مذموم،

 سیاح،) حیله، و مکر روی از وکیدی بدسگالی، ت ویر، نیرنگ، کید، باشد، می اول درجله

 (9110 :پیشین

 بیشتر مذموم در هرچند است ممدوح وگاهی مذموم گاهی که است حیله نوعی کید»     

 یوسف) «لیوسف کدنا کذالک» مثل کنیم معنا تدبیر بودن، ممدوح در  نرا است بهتر است

 (20 :ش99۳1 اصفهانی، راغک( )16

، ی که  در  ن مکراز  نچه بیان شد به وضوح قابل روئیت است که تمامی نیات و اعمال     

وح شریعت سازگاری نداشته ای مذموم بکار رفته باشد وبا رخدعه و حیله و امثال  ن به معن

، هنگامی که با رویکرد جامعه و عمل به  ن حرام می باشد  لذا لحاظ اسلام باطل باشد به

شناختی به این واژه ها و نوع  سیک هایی که می توانند به جامعه مسلمین وارد کنند نگاه 

به  سیک اقتصادی به نظام اسلامی شود نه تنها شود در می یابیم کلیه ی فریبهایی که منجر 
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از درجه ی اعتبار ساقط است بلکه عقوبت الهی نی  خواهد داشت در این راستا کلیه ی 

حیلی که تحت عنوان فرار از ربا صورت می گیرد و ضربه به نظام اقتصادی ممالک اسلامی 

عمار ب رگ انقلاب اسلامی وارد می نماید باطل و حرام می باشد موید این نظر ، بیانات م

منع استفاده از حیل ربا  حضرت امام خمینی )ره(  همسو با برخی از دیگر فقهای امامیه در

 می باشد.

 دارند منافات است ظلم با ی مبارزه که تحریم حکمت و احکام مقاصد با ربا های حیله -

 (040-044: 2ج ق، ه 9429( ره) خمینی امام ،4۳۳:  ۳ج ،9409 اردبیلی، مقدس)

 حیث از  سانی این به حیله اگر »فرماید می( ره) امام عقل دلیل با شرعی حیل مخالفت -

  گاهی  ن به است رحمت پیامبر که( ص)خدا رسول چرا ، شود رباخواری مصصح نتیجه

 ب رگ ،  ن از درهمی و است  رسول و خدا با جنگ اعلام که حرامی  ن در  امت تا نداد

 چگونه همچنین و( 040: 2 ج ،9401 خمینی، امام)؟ نیفتد ، باشد می محرم اب زنا هفتاد از تر

 اقتصاد علمای و است سیاسی و واجتماعی اقتصادی مفاسد موجک که ربایی دارد امکان

 کرد حلال را  ن شرعی های حیله ی وسیله به دارد امکان چگونه اند؛ کرده اشاره بدان

 علل از یکی وضوح به( ره) خمینی امام راستا این در (040-049: 2ج( ره) خمینی امام!)؟

 پوشش جهت در لذا، داند می اسلامی ی جامعه و اقتصاد به زدن ضربه را ربا حیل تحریم

 در ای جامعه و پویا اقتصادی تا کنند پرهی  ربا حیل از مسلمانان است واجک ، ضعف نقاط

 حکم و توقف  حیل ی مسئله در اردبیلی ، محققهمچنین باشند داشته توسعه و رشد جهت

 فی والبرهان الفائدة جمع کتاب در اردبیلی محقق است، داده ربوی های حیله حرمت به

 ربوی، معاملات حرمت و  ن حکمت و احکام تشریع مقاصد به باتوجه الأذهان إرشاد شرح

 ،و (4۳۳:  ۳ج ق،9492 اردبیلی، مقدس.«)اند نموده مخالفت  ن های حیله از استفاده با

 حیله با شدید مخالفت به  البرهان و الفائده مجمع شرح بر ای حاشیه کتاب در بهبهانی وحید

 اقوال به و داند نمی ربا حلیت سبک را ها حیله نوع این بکارگیری و پردازد می ربوی های
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 می و نماید می وارد خدشه دهند، می ربا در را شرعی حیل از استفاده جواز که فقهایی

 (994-212-219-9:0۳ق،ج9491، بهبهانی) کرد املت باید گوید

 

 بیانات مقام معظم رهبری درمورد  اقتصاد مقاومتی 

اقتصاد مقاومتی نکاتی شایان توجه دارد که از سیاق بیانات مقام معظم رهبری بدست      

می  ید سرمایه های کشور  می بایست در جهت چرخه ی تولید ملی و رونق اقتصادی باشد 

ه تحت عنوان سود بانکی سدی دربرابر رونق ،تولید و اقتصاد اسلامی باشد لذا ایشان نه اینک

