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  گیري از آثار تمدن اسالمیامکان بهره
 ایرانی فرهنگ اقتصادي ـ در طراحی و تدوین الگوي اسالمی

  **وفا / محمدهادي زاهدي *مهدي طغیانی 

  چكيده
نقشي الگو براي ارتقاي آن بر اساس مباني اسالمي ةرائبدون شك توجه به وضعيت فرهنگ اقتصادي و ا 

فرهنگ اقتصـادي   بررسي چگونگي ارتقاءمنظور به شرفت ايران اسالمي دارد. در اين تحقيقيبديل در پبي
ـيم كـه تامـل در آمـوزه    را مطرح مي جامعه در راستاي وضعيت مطلوب، اين فرضيه اسـالمي و  هـاي  كن

سازي و تربيـت  دهي به الگوي مطلوب فرهنگشكل تواند ما را درمي اسالميتمدني ايران  ميراث همچنين
ـناد   منظـور  به روش كتابخانه اي ياري دهد. براي بررسي اين فرضيه از اقتصادي امروز جامعه بررسـي اس

دهـد كـه   مي اين پژوهش نشانهاي استفاده شده و اطالعات آن به روش توصيفي تحليل شده است. يافته
توانند راهگشاي تـدوين  مي ها،نامهاي و شريعتي در سه حوزة اصلي آثار حكما، متون اندرزنامهآثار تمدن

  ايراني فرهنگ اقتصادي باشند.- الگوي اسالمي
  اقتصادي، آثار تمدن اسالمي ايراني، الگوي اسالمي ايراني پيشرفت فرهنگ ها:واژهديلك

 .JEL :A20،O1بندي طبقه

   

                 
  Toghyani@isu.ac.ir  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان *

    zahedi@isu.ac.irاستادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق **
30/06/1391ـ پذیرش:  21/03/1391دریافت: 

۵۶       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

  مقدمه
هایی است که نسـبت بـه   ها و نگرشیابد، معلول بینشآنچه از رفتارهاي افراد در جامعه انسانی ظهور می

 يهـا لهکه شـا کـ  ،هـا ها و طبیعت دارند. این بینشانسان سایربا خود، خداوند،  انساناداره و تنظیم رابطه 
هـا و  گیري گـرایش کننده در شکلترین عامل تعیین دهند، به نوعی مهمیل مکافراد را ش یا جمعی يفرد

ان کـ ها و املهکن شایا يریگلکش یاستگذاران همواره نسبت به چگونگیس ،رونیرفتارهاي آنهاست. از ا
ـ امـا ا کننـد.  مـی ت ین عرصـه دغدغـه داشـته و احسـاس مسـئول     یـ ال در افع ینیآفرو ضرورت نقش ن ی

مختلف فـرد   يه با ابزارهاک ،جامع ییالگو ه بدون وجودکله است ئن مسیت به ایمستلزم عنا ینیآفرنقش
و تبلور آن در عملکرد اجتماعی و روزمـره   یله عقالنکشا یکت گردند، عمال تحقق یو اجتماع با آن ترب

  توان جستجو کرد.یفرهنگی را نمو  افراد در ابعاد اقتصادي، سیاسی
تمهید شـرایط مـادي   بخش وسیعی از رفتارها و تعامالت انسانی در جوامع، در مورد چگونگی 

زندگی و حرکت در مسیر رشد و پیشرفت است. تهیه امکانات اولیه زندگی از جملـه غـذا، لبـاس،    
صورت فردي یا به کمک روابط و هاي اولیه، که بهرفاه انسانی فراتر از نیازمنديتأمین  مسکن و نیز

هـا،  گـردد. نگـرش  آید، در حیطـۀ رفتارهـاي اقتصـادي تعریـف مـی     میدست بهتعامالت اجتماعی
دهندة به این روابط و تعامالت اقتصادي در عرصۀ فـردي و اجتمـاعی،   ها و رفتارهاي شکلگرایش

گـذاران اجتمـاعی و   شـود. آنچـه سیاسـت   خالصه در قالب فرهنگ اقتصـادي بیـان مـی    صورتبه
گـذاري، فرهنـگ   انـداز و سـرمایه  پـس رف، فرهنگ فرهنگ کار، فرهنگ مصاقتصادي تحت عنوان 

کنند، از جمله عنـاوینی اسـت کـه بـراي تبیـین وضـعیت       از آنها یاد می وريفرهنگ بهرهمالیاتی و 
ریـزي و تغییـر آنهـا بـه     ها و رفتارهاي موجود در این عرصه و تـالش بـراي برنامـه   موجود نگرش

  شود.وضعیت مطلوب مطرح می
اي است کـه در  اقتصاد، مقوله ةاقتصادي و رفتارسازي مطلوب در حوز توجه به اهمیت فرهنگ

بر اسـاس  ـ  ریزان اقتصادي و اجتماعی کشورهاي پیشرفتهطول سالیان گذشته همواره مدنظر برنامه
قرار داشته و براي اجرایی نمودن ـ   دیدگاه آنها از الگوي مطلوب و مادي زندگی فردي و اجتماعی

 انـد؛ چراکـه جهـان   دي را در عرصه نظام آموزشی و فرهنگی تدارك دیدهگذاري هدفمنآن سیاست
 کشـوري  هراست.ملّی گذاريسرمایه نوعی و تربیت افراد، توجه به فرهنگ که است دریافته امروز

ر.ك: (شـد   خواهـد  برخـوردار  آینـده  در ثمـرات آن  از شکبی نماید، بیشتري تالش راه این در که
  .)1388 ی،سرکارآران و یدارآرانمعدن
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ـ ايراني فرهنگ اقتصاديگيري از آثار تمدن امكان بهره  ۵۷ اسالمي در طراحي و تدوين الگوي اسالمي 

 آنهـا از  همـه  هکـ  دهدیم ز نشانین شرفتهیپ جوامع فرهنگ در یگذار و متولاستیس ينهادها یبررس
نسـبت بـه هرگونـه ضـعف در فهـم      هستند و  برخوردار ارآمديک و توانمند يسازنظام تربیتی و فرهنگ

 بـراي هـایی را  گیري و تحلیل اقتصـادي حسـاس بـوده و برنامـه    هاي مربوط به تصمیممفاهیم و مهارت
هـاي رسـمی   از طریق برنامهش از دبستان یو پ کیودکدوران  از یحتیدر مقاطع مختلف سنمقابله با آن 

  .)Gardner, 1983, p. 10( ندبینو غیررسمی تدارك می
آیـد،  مـی دسـت  بـه  اهداف و محتواي آنها ،هاهبرنامگونه که در بررسی اجمالی مستندات این قبیل آن

آحـاد آن جامعـه   براي  ياقتصاد میمفاهاز يرکفیچارچوب و منطق يریگلکشها، هدف از این آموزش
هـاي  سیاسـت  :تـر از قبیـل  مسائل اقتصـادي شخصـی و مسـائل پیچیـده     ۀي که در عرصاگونهبه  است،

پیچیـده و متحـول از    ییاقتصادي کشور، بتوانند ادراك، قضاوت و رفتارهاي مستدل و عقالیی را در دنیا
(برنامـه ملـی عمـومی     هـا ن برنامـه یـ ن ایترن و معروفیتراز پرسابقه یکی ،نمونه يبرا خود نشان دهند.

 يالزم بـرا  یو مهـارت  یشـناخت  يمحتواتأمین هدف خود را تعلیم و تربیت اقتصادي در ایاالت متحده)
)؛ Productive members of the work force( وربهـره  يارکـ  يرویـ ن ه بـه کـ داننـد  مـی  يت افـراد یـ ترب

؛ )Knowledgeable consumers(آگـاه  کننـدگانی  مصرف؛ )Responsible citizens( پذیرشهروندانی مسئولیت
ی رگذار در اقتصاد جهانیتاث يافراد؛ )Prudent savers and investors( اران مدبرذگهیگذاران و سرماسپرده

)Effective participants in a global economyگیرانــی شایســته در طــول دوران زنــدگی ) وتصــمیم
)Competent decision makers throughout their lives تبدیل شوند ()Saunders & Gilliard, 1995, p30(.  

ه بـا طـرح چنـدبارة موضـوعات و مسـائل      کـ اسـت   یچند سال ي،ز مقام معظم رهبریدر جامعۀ ما ن
 يسـاز ت و ضرورت توجه بـه فرهنـگ  یبر اهم ،دار با اقشار مختلفیدر د ،شعار سالعنوان به ي،اقتصاد

ار، کـ از آن ماننـد فرهنـگ    یقیمصـاد  ،مـوارد  یدر برخـ  ینموده و حت تأکیددر جامعه  يح اقتصادیصح
انـد.  قرار داده تأکیدرا مورد  يورفرهنگ بهرهو  انات و منابعکنه از امیبهفرهنگ مصرف، فرهنگ استفادة 

ارد زنـدگی خـانوادگی و   ه وکـ  يه افـراد کـ اسـت   ياۀ ما به گونـه جامعت موجود در یوضع ،ن حالیبا ا
ا یـ مطلوب و  يفرهنگ اقتصادواجد  مندنظامشوند، به نحو اعی مختلف میهاي اجتمولیتئدار مسعهده

  .صادي نیستندتنیاز از مفاهیم و اصول اولیه اقمورد دانش یحت
کنـد کـه فـرد    آنجایی جلوه مـی  ،فقدان درك صحیح و جامع از مفاهیم و رویکردهاي اقتصادي

گیـرد و نیـاز بـه بـروز     اقتصادي قرار میهاي الجرم در زندگی اجتماعی در یک موقعیت با ویژگی
هاي بومی و مقتضـیات ملـی خـویش    رفتاري عقالیی و تصمیمی عقالنی مبتنی بر فرهنگ و ارزش

۵۸       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

شده از مفاهیم، نه یک چارچوبی براي تحلیل یافته و نهادینهنه یک دانش سازمان ،در این مقام .دارد
ـ هاي جامعه و مصالح فرديبتنی بر ارزشم ،خود و نه یک فرهنگ حاکم اقتصادي شرایط پیرامون
چنـین ضـعف و فقـدانی بـر رشـد اقتصـادي و        ۀکنند. نتیجک وي را همراهی نمییاجتماعی، هیچ

که فرد الجرم در مقام یـک عضـو خـانواده، نیـروي کـار،      چرا ؛است روشنجانبه کشور توسعه همه
اال و خـدمات، پـس اندازکننـده و    ک ةتولیدکنند و کنندهفاجتماعی، مصر ۀول در عرصئمس شهروند
هاي جمعی و فردي مانند فرهنـگ کـار، فرهنـگ مصـرف،     گذار و در بستري از انواع شاکلهسرمایه

هاي بهینه، فرهنگ هزینـه ـ فایـده، فرهنـگ اسـتفاده بهینـه و کـارا از منـابع،          فرهنگ اتخاذ تصمیم
هـا  و دهزیسـت محیطاز جمله  ونپیراموري، فرهنگ تعامل با محیط انسانی و فیزیکی فرهنگ بهره