 است؛ زاییدرون مقاومتی، اقتصاد خصوصی ات و مقاومتی اقتصاد سیاستهای از»می فرمایند 

 بیرون به چشم بگیرد؛ انجام کشور درونی فع الی ت یوسیلهبه ثروت تولید یعنی زاییدرون

 چندبار مختلف، دولتهای در گذشته، سالهای طول در. نباشد بیرون به نگاهمان نباشد،

 را جلویش نگذاشتم؛ بنده بگیرند، وام پول، المللیبین صندوق یا جهانی بانک از میخواستند

 طلک بیگانه از ما اینکه. بدهند انجام را کار این که بودند کرده فراهم را مقد مات گرفتم؛

. باشد زادرون اقتصاد باید است؛ ب رگی خ ای این بشویم، بیگانه مقابل در متعه دِ و بکنیم

 ایمگفته ما نه، ببندیم؛ را کشور درهای که نیست این اقتصاد بودنِ زادرون معنای البت ه

، به نظر می رسد یکی از معظلات وام گرفتن از دولت های خارجی  9«گرابرون و زادرون»

عظم انقلاب رهبر م ده به جامعه ی اسلامی باشد کهوارضرر  2براساس قاعده ی نفی سبیل

دولتهای سل ه گر را گرفته  جلوی این اخلال در نظام  اقتصادی توسطبادرایت  و تی  بینی 

لی کمک شایان و قابل از جمله مواردی که می تواند به عرصه تولید و رونق داخ اند،

ر بخش تولیدات می باشد،  ن دپولهای درگردش بانکی و استفاده ، خروج توجهی نماید

                                                           
 9911/09/09رضوی م هر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات 9
 وَّلَّن یجْعَّلَّ الل هُ لِْلکافِرِینَّ عَّلَّی الُْمؤْمِنِینَّ سَّبِیلا 2
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، و به طریق صحیح دست به قراردادهای تجاری که فقط به فکر سود )ربا( نباشد جامعه ای

ور را به حرکت اقتصاد کش رخهربا نمی شود بلکه  چو... ب ند نه تنها دچار معظلات  ،تولید

اگر قراردادی بین طرفین فقهای اسلام نی  بر این م لک تاکید دارد که  در می  ورد توصیه

شود قرارداد صوری نباشد و تحت عنوان عقود اسلامی به  ن عمل شود همان وری منعقد می

 هایسپرده بابت بانک سود ت الله العظمی جوادی  ملی )مدظله( در خصوصکه از  ی

 عقود برابر که صورتی در»که از ایشان سوال شد و ایشان فرمودند   مدتکوتاه و بلندمدت

 .9«است حلال باشد سلامیا

موید دیگر جامعه ای با اقتصاد پویا  و مقاوم این سخن مقام معظم رهبری)مدظله( است      

 احتمال به «قُو َّة مِن استَّ َّعُتم مَّا لَّهُم اَّعِد وا وَّ» یشریفه ی یه در میکنم عرض»که می فرمایند 

 یقو ه فقط ام ا هست هم نظامی یقو ه البت ه نیست؛ نظامی یقو ه فقط «قُو َّة» از منظور زیاد

. کنید قوی را خودتان درون میتوانید، هرچه قُو َّة؛ مِن استَّ َّعتُم مَّا لَّهُم اَّعِد وا. نیست نظامی

 علمی لحاظ از. است این میگویم، مکر ر بنده که کشور داخلیِ ساختِ استحکامِ  این معنای

 قوی داخلی تولید ازلحاظ کنید، قوی را خودتان فن اوری ازلحاظ کنید، قوی را خودتان

 که فراوانی ظرفی تهای کشف ازلحاظ کنید، قوی خارجی بازارهای در نفوذ ازلحاظ کنید،

 2بگیرید کار به را ظرفی تها این و کنید قوی است، نشده استفاده هنوز و هست کشور این در

کند استفاده از حیلی یاقتصادی کشور ایجاد م به راستی یکی از معضلاتی که اخلال در نظام

تولید جامعه را می گیرد باید به  فتن ربا باز می کند و جلوی چرخهاست که راه را برای گر

 :نداین سخن مقام معظم رهبری توجه ویژه شود که می فرمای

                                                           
 سلامی ، دانشگاه شهید بهشتی استفتاهات، مرک  تحقیقات ،اقتصادی کاربردی و ا 9
 شرقی  ذربایجان مردم دیدار در بیانات9910/99/21.. 2
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 امروز. نکند استفاده دشمن ما ضعفهای از که کنیم اصلاح کنیم، درست بایستی را خودمان»

 ما اینکه. کشور داخل اقتصادی اختلالهای و کمبودها و نیازها به ما اندشمن انددوخته چشم