برآیند رفتارهاي جمعی در چنین فضایی است که موجبات رشـد  . گیردبستر فرهنگی دیگر قرار می
  .آوردیا انحطاط ملتی را فراهم می

هـاي رفتـاري و بـه شکسـت     بسـیاري از ناهنجـاري   ةمفقـود  ۀفرهنگ اقتصـادي را حلقـ   شاید بتوان
 ،سفانه در کشور ما مغفول بـوده أامري که مت ؛هاي اقتصادي دانستسیاستکشاندن یا پیروزي و موفقیت 

طلبـد؛  به جامعۀ الگوي اسالمی، همتی مضاعف در این عرصه می یدهلکش يویژه با وجود تالش براهب
 ی،سـن  در مقـاطع مختلـف   يت اقتصـاد یو ترب يسازفرهنگ يبراییالگو یطراحاین موضوع ن گام یاول

با الهـام  ه کماست  یراث تمدنیز میو ن یات جهانی، تجرباطهارات ائمۀ ی، روایقرآن يهابر آموزه یمبتن
  جامعه را بر عهده داشته است. يو اقتصاد یجاد فرهنگ عمومی، اینیم دیتعال از

ادبـی، اخالقـی    گوناگونشمندان و علماي مسلمان ایرانی در خالل آثار اندیآنچه از مطالعۀ تجربیات 
اي از رفتارهاي اقتصادي در قرون میانی تمدن اسالمی در ایـن سـرزمین   الگوواره آیدمیدست به و فقهی

  فراموشی سپرده شده است.دست به ،هاي بسیاررغم موفقیتکه علی است
سازي اقتصادي در سـابقۀ تمـدنی   سؤال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه، تربیت و فرهنگ

هـایی بـوده اسـت؟ آیـا امکـان      گاهی داشته و داراي چه آموزهایرانی اسالمی این سرزمین، چه جای
اقتصـادي جامعـۀ امـروز     هاي دینی براي طراحی و تدوین الگوي مطلوب فرهنـگ استفاده از آموزه

  وجود دارد؟
ران یـ از فرهنـگ جامعـه ا   یهـا، سـاخت بخشـ   ه در طول قرنک یآثار مختلف یضمن معرف ،ن مقالهیا
 يریپـذ انکـ تا ام استتالش در  ،نهین زمیشورها در اک یات روز برخیتجرب را بر عهده داشته، و یاسالم

  .یدنما یرا بررس ياقتصاد يسازفرهنگ يبرا یتمدن يهااستفاده از آموزه
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 فـوق  يالگـو  یدر طراحـ  یراث تمـدن یـ ت استفاده از مین مقاله تنها به قابلیا ،است یادآوريالزم به 
ن یدر تـدو  نیات معصـوم یـ م و روایرکـ قـرآن   یعنین، ید یاصل ل منابعیگاه اصیجا به ،ندکیاشاره م

ات یـ ر را از قـرآن و روا ین تـأث یشـتر یب ين آثـار یه خالقان چنکاست  یاما مدع .دپردازینم یین الگویچن
 ی،م از منـابع اصـل  ین استفادة مستقیدر ع رو،از این .اندردهکف یمتون خود را تأل ،رفته و با الهام از آنهایپذ
  هاي متون تمدنی پرداخت.ل آموزهز در خالین یمیرمستقیبه استفادة غ توانیم

اي و کـاربردي اسـت، بـدین معنـا کـه در پـی       شناسی این پژوهش از نظر هدف، توسـعه روش
هاي متون و میراث تمدنی اسالمی ایرانی این سرزمین براي کارگیري ایدة جدید استفاده از آموزهبه

تربیت اقتصادي است. بنابراین، هدف اساسـی ایـن تحقیـق تهیـه و     سازي و طراحی الگوي فرهنگ
هایی است که براي مشخص کردن موقعیـت و الگـوي نـامعین خاصـی بـر      ها و برنامهتدوین طرح
). حاصل این پـژوهش، ارائـۀ   1385گیرد (ر.ك: سرمد و دیگران، هاي پژوهش انجام میاساس یافته

سازي و تربیت اقتصادي در ایران اسالمی است. گوي فرهنگپیشنهادها و راهکارهایی براي تبیین ال
اسـنادي اسـتفاده شـده و در تجزیـه و     اي وکتابخانـه ها و اطالعـات، از روش براي گردآوري داده

  تحلیلی است.ـ تحلیل اطالعات، روش آن توصیفی 

  قيات موضوع و سابقه تحقيادب يبررس
تمدن اسالمی ایرانی و در میـان علمـا و حکمـاي    هاي توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادي در ریشه

مسلمان را باید در جامعیت تعالیم دین مبین اسالم در توجه به همۀ ابعاد زندگی انسـان مسـلمان و   
هاي این دین حنیف دانست. در کنـار ایـن تعـالیم،    ها در میان آموزهوجود دستوراتی در همۀ زمینه

هـا، منجـر بـه    نی، هندي و استفاده از دستاوردهاي این تمدنهاي ایرانی، یوناآشنایی با میراث تمدن
هاي گونـاگون فرهنـگ از جملـه فرهنگـی خـاص در زمینـۀ تـدبیر        سنگی در حوزهخلق آثار گران

  معیشت و اقتصاد گردید.
تـوان بـه چهـار دسـته     ایرانـی را مـی   -بندي کلی، آثار این حوزه در تمدن اسالمیدر یک دسته

  تقسیم کرد:
نوشـته شـده و از   یمت عملـ کونان در حیمشاء و فالسفۀ  يماکاز ح يرویه به پک يآثار ،دستۀ اول

تهـذیب  ، فاضلۀ فارابی آرا اهل مدینۀ یا المدنیۀسیاستاند. مانند ردهکر منزل توجه یبه بحث تدب ،ن جهتیا
خواجـه  از اخالق ناصري تاب معروف کز یو ن نایسابنتدبیر منزل و  هیوکابن مستطهیر االعراق و االخالق 

  .یفان يآرااخالق عالمو  یاخالق جالل ي،از و يریپذریو با تأث ین طوسیالدرینص

۶۰       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

هـاي  و البته با الهـام از آمـوزه  هاي پهلوي اندرزنامهدستۀ دوم، آثاري است که به پیروي از سبک 
هایی که از جهت زبـان شـعري یـا اسـتفادة     دینی، به شعر یا به نثر منتشر شده و البته بنا به جذابیت

هاي زندگی بزرگان داشته، مورد استقبال قرار گرفته و در فرهنـگ و تربیـت   زیاد از تمثیل و داستان
شـاهنامۀ  و  اسدي طوسـی گرشاسپنامه ، عنصرالمعالیقابوسنامۀ مردم تأثیر بسزایی داشته است. مانند 

هـا و  ، که هر سه به نوعی ملهم از آثار قبل از اسـالم تمـدن ایرانـی و تحـت تـأثیر آمـوزه      فردوسی
  اند.فرهنگ حاکم اسالمی دورة خود نگاشته شده

پـنجم   شـود. از اواسـط قـرن   یم ينه تا قرن پنجم هجرین زمیباً شامل غالب آثار ایتقر ،دو دستۀ فوق
لسـوفان  یفـر بـه ف  کنسـبت   یشدت مورد انتقـاد قـرار داده و حتـ   هه فلسفه را بک یاتیبا انتشار نظر ،به بعد

شـت و  یمع یان آداب اخالقـ یـ و ب یسـ ینونامـه عتیشـر  يه به نحوک یابدیظهور م يآثار کمکمدهد، یم
 یتـب اخالقـ  کدر  يدیوة جدیش رو،از این ات است ویات قرآن و روایشتر از آیب گیريبهرهبا  ،معاشرت

امـام محمـد   احیاء علوم الـدین  تاب معروف کتوان به یم ،نهین زمیابد. از آثار اییل گرفته، گسترش مکش
ادب الـدنیا و الـدین   ز یـ و نکیمیاي سـعادت  با عنوان  یبه زبان فارس ،خود او ص و ترجمۀیو تلخ یغزال

از اخـالق محسـنی   و  ین طوسـ یرالدیواجه نصـ خاز اخالق محتشمی تاب کن یرد. همچنکاشاره  يماورد
المحجـۀ البیضـاء   عه، یدر حوزة ش ،بعدل قرن دهم بهیسنت و از اوادر حوزة اهل یاشفکن واعظ یمالحس

  ند.گیرجاي می ن دستهیا در یاشانکض یامحسن فملّ
ـ   عالوه بر این، می غ تربیـت اخالقـی   توان به آثار دستۀ چهارمی نیز اشاره کرد که بـه نـوعی مبلّ

هایی در شرح احوال بزرگـان  صوفیه است و ضمن استفاده وسیع از آیات و روایات، به بیان داستان
نجـم الـدین   مرصـاد العبـاد   ، خواجه نصیرالدین طوسـی اوصاف االشراف پردازند. مانند تصوف می

مطالب، دسـتۀ سـه و   . به دلیل نزدیکی روش ارائۀ راغب اصفهانیالی مکارم الشریعه  ۀالذریع، رازي
  کنیم:چهار را با هم بیان می

ــی  ــابراین، م ــوانبن ــالم  ت ــار دورة اس ــرخش آث ــه کرا از روش ح یچ ــا و اندرزنام ــه روش  ي،ام ب
 ،گـر ید. بـه عبـارت د  دانشـان   یبعد بـه خـوب  و آثار عرفا و متصوفه در قرون پنجم به یسینونامهعتیشر

ت یـ ر را بر فرهنـگ و ترب ین تأثیشتریها بما و اندرزنامهکح اگر در قرن چهارم و پنجم آثار :توان گفتیم
آثار دسـتۀ دوم و   ياز سو يرگذارین تأثیشتریشاهد ب ،پس از آن .گذاشته استیجامعه بر جا م ياقتصاد

  م.یان مسلمان هستیرانیا يسوم بر فرهنگ اقتصاد
در زمینۀ موضوع تحقیق و بحث فرهنگ اقتصادي در تمدن اسـالمی، تـاکنون تحقیـق مسـتقلی     
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ها و اي به استخراج آموزهگونهتوان آثار معدودي را برشمرد که بهانجام نشده است. با این حال، می
ب تـوان بـه کتـا   مفاهیم اقتصادي میراث کهن تمدن اسالمی ایرانی پرداخته باشد. از این جمله، مـی 

اشاره نمود که بیشتر به آثار منظـوم و شـعر    فردحسن توانائیانتألیف ادبیات ایران از دیدگاه اقتصاد 
پردازد. همچنـین  توان از آنها استنباط کرد، میهاي اقتصادي، که میفارسی در دورة اسالمی و آموزه

ـ تاریخ اندیشههمین نویسنده، در کتاب دیگري تحت عنوان  ، تـالش  ان اسـالم هاي اقتصادي در جه
، خواجـه نصـیرالدین طوسـی   ، مسـکویه ابـن ، فارابینموده است تا نظرات اقتصادي حکیمانی چون 

بنـدي  را مطابق با دیدگاه خاص خود، از موضوعات اقتصادي دسته الدین دوانیجاللو  خلدونابن
از » ایـران  کالسیک یاتدر ادب اقتصادي هايمقوله«توان به مقالۀ و استخراج نماید. عالوه بر این، می

هـاي  ها و جنبشبینیجهان ةها درباربرخی بررسیاشاره کرد که از کتاب وي، با عنوان  احسان طبري
گرایانه بـه برخـی   ، استخراج شده است. وي تالش نموده که بیشتر با ادبیات چپاجتماعی در ایران

  مفاهیم اقتصادي آثار منظوم و منثور ادبیات فارسی اشاره کند.
هاي اقتصادي آثار کهـن ایـران   اي که به بخشی از آموزهها و مقاالت پراکندهعالوه بر این، کتاب

آنهـا راهگشـا   مـوردنظر   هـاي اقتصـادي  توان در زمینۀ شناسـایی آمـوزه  پردازند، را نیز میزمین می
کـه  » هاي اقتصادي خواجه نصیرالدین طوسی در کتـاب اخـالق ناصـري   نظریه«دانست. مانند مقالۀ 

تدبیر  به چاپ رسیده است یا مدخلتحقیقات اقتصادي در نشریه  1354در سال محسن صباتوسط 
و همچنـین مقـاالت   دانشنامۀ جهـان اسـالم   یا همین مدخل از دایرة المعارف بزرگ اسالمی از منزل 

دیگري در این زمینه، که در نشریات مختلف به چـاپ رسـیده و بـه بخشـی از مفـاهیم اقتصـادي       
  کنند. بط از متون تمدنی اشاره میمستن

ا یـ  ينده فرهنگ اقتصـاد یامروز و آ يبرا ییهااستخراج مؤلفه یدر پ ،ن آثاریاز ا یکچیه ،ن حالیبا ا
گـاهی  هم ه آنکاند ردهکاشاره  ياقتصاد يهااز آموزه ییهاتنها به گوشه .اندنه نبودهین زمیدر ا يالگوساز

ه از کـ همـراه بـوده    ياا ناخواسـته یخواسته  يهاير به رأیبا تفس، سندگانیخاص نويهاهمراه با نظرگاه
  ن آثار فاصله دارد.یم بر اکحا یروح اسالم

  در جهان معاصر يت اقتصاديو ترب يسازفرهنگ
اسـت   یها و اقـدامات برنامه )Economic education» (يت اقتصادیترب«از مراد  ،ات متعارفیامروزه در ادب

و مطالعـۀ   یآورنـد. بررسـ  یمدر حوزة اقتصاد به اجرا در يسازفرهنگ يشرفته برایپ يشورهاکه اغلب ک
ن یـ را در ا يمنـد نظام يهاه آنها تالشکدهد یر نشان میاخ يهادر دههبخصوص  ی،ات جهانین تجربیا

۶۲       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

ـ اند تا به اداده انجام یتا بزرگسال کیودکاز  گوناگونیمقاطع سن يراستا برا را  یواننـد نسـل  بت ،لهیوسـ نی
ن وجـه حـائز   یه به بهترکرا بداند، بل يم اقتصادیمفاه تنهاه نه ک ،ندیورود به عرصۀ اجتماع آماده نما يبرا

ط مختلـف  یل شـرا یـ ت تحلیـ ، قابليرکـ منطـق ف  یـک از  يمندبوده و ضمن بهره ير اقتصادکتف مهارت
برنامــۀ  ،مثــال يبــرا ).C.F. Cee, 2010( نــه را داشــته باشــدیو انتخــاب به يریــگمیو تصــم ياقتصــاد
 ،بـه زعـم طراحـان آن    وز شـده اسـت   کـ مفهـوم متمر  20بـر   ،ایکـ آمر يت اقتصـاد یو ترب يسازفرهنگ
ل مسـائل و  یـ ه و تحلیـ و فهمـی اقتصـادي بـراي تجز    يرکـ منطق ف یکاست که  یترین مفاهیماساسی

تـوان بـا فهـم    گونـه مـی  ه چکـ نـد  کیه مـ یرا به مخاطبان خواهد داد و آنها را توج يموضوعات اقتصاد
مختلـف در نظـام    يق ابزارهـا یـ م از طرین مفـاه یـ را بهبود بخشید. ا فردي و اجتماعی یزندگ ،اقتصادي

ن و چگـونگی  یشود. جدول زیـر عنـاو  ین القا مابه مخاطب یررسمیو غ یرسم يسازو فرهنگ یآموزش
  دهد.نشان می یم را در دورة آموزش عمومین مفاهیطرح و یادآوري ا

 آمریکا تحصیلیهاي پایه در ياقتصاد : ارائۀ مفاهیم1 جدول
  12- 9  8- 5  4- 0  میمفاه  12- 9  8- 5  4- 0  میمفاه

 يج/ يج/ ج پول و تورم يج/ يج/ ج یابیمک

 يج/ ج   نرخ بهره يج/ يج/ ج يریگمیتصم

 يج/ يج/  ج درآمد يج/ يج/ ج صیتخص

يج/يج/جینیارآفرکيج/يج/جهازهیانگ
 يج/ يج/ ج يرشد اقتصاد يج/ يج/ ج تجارت مبادله و

 يج/ يج/ ج ست بازارکنقش دولت و ش يج/ يج/ ج ارکم یتخصص و تقس

 يج/ ج   ست دولتکش يج/ يج/ ج هامتیبازارها و ق

 يج/ ج   ينوسانات اقتصاد يج/ يج/ جهامتینقش ق

 يج/ يج/  ج و تورم ياریکب يج/ يج/ ج رقابت و ساختار بازار

 ج     یو مال یپول يهااستیس يج/ يج/ ج نهادها

  راهنمایی: ج: محتواي جدید معرفی شدهـ  ج/ي: یادآوري محتواي قبلی همراه با مباحث تکمیلی
 Siegfried 1998, P. 84منبع: 

بـه  ی ه شخصـ یـ ماليهـا ل برنامـه یـ معمـوالً ذ ،در حوزة اقتصادموردنظر میاز مفاهین، بخشیعالوه بر ا
ر یل و تـدب یتحص يه افراد براک ییهااصول و روش :ست ازا عبارت یه شخصیشود. مالیم ن ارائهامخاطب

م ینـار مفـاه  کاقتصـاد در  يهـا برنامـه  ،گـر ینند. به عبـارت د کیخود از آنها استفاده م يهاییاموال و دارا
متعـارف ماننـد   شتر بـه مباحـث دانـش اقتصـاد     یها و اطالعات، بزهیا انگیو انتخاب  یابیمکچون  ياهیپا

انـداز،  ماننـد پـس  یزنـدگ ياقتصـاد مورد نیـاز يهايازمندیپرداخته و ني اریکبو ، يتورم، رشد اقتصاد
ه یـ مال يهـا د. از جملـه اهـداف برنامـه   دهیمورد بحث قرار م یه شخصیدر مال مصرفو ، يگذارهیسرما

  ان افراد است:یدر م هاي ذیليجاد توانمندیا ی،شخص
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بندند؛ اهداف مالی خـود را تعیـین کننـد و بـراي     کار به بیابند، ارزیابی کنند واطالعات مالی را 
ریزي نمایند؛ ظرفیت درآمـدزایی خـود را توسـعه داده، توانـایی خـود بـراي       دستیابی به آنها برنامه

را  انداز را بهبود بخشند؛ تعهدات مالی خود را به جا آورند؛ براي خود ثروتی فـراهم آورده، آن پس
  ).JCPFL, 2007, p.2نمایند ( حفظ

ل کیتشـ  ين محـدود یمعمـوالً از عنـاو   ی،ه شخصـ یمال یتیترب يهامطرح در مجموعه ياستانداردها
 يریـ گمیو تصـم  يریپذتیمسئول ا عبارتند از:یکآمر یه شخصیمال یمل يه در مورد استانداردهاکاند شده

انـداز و  پـس و  مهیو ب کسیت ریریمدی؛ و بدهاعتبار ی؛ ت مالیریو مد يزیربرنامه؛ درآمد و شغلی؛ مال
  .) .2007JCPFLC.F ,( يگذارهیسرما

شناسـانۀ خاصـی همـراه    شناسانه و انسـان با نوع نگاه هستی به هر حال، این الگوها، که معموالً
پردازد که گاهی در تضاد بـا  هایی براي ایجاد فرهنگ اقتصادي مطلوب خود میاست، به ارائۀ آموزه

هاي مربوط به قرار دارد. با نگاهی گذرا به مطالب نقل شده و برداشتاسالمی به این حوزهنگرش 
در زمینۀ اقتصاد یـا   تر و منطبق بر فرهنگ دینیتوان الگوهایی بسیار جامعآنها از میراث تمدنی، می

جارب بشري، مندي از تمالیه شخصی با استفاده از این مطالب تدوین کرد. اگرچه در هر مورد، بهره
  که با مبانی اسالمی منافاتی نداشته باشد، ضروري خواهد بود.

  ر منزليما در تدبكاز سنت ح يرويپ
تـاب بـا   ک یـک از  یا بخشـ یتاب که در قالب کاست  ییهانه، مجموعهین زمیدر ا یاز آثار اسالميادسته

نگاشـته شـده اسـت. از    » الخاصـیۀ السیاسـۀ  «ا یـ » السیاسۀ الخاصۀ«، »است منزلیس«، »ر منزلیتدب«عنوان 
اخـالق ناصـري   ، نایسـ ابنالسیاسۀ ن بحث در رسالۀ یتوان از ایر منزل، میمباحث تدب يهان نمونهیترمهم

نام برد. یعنصرالمعالقابوسنامه و  ین طوسیرالدیخواجه نص
 ان باسـتان، بندي آثار فالسفۀ یونهاي تدبیر منزل دانشمندان مسلمان، با استفاده از دستهمجموعه

دومین شاخه از حکمت عملـی،  عنوان به ) در این زمینهBryson( بروسنو  ارسطو، افالطونویژه به
هاي تمثیلـی و  گیري از قالب، و بهرهسیاست مدنو تهذیب اخالق در کنار دو شاخۀ دیگر آن، یعنی 

توسـعه و بسـط و نیـز    هاي ایرانی و هندي بـا محتـواي اسـالمی، بـه     ها و اندرزنامهداستانی پندنامه
کـه  چرا از جهت غایـت و روش همـت گماشـت؛   ویژه به هاي آنها،سازي آموزهسازي و بومیدینی

اي کـامالً مـادي و دنیـوي بـود. در     هاي یونانی رسیدن به سعادت ارسطویی، بـا جنبـه  هدف آموزه
یشـتر مـدنظر   هاي پیش از اسالم نیز اصول اخالقی و غایت اخروي خاص دین زرتشت، باندرزنامه

۶۴       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

هـاي بیشـتر   رو، مبانی دینی متقن اسالمی همراه با اصول اخالقی حاصل از آن و با قالببود. از این
هاي منطقی یونانی، ساختار مباحث تربیت منزل آثار دانشمندان مسلمان را بنیان بنديایرانی و دسته