 او ل مرت ک سال چند این در اینها مانند و مقاومتی اقتصاد اقتصاد، یمسئله به راجع مرت ک

 این به دشمن که است این خاطربه میکنیم، تکرار میگوییم، سال  خر سال، وسط سال،

 بد مردم وضع کنند، خراب را کشور اقتصاد[ یخواهندم. ]است کرده توج ه خاص ینق ه

 قدرت بشود، ارزشبی مردم پول بشود، کم مردم امکانات بشود، خالی مردم جیک باشد،

 اسلامی نظام از و اسلام از را مردم. است این هدف، بشوند؛ ناراضی تا بشود کم خریدشان

 مردم وضع اینکه برای میکنند تکیه اقتصاد روی لذا. است دشمن هدف این، کنند؛ ناراضی

 این خک. بشوند منصرف اسلامی نظام از و اسلام از وضع، خرابی خاطربه تا بشود خراب

 دولت یوظیفه همه؛ یوظیفه کند؟ ایستادگی وضعی ت این مقابل در که کیست یوظیفه

 هم مردم  حاد یوظیفه هست، گوناگون مسئولین یوظیفه هست، مجلس یوظیفه هست،

 .9بدهیم انجام باید داریم، وظیفه همه. تهس

 

 مقاصدالشریعه و اقتصادی مقاومتی 

از منظر روح کلی احکام جامعه اسلامی و به لحاظ بنای عقلا در مقاصد الشریعه  این      

، هرگاه دستور و فرمانی یره و روش عقلا براین استوار استموضوع حائ  اهمیت است که س

ود، مادامی که  ن غرض به هدف و غرضی خاص صادر شاز جانک شارع جهت رسیدن 

، این مسئله که شارع دارای هدف و غرض پا برجاست، حکمی مغایر با  ن غرض نمی دهد

                                                           
9 .9910/06/90 

 غدیر عید مناسبت به مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات
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خاص از تشریع احکام است ج و مدرکات عقل نظری  می باشد لیکن این م لک با عقلایی 

، 9404علامه مجلسی، م عقلا )بودن  ن منافات ندارد و حاکم بر این م لک هم عقل است ه

 اژه هایی مانند خدعه، حیله ومکر،از منظر به مقاصد الشریعه به و ( هنگامی که919: 2ج

ای برون رفت از تنگناها و نگاه شود این سوال پیش می  ید که  یا تحت عنوان راه ه

 ، و اهداف شارع نادیده انگاشته شود به تعبیر دیگرمضایق، می شود مقاصد الشریعه، اغراض

ور فقهای ، مشهداشته باشد مشروعیت خواهد داشت اگرظاهر اعمال با باطن  ن مغایرت

بر این اعتقادند که حیل شرعی مجاز و همینکه ظاهر اعمال  امامیه در باب حیل شرعی

 حفظ هی "درست باشد کفایت می نماید و از این لحاظ برخی در تعریف حیل  ورده اند 

 قوانین ظاهر حفظ از است عبارت حیله "موجوده غیر روحها کان ان و الشرع قوانین ظواهر

حنفی ها و  (94: 99۳0 شیرازی، مکارم. )باشد نداشته وجود قانون روح چه اگر شرع

شافعیان، معتقد به جواز حیل شرعی می باشند و ابوحنیفه  بر این اعتقاد است بعضی از حیل 

 حیله کل»مچنین بر این اعتقادند که اگرچه باطل باشد ولی امکان دارد نافذ عقد باشد  ه

 امور به رسیدن جهت در  ن به توصل و حرام، از رهایی و شدن خلاص جهت که هایی

اما در (910 : 6 ج م،9119 ق، ه9499 نعمان، حنیفه ابی) ،«است مشروع باشد حسنه و حلال

 حیله»اعتقادند که می دانند و براین  و حنابله معنای منفی حیل را غالکمقابل  نها مالکی ها 

 می انجام حرامی ی اباحه یا خود نفس از واجک اسقاط جهت در مکلف که است اسبابی

 طوری و دهد می نشان را واجک عملی ، واجک غیر بصورت ظاهر در حیله چنانچه دهد

 انجام حلال ظاهر در را حرام عمل همچنین کند می جلوه واجک غیر که پردازد می بدان

، درراستای اغراض و اهداف شارع مقدس امام (911 :2ج ق، 9494 ،شاطبی) دهد می

خمینی )ره( و جمعی دیگر از فقهای امامیه  استفاده از حیل شرعی را در ابواب ربا حرام و 
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 ربا های باطل می دانند امام خمینی )ره( و مقدس اردبیلی  در اینخصوص عقیده دارند حیله

 اردبیلی، مقدس) دارند منافات است ظلم با ی ارزهمب که تحریم حکمت و احکام مقاصد با

، همچنین صاحک جواهر در (040-044 :2ج ق، ه 9429( ره)خمینی امام ،4۳۳ : ۳ج ،9409

بحث عدم جواز برخی از حیل )حیل فرار از زکات (با تکیه به اغراض و مقاصد شارع از 

لحکم، یحکم وعه اکل شیء تضمن  نقض غرض اصل مشر»تشریع احکام می فرمایند 

نقص غرض اصلی تشریع  (هر نچه باعث و در برگیرنده202 :92، ج9404نجفی، «)بب لانه

 که مقامی در اسلامی، فقهای مشهور نهایتا، «، حکم به ب لان  ن می گرددیک حکم گردد

 عوض را حکم موضوع و کند وارد ل مه الشریعه مقاصد و دین اصل به حیله و امثال  ن

 در دهند، می  ن حرمت و ب لان به حکم شارع، اغراض و مقاصد اساس بر وضوح به کند

 ها حنبلی و ها مالکی خمینی، امام اردبیلی، مقدس ها، حلی های، سختگیری راستا این

 با تضادی و  حکام نظام اقتصادی اسلام می باشدموید طرق است ربا، حیل درخصوص

ه این سخت گیری های راه های بلک  شرعی ندارد حیل از استفاده جواز خاصه روایات

مقام معظم رهبری نی  در استفتاهاتی که  قتصاد کشورهای اسلامی را می گیردضربه زدن به ا

از ایشان نموده اند به کرار  معاملاتی که بویی از ربای قرضی یا معاملاتی را داشته باشد حیله 

اقتصاد استحکام  و در راستای ،9شرعا  نرا حرام اعلام می نمایند های فرار از ربا می دانند و

 از اولا اینکه به شود می ختم عقود در شرعی حیل از استفاده جواز موارد ،اسلامی جامعه

                                                           
 است جای   یا بدهد، الحسنه قرض او به که نکند پیدا را کسی و باشد داشته پول مبلغی به نیاز شخصی اگر. 9626 س 9

 سپس و بخرد  ن حقیقی نرخ از بیش به نسیه صورت به را کالایی که نماید عمل طریق این به مبلغ  ن به ستیابید برای

 نسیه طور به مشخصی مبلغ به را زعفران کیلوگرم یک مثلاً  بفروشد، فروشنده به کمتری قیمت به مجلس همان در را  ن

 خرید قیمت سوم دو مبلغ به فروشنده شخص به نقد صورت به را  ن مجلس همان در و بخرد سال یک مد ت برای

 بفروشد؟

 .است باطل و حرام شرعاً است، قرضی ربای از فرار برای حیله نوعی واقع در که ای معامله چنین. ج
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 در حرام اسباب یا وسیله حیله خود دوما نشود، استفاده حرام، امر به رسیدن جهت حیله

اگر  ،شود حرمت حکم تغییر سبک حیله بکارگیری سوما، نباشد، هدف به رسیدن جهت

را بوجود خدعه و امثال  ن شائبه ی ضربه زدن به اقتصاد اسلامی و مردم  ،بکارگیری حیله

، عمل به  ن حرام و باطل سبیل و لاضرر و لاضرار فی السلامبر اساس قاعده ی نفی  بیاورد،

 می باشد.

 ضنق  تضمن شیء شارع در تحریم ربا ما را به این قاعده رهنمود می کند که کل نظر     

 غرض نقص ی برگیرنده در و باعث هر نچه» «بب لانه یحکم الحکم، مشروعه اصل غرض

  ،(202 :92ج ،9404  نجفی،) «گردد می  ن ب لان به حکم گردد، حکم یک تشریع اصلی

 برداشت  کلی بصورت غرض نقض بودن ممنوع حکم راضی ابوالفتوح صحبت سیاق از

 که  ن براى نکنند بواجک اخلالى و نکنند قبایح ابارتک( السلام علیه) پیغمبران و» شود می

 تا باشند من ه  ن از ایشان که بود واجک باشد منفر چه هر و ایشان، قول قبول از باشد منفر

 امتثال و قبول ایشان بعثت به غرض چه ایشان، بعثت به نشود منتقض تعالى قدیم غرض

 منافی را حکیم شارع غرض نقض حلی علامه (2۳ :99ج تا، بی رازی، ابوالفتوح)«است

( 420 :9ج تا، بی حلی،)«الحکمة ینافی الغرض ونقض حکیم تعالى فلأنه» داند می حکم

 می «احکام حکمت» درخصوص السؤالات أجوبة فی الشتات جامع کتاب در قمی همچنین،

 یعنى ضمیمه ضم، وسیله به ربا از فرار که است روشن خیلى احکام، حکمت» :فرمایند

 ،لازم الهى احکام در غرض نقض باشد، جای  اگر ضمیمه از استفاده با واقعى رباى گرفتن

 این بر( ره)خمینى امام( 19 :2 ج تا، بی قمی، ابوالقاسم)است ممنوع اجماعا  این و  ید، می