که سازگاري کامل و همگـونی  نجاز آنهاد. عالوه بر این، مسلمانان در استفاده از مباحث محتوایی نی
و  منـدي قـرار داده  دیدند، مورد بهرههاي اسالمی میهاي پیشین با آموزهنمطلوبی میان مباحث تمد

خود تدبیر منزل در  سیناابن آن، استفادة اند. نمونۀدر هیچ مورد جمود و تحجري از خود بروز نداده
 بروسـن یا انعکاس زیاد مباحـث   ارسطوسیاست  و افالطونجمهوریت هاي از برخی محتواي کتاب

هـاي  ردپاي برخی آمـوزه قابوسنامه که، در است. در حالیاخالق ناصري  در میان مبحث تدبیر منزل
  توان مشاهده کرد.هاي ایرانی را میاندرزنامه

نیاز بر  تأکیدشود، از جمله مباحث اقتصادي، که در مباحث تدبیر منزل معموالً بدان پرداخته می
آدمی به زندگی جمعی است، به دلیل اینکه اوالً، نیازهاي اولیـۀ زیسـتی از جملـه غـذا را بـرآورده      

آیـد،  سازد، ثانیاً، به صناعاتی مانند بنایی، نجاري و آهنگري، که همۀ آنها از عهدة یـک نفـر برنمـی   
مـات دیگـران را پاسـخ    بپردازد، ثالثاً، نیاز قوة یادگیري و کنجکاوي براي اسـتفاده از دانـش و معلو  

کند. در دهد. همچنین به نیاز به مال یا پول براي انجام معامالت و چگونگی گردآوري آن بحث می
گوید. بیان چگونگی حفظ مـال  در کسب و کار سخن می» دنائت«و » عار«، »جور«مورد اجتناب از 

، »تقتیـر «، »خسـت «بر دوري جسـتن از پـنج خصـلت     تأکیداز راه تنظیم نسبت درآمد و مخارج و 
پرداختـه   هنگام خرج مال، از مسائل دیگري است کـه بـدان  » سوءتدبیر«و » فخرفروشی«، »اسراف«

  .)175-165ص ،1369،طوسی ؛م1921 ،بروسن ؛29-23ص ،1319ینا،سابن(شده است 
الزم به یادآوري است که به دلیل اهمیت تدبیر اموال یا رابطۀ صاحب مال و مال، ایـن موضـوع   

پوشی از ایـن بخـش،   رخی موارد، مؤلف با چشمهاي اسالمی انعکاس یافت، اما در بدر تدبیر منزل
هاي این موضوع مثل رابطۀ با همسر یا تربیت فرزند پرداخته اسـت.  تر نمودن سایر بخشبه پررنگ

ق) مشـاهده کـرد    381(م  ابوالحسن عامري السعادة و االسعادتوان در کتاب نمونۀ این مطلب را می
ها)، نسبت بـه  ، که ضمن تأثیرپذیري بیشتر از سنت ایرانی(اندرزنامه)388-348، ص1336 عامري،(

سنت یونانی، بخش مربوط به تدبیر اموال را حذف کرده و بیشتر بـه بحـث تـدبیر رابطـه بـا زن و      
  .)1387 اصل،زنجانیکریمی(د پرداخته است فرزن

جـاد  یمطلـوب و ا  يجاد فرهنگ اقتصادیا ير منزل برایدر حوزة تدب یآثار تمدن يهااز آموزه ياریبس
    استفاده است.، قابل نهین زمیدر ا یمتقن يرکمنطق ف
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  هاي تمدنی قابل استفاده در فرهنگ اقتصادي مطلوب: گزاره2جدول 
  موضوعبرداشت  عبارت

  آراء اهل مدینۀ فاضله - ابونصر فارابی

اند که هم در قوام از آدمیان بر سرشت و طبیعتی آفریده شدههریک و
وجودي و هم در نیل و وصول به برترین کماالت خود، محتاج به 

به تنهایی نتوانند متکفل انجام همۀ آن امور هریک اند کهبسیاراموري
متکفل انجام هریک باشند، بلکه در انجام آن احتیاج به گروهی بود که

)251، ص1379ی،فاراب(»امري از مایحتاج آن بود.

ها(اولی شامل معرفی دو دسته نیاز وجودي و کمالی در انسان
هاي اولیه و حیاتی مانند نیاز به غذا و سرپناه و لباس و... و نیازمندي

  هاي مسیر رشد و کمال )دومی نیازمندي

نیازها - انتخاب
  هاو خواست

گیري تنهایی و لذا شکلآنها براي هر فرد بهتأمین امکانعدم 
وابستگی متقابلاجتماعات انسانی

لزوم تقسیم کار و وظایف جهت برآورده ساختن احتیاجات جامعه 
  ها و استعدادهاي ذاتی خود متناسب با توانمندي

تقسیم کار و 
  تخصص

تفاضل و هاي طبیعی مطور که اعضا تن از لحاظ فطرت و قوتهمان
اند و در بین آنها یک عضو بود که رئیس اول همۀ اعضاء تن بود مختلف

 که قلب است و اعضایی بود که مراتب آنها نزدیک بدان رئیس بود و در
قوتی طبیعی نهاده شده که بواسطۀ آن کار و فعل خود را بر وفق هریک 

طور است حال همین دهد...خواست و غرض بالطبع رئیس انجام می
دینه که اجزاء متشکله آن از جهت فطرت مختلف و متفاضل الهیأت م

جز اینکه اعضاء بدن هم خود طبیعی است و هم هیأت حاصلۀ  باشند...
چه طبیعی نه گرهاي طبیعی ولی اجزاء مدیبراي آنها عبرت است از قوت

واسطۀ آنها افراد کارهاي مدنی را ه بوند ولکن هیأت و ملکاتی که ب
ص  ،1379ی،فاراب(د طبیعی نیست و بلکه ارادي است دهنانجام می

256 -258(  

تقسیم کار و   به بدن انسانطرح بحث تقسیم کار و تخصص، با تشبیه جامعه 
  تخصص

ه انسانی بتقسیم کار و تعیین جایگاه و وظایف افراد در اجتماع 
هاي طبیعی استعدادها و نیز (از طریق تفاوت صورت ذاتی و اکتسابی

  ها و...)هاي متفاوت در یادگیري فنون و حرفهو ارادهوجود همت 

تقسیم کار و 
  تخصص

مرئوسی و خادم و مخدومی در اجتماعات اشاره به روابط رئیس و 
  تقسیم کار)principal-agent(رهیافت  انسانی

هاي ها در پذیرش نقشها و عزمها و نیز ارادهتأثیر استعدادها و لیاقت
  اجتماعی

اراده و - انتخاب
  تصمیم

هاي جاهلیه، فاسقه، مبتذله و اند مدینههایی که مضاد مدینه فاضلهو مدینه
ها مضاد اهل مدینۀ فاضله د و نیز از افراد انسانی نوائب مدینهضاله بون

شناسند و نه سعادت را میبوند و مدینه جاهلیه آن بود که مردم آن نه 
حتی به دل آنان خطور کرده باشد. و اگر به سوي آن ارشاد شوند نه فهم 

هر اي از آنها که در ظاکنند و نه بدان معتقد بوند و تنها از خیرات پاره
، هاي زندگی آنها هستندگمان رود که خیراتند و غایات و هدف

گرفتن از لذات مادي شناسند که عبارت از: تندرستی، توانگري و بهرهمی
باشد و اینکه در برآوردن امیال و هواهاي نفسانی خود آزاد بوند و اینکه 

ینۀ نزد مردم مده از این امور بهریک  به نزد مردم مکرم و معظم بوند که
  )278 ، ص1379 ی،فاراب( جاهلیۀ سعادت و خوشبختی بود...

و توسعۀ شناسی از اهداف و غایات جوامع انسانی در رشد نوع
رشد و پیشرفت  اقتصادي

معرفی اجتماعات انسانی جاهلیه و انواع آنها که تصور صحیحی از 
سعادت ندارند و آن را صرفاً مادي و در حد برآوردن امیال و 

تأمین  هدفبا  مدینه ضروریهپندارند. مانند هواهاي نفسانی خود می
(خوراك، پوشاك، مسکن)،  زندگیاساسی هاي حداقل نیازمندي
و... غایت اصلی گردآوري ثروتو نذاله با  مدینه بداله

رکود و 
  انحطاط

معرفی معناي صحیح پیشرفت یک جامعه که اوالً بر اساس 
هاي انبیاء الهی مفهوم سعادت را درك کرده و ثانیاً با آموزش

  پیمایدحاکمیت عدالت و انصاف مسیر رشد را به سمت کمال می
و پیشرفترشد 

  الهوامل و الشوامل، تهذیب االخالق و تنزیه االعراق - ابن مسکویه رازي
باشند؛ یعنی زندگانی آنها اجتماعی است و و چون مردم مدنی بالطبع می

نه انفرادي، بایستی یکدیگر را کمک نمایند تا امر معیشت آنها مرتب 
گردد. مثل اینکه بعضی خادم و بعضی مخدوم، بعضی رئیس و بعضی 
مرئوس، بعضی کارگر و بعضی کارفرما و کم و زیاد و ضرر و خسران 

ار است. این است که در همه وقت مردم محتاجند به معدلی بین آنها بسی
که عارف باشد به حد وسط و تناسب بین اشیاء را کامالً بداند و حکم و 

تدبیر نماید بین مردم به عدل. اجرا قانون عدل بین مردم به سه چیز 
عبارت از: قانون شریعت است گیرد: اول ناموس الهی که صورت می

 بین مردم به حق حکم نماید و سوم دینار...دوم حاکم عادلی که 
  )215، ص1383 ،هیمسکوابن(

اره به روابط رئیس و مرئوسی و خادم و مخدومی در اجتماعات اش
  تقسیم کار  انسانی

احتیاجات تأمین  مدنی بالطبع بودن انسان و نیاز به دیگران در
  اجتماعات انسانی و تقسیم کارگیري شکل ضروري مبناي

همبستگی 
  جمعی

راه رسیدن به کمال فردي و اجتماعی، شناخت عدالت از طریق دین 
  و عمل به آن 

پیشرفت و 
  عدالت

نقش پول در برقراري سطحی پایینی از عدالت در معامالت از طریق 
  نقش پول  برطرف کردن زیاده و نقصان در آنها

۶۶       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

  تدبیر منزل -سیناابن
همه کس در راه احتیاج مردم به قوت و خوراك باعث شد بر اینکه 

هایی که خدا قرار داده و افراد بشر را آوردن آن از راهبه دست  کسب و
به پیمودن آن ملزم نموده است...براي زینت مرد چیزي زیباتر از این 

نیست که از روي استحقاق به وسعت روزي موفق آید...انسان وقتی مالی 
ه قسمتی از آورد، مقتضاي سیرت عادله و نیکو این است کبه دست  را