 اساس بر و دهد قرار نظر مد بایست می را شریعت احکام بر حاکم روح مجتهد است نظر

 این به صرفا راستا این در ببرد فراتر احکام لفظی مدلولهای زا را خودش دید افق  ن
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 بلکه شود، نمی راضی باشد، استنباط اصول و قواعد با م ابق  ظاهر در حکمی که موضوع

 تضاد در بشر عمومى مصالح با باطن در ،ولى  شریعت احکام با م ابق ظاهر به حکمى اگر

 در نظر دقت و تدبر با (ره)خمینى امام ، ردپذی نمی  نرا و دهد می  ن ب لان به باشدحکم

 مقاصد و  اغراض و اهداف، نظر، با م ابق بایست می اعمال باطن و ظاهر که مقوله این

 قانون روح و شریعت مصالح با که را روایاتی حتی رویات، از برخی باشد، مقدس شارع

 گوید می و د ور می وارد خدشه روایت صحت و سند دلیل از را نیست هماهنگ گذاری

 دلالت لحاظ به بنده ولی است صحیح سندی دارای ربا باب روایت از برخی اینکه رقم علی

 احادیث اینگونه برای اعتباری عقل حکم به احکام استنباط مقام در ایشان پذیرم، نمی  نرا

 ىف مذکورة وجوهاً الربا من للتخلص ذکروا» فرمایند می الوسیله، تحریر در و شود نمی قائل

 من بوجه جائ  غیر الربا من التخلص ان  فوجدت المسألة فى النظر جد دت قد و الکتک

 که اند شده یادور را مواردی خود کتک در فقها در ربا از فرار و رهایی برای «…الوجوه

 :9ج ،خمینى امام) ندارم قبول را  نها از کدام هیچ و ام نموده نظر تجدیدی  ن در  بنده

 اشکال اینجانک ن د ربا از تخلص» فرمایند، می ربا، درخصوص دیگر مقامی در و (464

 ربا حیل ی مسئله در کردن احتیاط گونه این به ایشان «است قوى  ن نبودن جای  بلکه دارد،

 هذه مع الربا ان» فرمایند می ربا خصوص در بیع کتاب در ایشان همچنین دانند می واجک را

 قل مما الفریقین طریق من والسن ة الکریم القر ن فى فیه دور التى والاستنکارات التشدیدات

 مما والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة المفاسد من فیه ما مع و المعاصى سائر فى نحوها

 الکثیرة الاخبار بها وردت کما الشرعیة بالحیل تحلیله یمکن کیف الاقتصاد علماء لها تعر ض

 با(400ه 406: 2ج پیشین،( ره)خمینی امام)«منهم شذ  نم الا   الفقهاء بها افتى و ،الصحیحه

 طریق از, سن ت و کریم قر ن در ربا، درخصوص که انکارهایى و تشدیدها همه این وجود
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 و  دارد وجود موردی کمتر گناهان سایر درباره  ن مانند و است شده وارد, سن ى و شیعه

 متعرض اقتصاد علماى که ن  سیاسى و اجتماعى و اقتصادى ضررهاى وجود با همچنین

 صحیح روایات در که شرعى هاى حیله با ربا مسئله دارد امکان چگونه اند، شده  نها

 و  یات به همچنین وی.شود حلال اند، داده فتوا  ن به فقها از زیادى عده و  مده فراوانى

 استفاده دمور حیل تمامی فوق استدلال همانند پردازد می شده صادر ربا منع در که روایاتی

 ربا شرعی حیل بر که رویاتی دسته  ن توجیه مقام در و داند می حرام را ربا مبحث در

 من لابد فیهما الحیلة على دالة صحیحة اخبار ورود فرض لو» :فرماید می شده استدلال

 و والفساد الظلم عن الموضوع لاتخرج الحیل ان ضرورة, صاحبها الى علمها رد  او تأویلها

 کان الجواز فى نص ورد لو …والسنة الکتاب فی مذکورة هى مم ا وغیرها تجاراتال تع یل

 فى الحکمة کان اذا …والتخصیص التقیید قبیل من ولیس المستفیضة والسنة للکتاب مناقضاً

 ،مورد منه لایشذ بحیث الموارد جمیع فى عنه التخلص لایجوز المفاسد من ذکر ما الربا حرمة

 بجمیع تحلیله و التجارات ترک و والظلم الفساد لنکتة الربا فتحریم ،الجعل فى اللغو لل وم