آن را در زکات و صدقات و ابواب معروف و مصارف خیریه صرف 
نماید و قسمتی را براي مصائب و حوادث روزگار و مواقع احتیاج 

ذخیره نماید...در خرج هم صالح و سداد امر در این است که به حد 
اسراف و تضییع مال نرسد و نه به خست و بخل زیاد بلکه در خرج 

 روي خرج شوداعتدال و میانهعنوان به بیر بکار رفتهکردن تقدیر و تد
  .)32- 29ص  ،1319 سینا،ابن(

فعالیت اقتصادي و کسب معیشت در چارچوب تکوین و تشریع 
  الهی

قالب  - انتخاب
تکوین و تشریع 

  مالیه شخصی  اصول دخل، حفظ و خرج درآمد و ثروت

الگوي کسب قوق و استثمار توجه به کسب درآمد از روي استحقاق و نه تضییع ح
  درآمد

بخشی براي مخارج ضروري، بخشی ذخیره براي احتیاجات آینده و 
مصائب و حوادث روزگار و بخشی صرف زکات، صدقات و ابواب 

  معروف و مصارف خیریه

الگوي 
تخصیص 
  درآمدها

الگوي مصرف  روي و پرهیز از اسراف و اقتارحد مصرف شخصی اعتدال و میانه

  اخالق ناصري - خواجه نصیرالدین طوسی
حفظ به سه شرط صورت بندد: اول آنکه، خرج با دخل مقابل نبود، و از 

آن زیادت نیز نبود بل کمتر بود، و دوم آنکه، در چیزي که تثمیر آن 
متعذر بود مانند ملکی که به عمارت آن قیام نتوان کرد و جوهري که 

؛ و سیم آنکه، رواج کار طلبد و راغب آن عزیز الوجود بود، صرف نکند
سود متواتر و اگرچه اندك بود بر منافع بسیار که بر وجه اتفاق افتد 

  .)213، ص1369 ،طوسی( اختیار کند

  مالیه شخصی  خرج درآمد و ثروتاصول دخل، حفظ و
  مالیه شخصی  بندي در مخارج و رعایت تعادل در آنبودجه

  گذاريسرمایه  هاي مناسبگذاري در زمینهتشویق به سرمایه

  مولدیت  پذیري مناسبلزوم توجه به تولید و کسب و کار همراه با ریسک

و اثمانِ بضاعات  اند که اولی چنان باشد که شطري از اموال، نقودو گفته
باشد، و شطري اجناس و امتعه و اقوات و بضاعات و شطري امالك و 
ضیاع و مواشی تا اگر خللی به طرفی راه یابد از دو طرف دیگر جبرِ آن 

  )69، ص1369 ،طوسی( میسر شود.

  گذاريسرمایه  گذاريها هنگام سرمایهلزوم توجه به تهیه سبدي از دارایی

و اما در خرج و انفاق باید که در آن از چهار چیز احتراز کند: اول لؤم و 
د یا از بذل بود که در اخراجات نفس و اهل تنگ گیرآنچنان  تقتیر، و

بود که در وجوه آنچنان  معروف امتناع نماید. دوم اسراف و تبذیر، و
زواید مانند شهوات و لذات صرف کند و یا زیادت از حد در وجه 

بود که به طریق آنچنان  واجب خرج کند؛ و سیم ریا و مباهات، و
تصلف و اظهار ثروت در مقام مراء و مفاخرت انفاق کند؛ و چهارم سوء 

بود که در بعضی مواضع، زیادت از اقتصاد و در بعضی آنچنان  یر، وتدب
  )69، ص1369 ،طوسی( کار بردهکمتر از آن ب

وسط در مخارج و لزوم پرهیز از افراط و تفریط و رعایت حد 
الگوي مصرف  مصارف

  انتخاب  هاي مصرفیتوجه به تشریع الهی در انتخاب
  تعامالت خیریه  توجه به اصول اخالقی در انفاق و مخارج

(بذل معروف) و  رعایت خود و خانواده در میزان مخارج و مصرف
  الگوي مخارج  هاي جاهالنه گیريپرهیز از سخت

 يسـاز نـۀ فرهنـگ  یدر زم ،ر منـزل یمـا و مباحـث تـدب   کح يهاتوان از آموزهیمه ک یمیمفاه ،در مجموع
البتـه  . م نمـود یتنظ »یه شخصیم مالیمفاه«و  »يم اقتصادیمفاه« یلک يبنددر دسته ،ردکبرداشت  ياقتصاد

 .شـتر اسـت  یهستند، ب يرکمنطق ف یجاد نوعیا یدر پ یه به نوعک یمیمفاهویژه به ي،م اقتصادیوزن مفاه
تـر  يجـد  یه شخصـ یم مالیرد، مفاهیگیر منزل مورد بحث قرار میل تدبیه ذک،ر اموالیاما در مباحث تدب

  گردد.یمطرح م
ز تفـاوت  یـ هـا و ن ع بر انتخـاب ین و تشریوکت تیمکو حا »يریگمیتصم«و  »انتخاب« یمفهوم اساس

ه عـزم و اراده در  کـ  ينـار اثـر  کدر ،هـا ازها بر خواسـته یها هنگام انتخاب و تقدم نازها و خواستیان نیم
 .مـا مطـرح شـده اسـت    که در آثـار ح کـ است  یمین مفاهیترها دارند، از جمله مهمانتخاب یبخشجهینت
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 ، وشـود یمـ  یانسـان ف افراد در اجتماع یگاه و وظاین جاییار و تعکم یتقس يه به مبناک ین توجهیهمچن
 افـراد بسـیاري از   يه بـرا کـ اسـت   ياز جملـه مـوارد   د،یننمایم یمعرف یتسابکو ا یصورت ذاتهرا ب آن

  خواهد داشت.آموزنده
مـردم، الزم  بـه عامـۀ    يم اقتصـاد یمفـاه  در ارائۀ ،ما یراث تمدنیم يهاعمق آموزه روشن شدن يبرا

م. ینـ کفا يشرفته نظریپ يشورهاک يت اقتصادیمشابه آن در برنامۀ ترب يهانمونه یبه برخ است به اجمال
ر کـ جـاد منطـق تف  یا يه براک ي،دیلکم یاالت متحده از جمله مفاهیا يت اقتصادیدر برنامۀ ترب ،مثال يبرا

ن یـ در ایتـ یاسـت. هـدف ترب   »ارکـ م یتقس«و  »تخصص«ند، مفهوم یبیم كنده تداریدر نسل آ ياقتصاد
  ه بدانند:کن است یان دورة دبستان اکودک يبرا ،مفهوم

 چـه ر از آنیـ غبه االها و خدمات، کاز انواع  یمکد تعداد یدر توله مردم کافتد یاتفاق م یتخصص زمان )1
  ؛ز شوندکنند، متمرکیمصرف م

سـته  کش يادیز جداگانه يارهاکبه ا خدمت ی االک یک دیتولفرایند  هک افتدیاتفاق م کار زمانیم یتقس )2
  ؛انجام دهندرا از آن یبخشهریک  ارگران مختلفکشود و 

  ؛دهدیش میافزا ارگران راک يورهبهر معموالً ارکم یتقس تخصص و )3
 شـود گان مـی نندکمصرفگان و نندکدین تولیب متقابل یشتر منجر به افزایش وابستگیب يسازیتخصص )4

)C.F. Cee, 2010(.  
اي که افـراد بـا آن   گونهنحو بهتري قابل استیاد است. بههاي حکما، بهمشابه همین مفاهیم، در آموزه

شوند. براي نمونه، اینکه چنـین  تري از اقتصاد در اجتماع آشنا میتر و دقیقتصویر عمیقها با آموزه
گیرد، در افراد اجتماع وابستگی متقابل ها نشأت میتخصص و تقسیم کاري از ذات اجتماعی انسان

نمونـه، امـروزه آنچـه در مفهـوم رشـد      عنوان به گردد.کند و موجب همبستگی جمعی میایجاد می
گـردد بـه   اسـت و تـالش مـی    تأکیـد ادي در کشورهاي پیشرفته براي تربیت اقتصـادي مـورد   اقتص

 گـذاري در کارخانجـات،  سـرمایه افراد باید بدانند کـه  «مخاطب منتقل گردد، عبارت است از اینکه: 
سـطح   گـردد و مردم سبب رشد اقتصادي مـی  آموزشبهداشت و  جدید، هايوريافن ماشین آالت،
  برد.میرا باال  عهجامزندگی آینده 

 گـذاري کـه توسـط افـراد،    سـرمایه  اتتصـمیم  ور بتواننـد: نتـایج  کافراد باید با استفاده از دانـش مـذ  
 .)Cee, 2010, p. 7( »بینی نمایدگیرد را پیشانجام می و دولت هاي اقتصاديبنگاه

انحطـاط در جوامـع    شـرفت و یپ يهایژگینۀ ویدر زم یفارابویژه به ،ماکن مفهوم با آنچه حیسۀ ایمقا
جامعـۀ  يشـرفت، و یبـه مقولـۀ پ  یفارابه در نظرگاه جامع کنند، جالب توجه خواهد بود؛ چراکیمطرح م

۶۸       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

و  يویـ ، دنيو معنـو  يابعـاد مـاد   یدر تمام یجانبه و انسانهمه یشرفتیپ ينۀ فاضله) را دارایشرفته(مدیپ
رد. یـ گیجوامع و افـراد را در نظـر نمـ    يو ظاهر يداند و تنها بعد اقتصادیم یو اجتماع يو فرد ياخرو

م یه با الهـام از تعـال  ک ی،راث تمدنیدر م »شرفتیپ«عالوه بر مقولۀ  ،فوق»يرشد اقتصاد«استفاده از مفهوم 
  د.ال دکن بخش را شیمطلوب در ا يتوان در مجموع فرهنگ اقتصادیم ،م طرح شده استیرکقرآن 

 يرانيا يهااندرزنامه كاز سب يرويپ

ش از اسـالم بـود، بـر آثـار     یپ یرانیراث تمدن ایه مک ي،پهلو يهاها و پندنامه، اندرزنامهیونانیر از آثار یغ
نسـبت بـه آثـار     هاباتکن یر گذاشته است. وجه بارز ایثتأ يدر حوزة فرهنگ اقتصاد یدانشمندان اسالم

 يمتر بـه مسـائل اقتصـاد   کم یو توجه مستق يت معنویو غا یاخالق يهاشتر آنها بر آموزهیه بکیت ی،ونانی
انـده از قبـل از اسـالم را    جامهبـ  يپهلـو  يهـا اندرزنامه ی،لک يبنددسته یکاست. در  یخانواده و زندگ

 ياعتقـاد  يهـا هیو پا یه در قالب پند و اندرز مسائل اصولک يادسته :ردکيبندمیتوان به دو دسته تقسیم
 ین خاصـ یـی ن و آیـ ژة دیـ واینکه  نظر ازصرف ،ه مطالب آنک ياتهداد و دسین زرتشت را آموزش مید

  شد. یان میهمگان ب يار ساده و قابل فهم برایبس ياوهیداشت و با ش یباشد، جنبۀ اخالق
ه جامعـه بـر اسـاس خـون، نـژاد و      کـ  ی،ران عهـد ساسـان  یدر ا یلکطور به هکد توجه داشت یالبته با

توانست از مقولۀ علم و ادب محسوب شود، تنهـا بـه فرهنـگ    یآنچه مز شده بود، یمتما یت طبقاتکیمال
و سواد اسـتفاده از   يآموزان علمکه امک یسانک ؛)41، ص1375 ،وبکنیزر( تعلق داشت یطبقات اشراف

ه کـ دانسـت   ییهاتوان متعلق به آموزهیدارد م یه رنگ مذهبک را آنچه ،ن آثار را داشتند. اما در هر حالیا
    پرداختند.یهمگان م يغ آن برایخود به تبل یموبدان زرتشت

ـ البتـه در ا  .روز برگردان شد یبه زبان فارس ياز آثار پهلو ياریبس ی،در دورة اسالم دچـار   ،انیـ ن می
را یـ ز ؛افـت یتوان در خالل آنهـا  یز میاسالم را ن ینید يهااز آموزه ياریت بسیه در نهاکد یگرد یراتییتغ

ن متـون در  یـ ه هنگـام گـزارش ا  کـ برخوردار بـود   یثابت يفطر ياشهیاز ر ،مطرح در آنها یم اخالقیمفاه
د از یـ تقل. البتـه پیـروي و   )1379 ،جوکـار ( وفق یافـت زمان  ینیو د یفرهنگ يهابا ارزش ی،دورة اسالم

عنـوان  بـه هکـ متداول است  یاسالم ز در دورةیگذشته ن يهاداستان یو استفاده از برخ يااندرزنامه کسب
  دارد. يااندرزنامهکیه صرفاً سبکرد کاشاره قابوسنامه توان به اثر مشهور یم ،لمثا

) يقمـر 475(حـدود سـال    پس از اسـالم  یول ي،پهلو يهااندرزنامهه شیوةه بک ییهاتابکاز جمله 
ن یـ سنده ایاست. هدف نوقابوسنامه ر یتاب شهکدارد،  ییهاآموزه يت اقتصادیف شده و در بحث تربیتأل
ف یاسـت، از تـأل   ياریـ رزادگـان دانشـمند خانـدان ز   یاز ام ندرکاسبن اووسکیک یعنصرالمعاله ک ،تابک
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 به فرزند بوده است؛ چنانچه مؤلـف در مقدمـۀ   یات و آموختن روش زندگیت، انتقال تجربیتربقابوسنامه 
  .)1378، عنصرالمعالیر.ك: (کتاب خود بر این نکته تصریح دارد 

ان به دو قسمت تقسـیم کـرد:   وتیرا م مطالب آن ی،لکنگاه  یکدر  .چهل و چهار باب داردقابوسنامه 
ه همـه  کاست  یلکم و مقررات و اصول یه شامل آموزش آن دسته از مفاهک ی،ت عمومیم و تربیتعلاول، 

هـا،  ر نعمـت ک، شیا الهیمانند شناخت خداوند و انب .اموزندیسعادت خود و رفاه جامعه ب يرا برا د آنیبا
 یبرخـ  ،تیـ ، و در نهایدر خوردن و مهمـان  يآداب فرد ی، برخین، روابط اجتماعیشناخت حقوق والد

ت یـ م و تربیتعلـ  ،مـال. دوم  يآورب و جمعکد منزل و مریمانند خر يفرد یزندگ ير اقتصادیمسائل تدب
ار و شغلشـان دانسـتن   کهر طبقه از مردم به فراخور  يه براکشامل آموزش آن دسته از مسائل  یتخصص

و  ین و رسـم دهقـان  یـی نـد. ماننـد آ  یسته از عهدة انجـام آنهـا برآ  یشا ايگونهآنها الزم است تا بتوانند به 
اقت علـم طـب، در علـم نجـوم و هندسـه و در      یب سیط آن، در ترتیردن و شراک، در تجارت يورشهیپ

  .)1343 غروي،(شاعري و آیین آن  رسم
 یطوسـ  ياسـد  هگرشاسـپنام و فردوسـی   هشاهنامتوان به ین دسته میگر آثار ایاز د ،قابوسنامهنار کدر 
 ،اسـالم  يهـا از آمـوزه  يریرپذینار تأثکدر  ،ران باستانیا يهاها و داستانه با استفاده از پندنامهکرد کاشاره 

م به مخاطـب  یرمستقیغ صورتبه يمختلف از جمله مباحث اقتصاد يهانهیرا در زم یتیات تربکن یبرخ
  نند.کیمنتقل م

  اي ایرانیزنامههاي فرهنگ اقتصادي در اندر: گزاره3جدول 
  موضوع  برداشت  عبارت

  قابوسنامه- ندرکاووس ابن اسکیک یعنصرالمعال
ز ین از بهر چکشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و لیپسر خو يا

کردن مال تقصیر مکن که هر که در کار جمعن... و در کمخاطره م
بهره ها بیخویش تقصیر کند از سعادت هیچ توفیري نیابد و از غرض

  .)103، ص1378 ی،عنصرالمعال(ماند 

سب مال و ثروت بدون اصل ک يب به تالش برایترغ
  آن يپنداشتن و خود را به خطر انداختن برا

سب ک يالگو
  درآمد

دن به اهداف و یرس يشت برایت اقتصاد و معیاهم
  یزندگ يو معنو يماد اتیغا

  یمبان

داشتن ه نگاهکدار و به هر باطل از دست بر مده نگه يو چون فرازآور
، ینکخرج  یستیتر از فراز آوردن است و چون به هنگام درباسخت
اگر  صورت) نیر ایه (در غک ینه ين تا عوض آن زود برجاکجهد 

ز بود یه چیم ماکچه  شود.... و اگر ياسپر يگنج قارون بود هم روز
داشتن بسیار هم نداند ه نداند یما كه اندکداشتن واجب دان هر نگه

  .)103، ص1378 ی،عنصرالمعال(» داشتن

آمده دستبه ح مال و ثروتیصح يتالش در نگهدار
  و... يگذارهیاز راه سرما

انداز و پس
  يگذارهیسرما

  مخارج يالگو  هودهیز از مخارج باطل و بیپره
  مخارج يالگو  لزوم حفظ اصل مال از گزند مخارج و مصرف

از نه همه در خانۀ یه نکابد یاز در تو راه نین تا نکخرج به اندازة دخل 
بود و خرج  یه دخل درمکبود  يااز اندر خانهیه نکشان باشد، بلیدرو

دخل بود و  یه درمکبود يادر خانه يازینی. و بياو حبه یدرم
اي خرج. هر که را خرج از دخل کمتر بود هرگز خلل درمی کم حبه

  .)104، ص1378 ی،عنصرالمعال(در خانۀ او راه نیابد 

  یه شخصیمال  ت تعادل در آنیدر مخارج و رعا يبندبودجه
ان خانواده و استمرار یر تعادل بودجه بر حفظ بنیتأث

  رشد اهل آن
  یه شخصیمال

۷۰       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

ش مبند و یبر تن خو يز تلخ مدار و در روزیش نیخو ياما زندگا
ن. بر کر میست بود تقصیودار و آنچه دربایکر نیخود را به تقد

زتر یز است آخر از جان عزیز اگرچه عزیه چکن کنه یشتن هزیخو
بري کار به صالحبه  ين تا آنچه فراز آرکست. در جملۀ االمر جهد ین

  .)105، ص1378 ی،عنصرالمعال(

رشد خود و اهل و عدم  ياستفاده از مال و ثروت برا
  شتیگرفتن بر آنها در معگتن

مصرف و  يالگو
  مخارج

  یه شخصیمالش خود وخانوادهیسبب آسا یمال يزیربرنامه
  یه شخصیمال  ح از مال و ثروتیاستفادة صح يتالش برا

هـایی در زمینـۀ تـدبیر معیشـت و مالیـه      اي را بیشتر حـاوي پیـام  توان آثار اندرزنامهدر مجموع، می
بحث تـدبیر امـوال   ویژه به زیرا، این آثار تحت تأثیر مباحث تدبیر منزل حکماشخصی قلمداد کرد؛ 

آمیـز، همـان مفـاهیم را بـه مخاطـب      اند تا حدودي با روش خاص خود و بیان حکمـت سعی کرده
شـود، در  بندي دقیقی که در آثار حکما از تدبیر منزل دیده مـی منتقل نمایند. با این تفاوت که، دسته

خورد. عالوه بر این، وجه تعـادلی و دوري از افـراط و تفریطـی، کـه در ایـن      شم نمیاین آثار به چ
گیري رشد و تکامل معنوي همراه با تـدبیر معیشـت مـادي را در نظـر     ها وجود دارد و جهتآموزه

زدنی است؛ زیرا حتی تعادل در بودجۀ خانوار را نیز با رشـد اهـل آن مـرتبط    دارد، در این آثار مثال
  ، مطالب قابوسنامه).3(رك: جدول کند می

يح اخالقيو نصاينيان آداب ديو ب يانامهعتيشر كاز سب يرويپ
دستۀ دیگري از آثار اخالقی و تربیتی را، که بیشترین تأثیر را در فرهنگ مردم عصر خـویش داشـته   

ب زنـدگی  هاي اخالقی همـراه بـا بیـان آدا   اي از نگاههایی دانست که مجموعهتوان کتاباست، می
تـري  بسیار گسترده صورتبهکنند. این آثار، دینی در امور فردي و اجتماعی را به مخاطب منتقل می

هـاي آنهـا بـا    برند. در مواردي نیـز کتـاب  می نسبت به دو دستۀ قبل، از آیات قرآن و احادیث بهره
  هاي داستانی و شعر همراه است. بیان

ن نسـبت  یـ بر د یمبتن یتوان در تعهد اغلب آنها به انتقال نگرشیم ،ن آثاریبارز ا يهایژگیاز جمله و
سب و درآمد و مخـارج و مصـرف   کت، کیها، مالی، اموال و دارائیشت و اقتصاد در زندگیبه مقوالت مع

ـ الی مکارم الشریعه  ۀالذریعدر  یراغب اصفهان يهااز آموزه ياریدانست. چنانچه بس تـاب  کاز  یا بخشـ ی
  ن جمله دانست.  یتوان از ایرا م يماورد الدینادب الدنیا و 

 .ار پررنـگ اسـت  یبسـ  يانامـه عتیز در آثـار شـر  یـ ار نکـ  و سبکآداب تجارت و  یام فقهکان احیب
کیمیـاي  آن بـا عنـوان    یص فارسیا ترجمه و تلخی یغزالاحیاء علوم الدین تاب کاز  زیاديچنانچه بخش 