 فى التناقض قبیل من المفاسد تلک ترتک فى نقصاً  یوجک لا عنوان تغییر مع افراده و اقسامه

 در م رحه ورایات کنیم قبول اینکه فرض به( 401 :2 ج همان،)«فیه اللغویة أو الجعل

 به بایست می اما، دارند، معاملاتی و قرضی ربای بر دلالت و هستند صحیح اینخصوص،

 امری و است روشن زیرا  برگردانیم صاحبانش به را فهمش یا و کنیم تاویل را  نها ناچار

 و فساد موجک و است گیرنده ربا بر ظلم که را ربا موضوع ربا از فرار های حیله که بدیهی

 سازد نمی خارج را شده برده نام ناز  سنت و کتاب در که مواردی سایر و تجارت تع یلی

 داشته دلالت شرعی حیل جواز بر هم  نصی اگر حتی...  کند نمی عوض را حکم موضوع و

 و مقید قبیل از مناقص و معارض این و دارد سنت و کتاب در مناقضی و معارض باشد
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 فلسفه و حکمت که صورتی در... گرفت نادیده  نرا تخصیص و باتقید که نیست مخصص

 از یک هیچ ودر شده بیان صریح و روشن صورت به  ن حرمت به حکم و ربا با مبارزه ی

 پس دارد همراه به را حکم جعل در لغویت زیرا ندارد وجود جوازی ربا از فرار موارد

 می مترتک بر ن که است تجارتی ترک و ظلم و فساد از جلوگیری منظور به ربا نحریم

 صوری تغییر همراه به دارد که اقسامی تمامی با  ن ودننم حلال و گیرد می صورت و باشد

 لغویت و تناقض لذا ماند می باقی  ن مفاسد و کند نمی ایجاد، نقصی ربا عنوان در ظاهری و

 امام که است اینگونه ندارد، همخوانی مقدس شارع مقاصد با و  ید می حاصل حکم در

 از برخی نظر برخلاف و داند می الاعم باطن و ظاهر را احکام به عمل مبنای( ره)خمینی

 انجام را خویش بندگی ی وظیفه مکلف باشد درست اعمال ظاهر فقط فرمایند می که فقها

 بین هماهنگی را عبادات و معاملات در بندگی عبودیت و روح و دهند می نظر است داده

 ( 2 ج  :9401، (ره) خمینی امام) دانند می اعمال باطن و ظاهر

 

 نتیجه گیری

 خاص و عامی  قواعد به اتکای ها، شریعت دیگر با اسلام شریف دین ممی ات جمله از     

 انسان سعادت طریق راهگشای تا یابد می کثرت جاری حوادث با نامتناهی عدد به که است

 شود، می موجک که باشد می اعصار تمامی در قوانین ی دهنده انسجام قواعد این و باشد،

 توسعه با نیاید، بوجود جدید مسائل ظهور و بروز با اسلام شریعت علج ازباب تنگنایی هیچ

و روابط کشورهای اسلامی  عقود پیچیدگی و گسترش و جدید عصر در گوناگون فضاهای

با نیازهای جامعه  اسلام عالم فقهای منظر از مسائل به پاسخگویی کیفیت با دیگر ممالک،

مقاومتی  دراقتصاد مقاصدالشریعه شناختی جامعه بر این اساس  تئوری هماهنگ شده است
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، مکر  حیله و خدعهپای  که شود و هنگامی ،توجه شایانی به قصد و نیت اعمال می بایست

، داردل مه زدن به اقتصاد اسلامی را  از دورن را  ابیر  ن به میان می  ید و شائبهو دیگر تع

نها با روح شریعت و اغراض و زیرا چنین عقود ی نه ت ن داردحکم به ب لان و ممنوعیت  

اسلامی را مورد هدف  که قوام و استحکام اقتصاد جامعهاهداف شارع مقدس منافات دارد بل

به نفس عمومی احاد جامعه می شود، قرار گرفته و منجر به فروپاشی اقتصاد و حس اعتماد 

به میان و می  ید ، تمامی فقهای اسلامی بر این اعتقادند که جایی که پای اجنبیان و از طرفی

با قرار دادهای بانکی و غیره  از بیرون ،  می رود که کشورهای سل ه گر اجنبی و بیم  ن

تحت سل ه در  ورند بر اساس قاعده ی نفی سبیل  مورد هجمه و اقتصاد ممالک اسلامی را

پرداخت در برابر  نها به مقابله  یدایستاد بلکه می با ،ها این جریان نه تنها می بایست جلوی

و  له( راهگشای اندیشمندان اقتصادی، سیاسیاینجاست که بیانات مقام معظم رهبری)مدظ

و در این راستا کلیه ی اعمالی که با نیات سوء و  اجتماعی، جهان اسلام خواهد بود فرهنگی