ه بـه آداب  کـ  ،ن معـامالت کـ در اصـل سـوم از ر   ،مثال يبران مطالب پرداخته است. یشتر به ایب ،سعادت
ز یـ سـب حـالل و ن  کلت و ثواب یوتاه در مورد فضک ياان مقدمهیپس از ب يو ،سب و تجارت پرداختهک
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ـ ايراني فرهنگ اقتصاديگيري از آثار تمدن امكان بهره  ۷۱ اسالمي در طراحي و تدوين الگوي اسالمي 

 یتـب فقهـ  کابـواب   کباً به سبیتقر ،ار و تجارتک و سبکدر  یام شرعکت و ضرورت دانستن احیاهم
طور عقـد سـلم،   نیند و همکین معامله را مطرح میمعامله و طرفط مال مورد یشرا .شودیع میوارد عقد ب

لـزوم  «تحـت عنـوان    یبـاب  ،در ادامـه  .)346- 328ص ،1380 ی،غزال(ت کشرو (مضاربه)،  اجاره، قراض
تـب  کدر  ین مباحثیمعموالً چنه کدر آن،  يارکویکز احسان و نیو ن »توجه به عدالت و انصاف در معامله

جداگانه، برجسته و نسبتاً مفصل به آنها پرداختـه   غزالیرد، اما در بحث یگیمتر مورد بحث قرار مک یفقه
  .)359- 346 صهمان، ( شده است

هاي این دسته آثار، تالش براي انتقال تلقی خود از برخـی مفـاهیم دینـی ماننـد     از دیگر ویژگی
هـاي صـوفیه، در   توکل، زهد، قناعت و برکت است که به دلیل تأثیرپذیري برخی از آنها از اندیشـه 

رشـد  برخی موارد از تعالیم صحیح نبوي فاصله گرفته است. نگاه جامع و بدیع برخی آثار به مقولۀ 
توانـد مفیـد   ها، میو پیشرفت فردي و اجتماعی جالب توجه است که امروزه با وجود گذشت قرن

که در حقیقت آداب و شیوة تـدبیر مسـائل فـردي و     ادب الدنیادر باب  ماورديواقع شود. چنانچه 
باشـد، بـه ایـن    اجتماعی است و به نوعی معرف دیدگاه وي در تنظیم روابط افراد بـا یکـدیگر مـی   

  پردازد.موضوع می
آمـوز در برخـی آثـار ایـن     حکمـت  در نهایت، استفاده از زبان غیرمستقیم و ابزار داستان و بیان

به مخاطب قابل توجه اسـت. اهمیـت   موردنظر  تعالیم صوفیه، براي انتقال مفاهیمبخصوص  حوزه،
ی خـاص ایـن   این مجموعه از این جهت برجسته است که چنین بیانی، به دلیل اقتضـائات فرهنگـ  

تـوان  ، کـه آن را مـی  گلسـتان سرزمین، قابلیت انتشار و تأثیرگذاري بسیاري داشته است. براي مثال، 
دانست، ضمن انتقال نگرش خاص او به مقـوالت   سعديهاي زندگی توسط ارائۀ تجربیات و درس

بوده است  هاخانههاي متمادي یکی از منابع آموزشی مکتبمختلف از جمله مفاهیم اقتصادي، سال
  ها و فرهنگ مردم ایفا نموده است.و نقش مهمی در تربیت نسل

  

 هاي ایرانینامههاي فرهنگ اقتصادي در شریعت: گزاره4جدول 

  موضوع  برداشت  عبارت
نیا و الدیادب الدن -يماورد يمحمد بصربن یابوالحسن عل

 ،هکنیهاي کسب سه گونه است: اول انسبت آدمی و مال و ثروت و راه
به اندازه کفایت و بر طبق نیازش بخواهد و بیش از آن را نطلبد یا به  یثروت

ترین حاالت جویندگان مال و کمتر بسنده کند، این حالت ستوده
در کسب مالی که او را ،هکنیترین درجات افراد مقتصد است. دوم امعتدل

بیفزاید ثروت و مال ه بر درخواست کنیز ایبس باشد، کوتاهی کند و سوم ن
  .)389ص، م1987، يماورد(

است  يسب درآمد آن مقدارکحالت مطلوب و حد معتدل 
  از انسان باشد.یه متناسب با نک

  سب درآمدک يالگو

سب درآمد و کاز انسان به ینندة نکنییت تعیفاکزان یم
  ثروت است.

  یه شخصیمال

۷۲       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

  سعادت يایمکی - یامام محمد غزال
قرض و ع و ربا و سلم و اجارت و یمعاملت گردد: بسب بر شش کو غالب 

  .)328.ص، 1380، یغزال(شرکت... 
ان یسب و بکدر  یبه شرع ین قواعد مبتلیترمهم یمعرف

  ام آنهاکاح
  قرارداد- تعامالت

ه است یسرما ،ن اولکر.ن استکرا سه ر يه وکعقد پنجم قراض است 
ه آنچه عامل را کد یسود است. با ،ن دومکم...رید نقد بود، زر و سیه باک

ن سوم عمل است.و شرط ک...ریکمه و سه یند، چون نکخواهد بود معلوم 
  .)1380، یغزالر.ك: (آن عمل تجارت باشد ه کآن است 

  قرارداد- تعامالت  ام آنهاکان احیان آن و بکعقد مضاربه و ار یمعرف
  قرارداد- تعامالت  ت در قرارداد ین اجزاء معامله و شفافییلزوم دقت در تع

و » ت بشد.کافت بریانت به معاملت راه یچون خ« د:یگویم و رسول
 يرا برخوردار يدارد و و كه مال اندکس باشد که کت آن باشد کبر یمعن

ه کس بود کد؛ و ید آیر پدیار خیس را از آن راحت باشد و بسکبود و بس 
و ا و آخرت یگردد در دن يو كار موجب هالیار دارد و آن مال بسیمال بس

، یغزال(هیچ برخورداري نبود. پس باید که برکت طلب کند نه زیادتی
  .)351ص، 1380

  بردار تعامالت  يانت در معامالت و تعامالت اقتصادیز از خیپره
  سبک يالگو  تکبر يمعنا

ت با کچنانچه بريبه مسائل اقتصاد يعدم نگاه صرفا ماد
  ست.یه نیقابل توج ينگاه صرف ماد

  یمبان

ن یه نگه داشته باشد در دیند، سرماکه به عدل اقتصار کودر معامالت هر 
ه سود آخرت فرونگذارد در کاما سود در احسان است، و عاقل آن بود 

باشد و  یه معامل را در آن منفعتکباشد  ییارکویکاحسان نچ معاملت. و یه
ار یسود بس ،هکنیبر تو واجب نبود. و درجه احسان به شش وجه بود. اول ا

سبب حاجتی.و سلف عادت باشد به  یدار بدان راضیروا ندارد اگر چه خر
  )355ص، 1380، یغزال(اند که سود اندك کنند در معاملت بسیار.داشته

  ارکاخالق    ياقتصاد یتوجه به احسان در تعامالت انسان
عدل  يمقتضایام شرعکانجام معامالت در چارچوب اح

  است و احسان فراتر از آن.
  سبک يالگو

ق یار از طریمعامالت بس يو تالش برا كبر سود اند تأکید
  رر کو معامالت م یا خوشنامیار کسب و کتوسعه 

 -بردار تعامالت
  تداوم - ینگیبه

  تعامالت  منفعت خود يگران برایاز دیعدم استفاده از اضطرار و ن
  ا راه روشنیضا یالب المحجۀ - یاشانکض یامحسن فملّ

 یلکطور به ست کها آید اینمی دستبه بیتاز اخبار اهل گویم: آنچهمی
صاحبان کسب و تجارت افضل است، حتی براي متعبد و اهل علم و 

  .)174ص، 1379، کاشانییضف(ریاست 

 يبرا یسب حتکت یهمگان و افضل يار براکسب وکلزوم 
  است و عبادت و...یاهل علم و ر

  ارک

پردازد یا به دلیل عالقۀ زیادي او به سود معمول میمشتري وقتی بیش از 
  .)205(ص نیاز فراوان او در آن لحظه یا به خاطر جنس است و

متیق  )یمت(چتر در روز بارانین قییعوامل مؤثر بر تع

کاال را از خریداري که تقاضاي پس گرفتن آن را دارد پس بگیرید؛ زیرا 
ز مگر آن که پشیمان باشد و اکند، کسی در خواست پس گرفتن چیزي نمی

این سزاوار نیست که فروشنده بر خود خرید جنس احساس ضرر کند. بنابر
  بپسندد که سبب زیان برادر مسلمان خویش شود.

ان یعام در م یو والء اثبات يآثار خاص روابط برادر
   یو اجتماع يمسلمانان بر تعامالت اقتصاد

 -بردار تعامالت
ینوعدوست

  در اسالم يا روش بزرگواریعه یارم الشرکم یال الذریعۀ -یراغب اصفهان
ه او هم به اندازه کست ا باشد، سزاوار آن يگریار دکس بخواهد مددکهر

ن جهت خداوند پول را نشانه قرار داده یند.بدک کمکگر به او یآن د کمک
از هر انسان هنگام جبران آن. یزان رفع نیسنجش م يباشد برا یتا شاخص

ه طال کرا  یسکهاست و خداوند انسان یم بر روابط مالکپول حا ،نیبنابرا
چرا  »نزون الذهب و الفضه...یکن یالذ« ندکیند عقوبت مکو نقره را حبس 

آنان  واسطهبهه کرا  یمکه دو تن حاکشود می یسکن شخص مانند یه اک
  رده باشد.کشود حبس یامور بشر منظم م

ازها توسط یها و رفع ننانسا یبودن زندگ یاشاره به اجتماع
  گریدیک

 یار و وابستگکم یتقس
  متقابل

  نقش پول  یاجتماعات انسان ينقش پول در سنجش تعامالت اقتصاد
  نزکعدم   نز پول و خروج آن از چرخۀ اقتصادکعدم 

ه کاست  ياهیدر دست مردم عار یا از جهتیدن ییدارا .1: ییسه نگاه به دارا
ه خدا آن را کاست ياهیگر چون عطیدیاز جهت.2پس گرفته خواهد شد. 