 یا اهداف دین  انهدام واجک، امری گرفتن نادیده و حق، اسقاط حرام، کردن حلال قصد به 

و از طرف جریان های   ن داده می شود بودن حرام و ب لان به حکم رت گیرد،صو شریعت

 اقدامانی که منجر به ضرر و زیان، خدشه به کرامت جامعه خارجی سل ه گر نی  کلیه ی

 .مقابله با تهدیدات قرار می گیرنداسلامی می شود ج و جامعه ی هدف 
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 منابع
المغنى فى فقه الامام احمد بن حنبل ق(. 9400ابن قدامه مقدسى، عبدالل ه بن احمد ) (9

 ر.، چاپ اول، بیروت: دارالفکشیبانى

، لسان العرب(. 9494على )ابن منظور( ) بن بن مکرم الأنصاری الرویفعى الإفریقى، محمد (2

 .: دار صادربیروت

شرح ارشاد  یمجمع الفائدة و البرهان ف(. 9499احمدبن محمد مقدس ) ،یلیاردب (9

 .قم ،یعراق یچاپ مجتب ،یاصفهان ی دی نیحس ،یپناه اشتهارد یعل ، ترجمهالاذهان

 .، قماحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة ف(. 9961بن احمد ) وسفی ،یبحران (4

، ترجمه ناسازگار با فلسفه فقه یشرع یها لهیح(. 9916محمد عبدالوهاب ) ،یریبح (0

 .مشهد ،یصابر نیحس

 .استانبول ،یافند یچاپ محمد ذهن ،یالبخار حیحص(. 9409) لیمحمدبن اسماع ،یبخار (6

 ،ةیالاحوال الشخص یعل قاتهای: ضوابطها و تطبةیالفقه لیالح. (9426صالح ) ش،یبوبس (1

 .اضیر

 .قم ،ةیالرسائل الفقه(. 9491محمدباقربن ) ،یبهبهان (۳

 .روتی، بالسلام نةیمد خیتارم(. 2002) کیخ  ،یبغداد (1

 .، تهرانهلغت نام(. 99۳۳اکبر ) یعل دهخدا، (90

، قم: مؤسسة  ل البیت علیهم السلام لإحیاء وسائل الشیعةق(  9401محمد بن حسن ) ،یحرعامل (99

 .التراث

 .قم ،یاکبر غفار یعل حی، تصحتُحَفُ العُقول(. 9211ابن شعبه ) ،یحران (92

 .روتیب ،ی، چاپ محمدصادق قمحاوکتاب احکام القرآن(. 9400) یاحمدبن عل جصاص، (99

 .قم ،یالفتاو ریلتحر یکتاب السرائر الحاو(. 9499) سیابن ادر ،یحل  (94

چاپ  ،لیبطلان التحل یعل لیالدل انیب(. 949۳( )هیمی)ابن تمیاحمد بن عبدالحل ،یحران (90

 .روتیب ،یسلف دیعبدالمج یحمد

 .، قمتذکرةالفقهاء(. 9494) وسفیحسن بن  ،یحل  علامه (96
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، تهران: الحلال و الحرام مسائل یشرائع الاسلام ف(. 9401جعفربن حسن محقق ) ،یحل  (91

 .یرازیچاپ صادق ش

 .چاپ اول، قم: مؤسسة دارالعلم ،لةیالوس ریتحر(. 9401روح الله  ) دیس ،ینیخم (9۳

 .نىیو نشر  ثار امام خم میقم: مؤسسه تنظ ،عیکتاب البش(. 9911الله ) دروحیس ،ینیخم (91

 .هی: دارالشامترویب ،مفردات الفاظ القرآنتا(.   یبن محمد )ب نیحس ،یاصفهان راغک (20

عن رب  نیاعلام الموقّع. (9119( )هیجوز میبکر)ابن ق یمحمد بن اب ،یدمشق یزرع (29

 .روتیچاپ طه عبدالرؤف سعد، ب ،نیالعالم

 .، دمشقو ادلّته یالفقه الاسلام( 9404،) یوهبه مص ف ،یلیزح (22

 ،المخارجو  لیالح یجـَنَّةالاحکام و جُنَّةُ الخِصام ف. ق(9426) یعل دبنیسع ،یسمرقند (29

 .روتیقبلان، ب اسیچاپ صفوة کوسه و ال

 .روتی، بکتاب المبسوطق(. 9406محمدبن احمد شمس الائمه ) ،یسرخس (24

 .روتی، بالقرآنعلوم یالإتقان فق(. 9494) نیجلاالد ،یوطیس (20

 .تهران: انتشارات اسلام ،نیفرهنگ جامع نوش(. 9911احمد ) اح،یس (26

، خُبَّر، وافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمانالم .ق(9491) یبن موس میابراه ،یشاطب (21