گران از آن یو د یبه انسان مرحمت فرموده تا خودش در دوران زندگ
اجازه داده  يه به وکعه است در دست انسان یمانند ود .3مند شوند.بهره

آن ه در کاما بدان شرط  ند،ک يبردابرده و از آن بهرهکار به شده تا آن را
  .)397- 396ص، 1370، یاصفهانراغب(د نبرکار به اسراف

ه کست.بلیش نیخو ییاموال و دارا یقیحق کانسان مال
  خداست. یقیحق کمال

  تکیمال

ه، یدارد: مانند عار یاثراتهریک  هکسه نوع نگاه به مال 
د در وجه یعه و در هر سه صورت بایه، مانند ودیمانند هد

  گرفته شود.کار به مجاز و مشروع

 - انتخاب - یمبان
  عیچارچوب تشر
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ـ ايراني فرهنگ اقتصاديگيري از آثار تمدن امكان بهره  ۷۳ اسالمي در طراحي و تدوين الگوي اسالمي 

ه در کـ  ی اسـت موضـوع ، نگاه جامع و گسـترة  يانامهعتیتوجه در مجموعۀ آثار شرات قابلکاز جمله ن
 یه شخصـ ینۀ مالیه مطالب در زمکنیرغم ایدر آنها وجود دارد. عل يت اقتصادیو ترب يسازنۀ فرهنگیزم

درصـدد   هکـ  ییهـا خورد، اما توجه به آمـوزه یاد به چشم مین آثار زیار در اکو سب کشت و یر معیو تدب
بـه مخاطـب    ياقتصـاد  يهـا و انتخـاب  نۀ تعـامالت یرا در زم یذهن یتمیو الگور يرکف ییاست تا الگو

ش یافـزا تـالش دارد تـا بـا     ير اقتصـاد کتف ين الگوین مجموعه آثار برجسته است. ایز در ایند نکمنتقل 
از  اسـتفاده ه بتوانند بـا  کنیآنها در ا به ،افراد یو اجتماع يمند روابط و تعامالت اقتصادل نظامیت تحلیقابل

خود عالمانـه عمـل    يارک یروزمره و زندگ یمواجهه با مسائل زندگ ه، هنگامیپا يهان دانش و مهارتیا
ه کـ  رمکـ امبر ایـ ت پیـ ملهـم از روا  یتوجه به ساخت جامعـۀ اسـالم   ،نمونه يند. براکیم کمک، نندک

ف یـ نـۀ تعر یدر زم یمتفـاوت  يهـا ه آمـوزه کر دانسته است، سبب شده است یکپ یک يمسلمانان را اعضا
گونـه  نیـ د در ایـ ه نباکـ نیماننـد ا  .ردیـ ل بگکن شاناان مسلمیدر م یو اجتماع يروابط و تعامالت اقتصاد

 يگـران بـرا  یاز دید از اضطرار و نیه نباکنیا ایرد یگیار مکسب و کت را از کرا بریز ؛ردکانت یتعامالت خ
 یبـا اشـاره بـه اجتمـاع     ،و تالش در جامعهکار به ن نگرش خاصیمنفعت خود استفاده نمود و... . همچن

 ه نگـاه کـ نیا ،جهیگر در عرصۀ اجتماع و در نتیدیکآنها توسط  يازهایها و لزوم رفع نانسان یبودن زندگ
باشـد، در  یمـ  اسـت یاهـل علـم و ر  يبـرا  یحتـ  یهمگان یه عبادتک، بلامر اجباري یکعنوان بهنهکار به
تـوان از آثـار   یمـ  ،مـوع ار مؤثر خواهد بـود. در مج یار بسکوسبکار و نگاه افراد به ک يالگو يریگلکش

ت و یـ در ترب یه شخصـ یـ نۀ مالیو هم در زم ير اقتصادکتم تفینۀ ساخت الگوریهم در زم يانامهعتیشر
  مند شد.جامعه بهره ياقتصاد يسازفرهنگ

  الگوي كلي پيشنهادي
 ی،نـ یل دیاز منابع اص يریگتوان پس از بهرهیم ،شودیاستخراج م یه از آثار تمدنک ییهابا توجه به آموزه

 یو بـوم  ینـ ید یژگیبا و ياز فرهنگ اقتصاد ییالگو كبه تدار ،ناات معصومیم و روایرکقرآن  یعنی
 يبنـد دسـته  یه شخصـ یو مال ياقتصاد يهاتوان در دو دستۀ آموزهیها را مآموزه ،نهین زمیپرداخت. در ا

ه بـه  کـ در مخاطـب اسـت    ير اقتصادکاز تف یمدل يریگلکهدف ش ي،اقتصاد يهارد. در حوزة آموزهک
از اسـتفاده  بتوانند بـا  ه افراد کنیانجامد تا ابی یو اجتماع يمند روابط و تعامالت اقتصادل نظامیت تحلیقابل

و  یانتخـاب مناسـب   ،خـود  يارکروزمره و  یه، هنگام مواجهه با مسائل زندگیپا يهاو مهارت ن دانشیا
قابـل برداشـت    یآثار تمـدن  يهاه از آموزهک یلکبا توجه به موضوعات  ورکمذيسته رقم زنند. الگویشا

  ر خواهد بود:یز صورتبه ،است

۷۴       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

انتخاب و  
تصمیم گیري

کار و 
مولدیت

تخصص و 
رتقسیم کا

تعامالت  
انسانی

قواعد 
تعامل

تخصیص

رشد و  
پیشرفت

ار کـ بـا   ،خـود  يهاازها و خواستهیبوده و افراد با توجه به ن يار و انتخاب، محوریعنصر اخت ،ن الگویدر ا
ار و کـ م یمتنـوع و متعـدد افـراد بـه تخصـص و تقسـ       يازهـا ین .پردازندیم يمولد اقتصاد يهاتیو فعال

ه به تعـامالت  کآورد ین آنها بوجود میمتقابل را ب یوابستگ یمنجر شده و نوع یجوامع انسان يریگلکش
ماننـد   ییتوانـد در بسـترها  ین تعامالت مـ یدهد. انواع ایل مکش يدر حوزة مسائل اقتصاد یمتنوع انسان

ص منـابع در اقتصـاد را   یل گرفته و تخصـ کش یبر نوعدوست یمبتن ،هیریخ ياهتیا فعالیبازار، قرارداد و 
شرفت جامعـه  یجۀ آن رشد و پینت ،نه و عادالنه باشدیها بهصین تخصیچنانچه ا ،تیدر نها .ندین نماییتع

  انجامد.یجوامع م يود و انحطاط اقتصادکبه ر ،صورت نیر ایو در غ
ر یل و تـدب یبه افـراد اسـت تـا در تحصـ     ییهاهدف انتقال اصول و روش ی،ه شخصیاما در حوزة مال

شـتر بـا   یب ،مـا کح هـاي باتـ کدر  یه شخصـ یمال يهانند. آموزهکخود از آنها استفاده  يهاییاموال و دارا
ر یشـود. در بحـث تـدب   یمحسوب مـ  یجامع يبنده دستهکر دخل، حفظ و خرج آمده است یعبارت تدب

د بـه حـال   یـ مف يارهـا کوسبکق یسب درآمد حالل و البته از طرکيشتر بر الگوین آثار بیتوجه ا ،دخل

تدبیر دخل

الگوي کسب •
درآمد حالل

اخالق کسب و کار•
...و•

تدبیر حفظ

یبرنامه ریزي مال•
بودجه بندي•
پس انداز و  •

سرمایه گذاري

تدبیر خرج

الگوي مصرف•
 انفاقات واجب و•

مستحب
...و•
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ـ ايراني فرهنگ اقتصاديگيري از آثار تمدن امكان بهره  ۷۵ اسالمي در طراحي و تدوين الگوي اسالمي 

ت یـ همـراه بـا رعا   یمـال  يزیـ رم بودجه و برنامهیز مطالب لزوم تنظیر حفظ نیدر تدب .فرد و جامعه است
ز اصل قناعت و عـدم اسـراف و   یر خرج نیدر تدب ،تیدر نها .است تأکیدتعادل در مخارج از موارد مورد 

 بـراي  یاز منـابع مـال   يمقـدار  اندازِدر مخارج، لزوم توجه به انفاقات واجب و مستحب و البته پس ریتبذ
  ن آثار است.  یا يهانشده از جمله آموزه ینیبشیمخارج پ

امـا   ،بسـنده شـده اسـت    یلـ کتنها بـه موضـوعات    ،فوق يه در ارائۀ الگوهاک الزم به یادآوري است
 يرا بـرا  آورده و آندسـت  بـه  ورکمـذ  یآثار تمـدن  يهااز خالل آموزه توانیرا م ات آنیاز جزئ ياریبس

  مورد استفاده قرار داد.یو بوم ینیبر اقتضائات د یمبتن ياقتصاد از فرهنگ یین الگویتدو

 گيرينتيجه

ـ یا یتـوب اسـالم  کراث میو م یات تمدنیآنچه از مجموع تجرب افـت،  یتـوان در ین مـ ین سـرزم یـ ا یران
 يفرهنـگ و از جملـه فرهنـگ اقتصـاد    گونـاگون به ابعاد  یدهلکت و شیترب يبرا هکاست  ییهاتالش

نداشـته و   ياقتصـاد  يسازۀ فرهنگیم داعیمستقطور به ،ورکاز آثار مذ یکچیانجام شده است. اگر چه ه
ان یـ ه در خـالل ب ک ،آنها يهااز گزاره کیوچکبخش  یروند، اما بررسیشمار نمه ب ياقتصاد ياثر یا حتی

م و موضـوعات  یه تا چه حد مفـاه کد هدمیشد، نشان  یر مواعظ و اندرزها بررسکا ذیام و کآداب و اح
  اند.  جامعه توجه داشته يت اقتصادیرا مورد توجه قرار داده و به ترب يمختلف اقتصاد

ات یـ ات قـرآن و روا یـ چـون آ  یلینار منابع اصـ کتواند در یم ،نین سرزمیا یرانیا یآثار تمدن اسالم
افراد در جامعـه مـورد    يت اقتصادیو ترب يسازفرهنگ يساخت الگو يبرا یمنبععنوان به ،نامعصوم

 یـک توانـد در سـاخت   یشـود، مـ  یما برداشـت مـ  که از آثار حک یمیاز مفاه ياریرد. بسیاستفاده قرار گ
 یمنطقـ ؛دیـ آکـار  بـه زیـ ن یعلوم انسان يهاحوزه سایره در کبل ،نه تنها در حوزة اقتصاد ي،رکتم فیالگور

افـراد گشـته    یو اجتمـاع  يمند روابط و تعامالت اقتصادل نظامیت تحلیش قابلیه سبب افزاک ،رکتف يبرا
 یه، هنگام مواجهـه بـا مسـائل زنـدگ    یپايهان دانش و مهارتیاز ا يریگه بتوانند با بهرهکنیو آنها را در ا

  رساند. يارینند، کخود عالمانه عمل  يارک یروزمره و زندگ
ات کـ از ن ارشـ سرهـا  اندرزنامـه  یاخـالق و حتـ   يهـا و آثـار علمـا   نامهعتیشر يهان آموزهیهمچن
نـه مـورد   ین زمیدر ا يالگوساز يجامع برا یتواند در نگاهیه مک است یه شخصینۀ مالیدر زم گوناگونی

ه کـ ت دارد ین جهت اهمیاز ا یه شخصیمال يسازو فرهنگ یتیترب يهاتوجه به برنامه .ردیاستفاده قرار گ
در حـوزة مصـرف ماننـد     ینـ یاز آداب د ياریا بسیات کمانند خمس و ز ینیف دیالکاز ت ياریام بسکاح

ن حوزه مطـرح شـده و برنامـۀ    ید در ای، بایر مسائل مالینۀ تدبیدر زمر و لزوم قناعتیعدم اسراف و تبذ
  شود. یآنها طراح یتیترب

۷۶       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  
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