 .یعربستان سعود

 .ةینیقاهره: مکتبة الثقافة الد ،لیالح یالمخارج فتا(.  یمحمدبن حسن )ب ،یبانیش (2۳

الله دارز، المکتبةالتجاریة ، عبدالموافقات فی أصول الشریعةتا(.  یأبو إسحق )ب الشاطبی، (21

 .الکبرى

مؤسسة : مصر ،مسند الامام احمد بن حنبلتا(.  ی(، )بابو بدالل ه احمد)ابن حنبل بانى،یش (90

 .قرطبه

، الاخبار ی: شرح منتقاریدالاخیس ثیالاوطار من احاد لین(. 9119محمد ) ،یشوکان (99

 .روتیب

، شرائع الاسلام حیتنق یمسالک الافهام ال .(9499( )یثان دی)شهیبن عل نیالد نیز ،یعامل (92

  .قم
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: نشر جای، ب9، ج لغه العرب یالارب ف یمنته .(9216) میابن عبدالکر میعبدالرح پور،یصف (99

 .ییسنا ةکتابخان

، تحقیق محمد طاهر مقاصد الشریعة الإسلمیةتا(.  یبن عاشور، محمد )ابن عاشور( )ب ال اهر (94

 .المیساوی، دار النفائس

 .خرسان، تهران ی، چاپ حسن موسوالاحکام بیتهذ(. 9910محمد بن حسن ) ،یطوس (90

 .، قمکتاب الخلاف(. 9491ه9401حسن )محمد بن  ،یطوس (96

 ،یچاپ محمدباقر بهبود ،ةیفقه الامام یالمبسوط ف(. 99۳۳محمد بن حسن ) ،یطوس (91

 .تهران

بولاق چاپ افست،  ،یالبخار حی: شرح صحیفتح البار(. 9909ابن حجر ) ،یعسقلان (9۳

 .روتیب

 .، دمشقالحَظر و الاباحة نیب ةیالشرع لیالح(. 9429نشوه ) ،یعلوان (91

 یو فقه اهل العراق: دراسة ف یالاامام البخار(. 9420) کیغ نیحس ،یهرساو یامغل (40

 .روتیب ،فةیحن یمن اب یموقف البخار

 .، قاهرهالمعجم المفهرس(. 9964محمد فؤاد ) ،یعبدالباق (49

 .روتیب ،طیالقاموس المح(. 9401) عقوبیمحمدبن  ،یروز بادیف (42

 .روتی، بلقرآنالجامع لاحکام ا(. 9400محمدبن احمد ) ،یقرطب (49

 .، چاپ ژوزف شاخت، هانورالفقه یف لیکتاب الح. (9124محمودبن حسن ) ،ینیق و (44

بن عبدالل ه  مانیچاپ سل ،لیابطال الحق(.  9491احمد)ابن ب ه() جعفر بن محمد بن ،یقم (40

 .روتیب ر،یعم

 .، تهران: دار الکتک الاسلامیةقاموس القرآن(. 9492اکبر ) یعل دیس ،یشیقر (46

در موفقبن احمد اخطب  فة،یحن یمناقب اب( 9409، محمدبن محمد) یکردر (41

 .روتیب فة،یحن ی، مناقک ابخوارزم

محقق و مصحح على اکبر غفار، چاپ سوم، تهران:  ،یالکاف(. 9401) عقوبیمحمد بن  نى،یکل (4۳

 .ةیدارالکتبالإسلام



 111/   ...؛ سید مهدی نژادهاشمی و علی بهرامی نژاد نظرات به رویکردی با مقاومتی اقتصاد شناختی جامعه تئوری 

 

 .للکتاب ةیرالعربچاپ الدا ،ةیالمعاملات المال یف ةیالفقه لیالح(. 91۳9) میابراه محمدبن (41

 یگرد ور ،حیصح یها یو چاره جوئ یشرع یها لهیح(. 99۳6ناصر ) ،یرازیش مکارم (00

 .قم ،ینژاد انیابوالقاسم عل

نژاد، قم: مدرسة  انیابوالقاسم ل نی، تدوفرار از ربا یبررس(. 99۳0ناصر ) ،یرازیش مکارم (09

 .الامام على بن ابى طالک

 ..قاهره: مکتبه القاهره ،یالمغنه(. 99۳6ه )ابن قدامه ()أبو محمد موفق الدین عبد الل ،یمقدس (02

 .روتی، بشرح شرائع الاسلام یجواهرالکلام فتا(.  یمحمد حسن بن باقر )ب ،ینجف (09

 ، الم بعةالمصریة.المنهاج فی شرح صحیح مسلم(. 9190) یحیى بن شرف النووی، (04


