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  يت فرهنگيريمجله مد  
  ۱۳۸۹ تابستان/ تمهششماره / سال چهارم

  
  

  يرانيـ ا ينه فرهنگ اسالمييدر آ يور بهره
  

  د پوريرش يدكتر عل  
  )مسئول مكاتبات(قات اصفهان يواحد علوم تحق ، يدانشگاه آزاد اسالم يات علميعضو ه

  اين يادرفرشاد ن
 واحد تهران شمال ، يدانشگاه آزاد اسالم  يات علميعضو ه

  دهيچک
گاه يكه به انسان و جا يبا توجه به نگاه يدارد و هر فرهنگ يمختلف يگوناگون معان يدر فرهنگها» يبهره ور«

ل فرهنگ ينابع اصبا مطالعه و تأمل در م. دينما يان ميب يور متفاوت را از  بهره يفياو در كائنات داشته است تعر
 ينه فرهنگ خوديرا در آ يور توان بهره يم يز ادب و هنر پارسيو ن) ع(م و عترت يران همچون قرآن كريا ـ ياسالم
  .ز داد يف تميگر تعاريافت و آن را از ديدر

متون و اشارات مربوط در منابع  يح مطلب فوق الذكر با مراجعه به برخيكوشد تا ضمن توض ين پژوهش ميا 
  .دينما يرا بررس يرانيـ ا يدر فرهنگ اسالم يور ن منظر گفتمان بهرهيكور، از امذ
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  مقدمه
از مناظر »  يبهره ور«ف و مفهوم يد تعريترد يب

... ) ن وير، جامعه، فرهنگ ديمد سازمان ، فرد ،(مختلف 
كه با  يگامهن ياما به هر رو. متفاوت خواهد بود

م يشو يروبرو م يا ن واژهيبا چن يكرد فرهنگيرو
م آن فرهنگ به انسان بعنوان محور ينيد ببينخست با
ـ  يدر فرهنگ اسالم. دارد يك توسعه چه نگاهياستراتژ

، انسان اشرف مخلوقات است و ابرو باد و مه و يرانيا
به كف آرد و به   يد و فلك در كارند تا او نانيخورش

  .وردغفلت نخ
تواند به  ينش مين شاهكار آفرين فرهنگ، ايدر ا

تواند از چهار  يز ميند و نيبرسد كه به جز خدا نب ييجا
گوناگون  يت هاين قابليتر و فروتر شود، ا ان پستيپا

تواند سود  ياو م ين معنيوجود دارد و به ا يدر نهاد آدم
  :ييبه قول سنا. ان كنديا زيببرد 
است كز فرشته سرشته وز  يريزاده  طرفه اكس يآدم
  طان يش

آن شود  ين ور رود سوين شود به از ايا يگر رود سو
  بد از آن 

ل فرهنگ يق  منابع اصيدق ي با مطالعه و مالحظه
ز با يو ن)ع(م و عترت ياز جمله قرآن كر يرانيـ ا ياسالم

شود كه انسان  يمشاهده  م يتامل در ادب و هنر پارس
ام، آمدنم  از كجا آمده« ياساس يها د بتواند به سواليبا

در خور  يپاسخ» روم آخر ؟ يبهر چه بود و به كجا م
  يزيدرست، برنامه ر يبدهد و آنگاه با هدفگذار

آن برنامه، لحظه  يرا انجام رساند و با اجرا يسته ايشا
 يد و بتواند استعدادهايافزايش بيلحظه بر كمال خو

وجود او به را كه خداوند مهربان در  يشگفت و شگرف
 يعه نهاده است، شكوفا سازد و در قوس صعوديود
  . ات از خود به خدا برسديح

ورتر به  هر كه بتواند بهره ين فرهنگين در چنيبنابرا 
 يافزونتر يور حركت كند بهره ياهداف اله يسو

است كه  يانسان مسافر ن باور ،يدر ا. خواهد داشت

نان جهل و بر راهز يداريو ب يآگاه ي د با توشهيبا
ش را در يو سعادت خو ياب يد و كاميغفلت غلبه نما

كند  يريگيتر و كار آمدتر پ هر چه اثر بخش يقرب اله
بتواند با . ديل آيش نايرستگار شود و به كمال خو

مند  شتر بهريهر چه ب ياله يها هيت خود از سرمايريمد
ها را به ثروت بدل  د را به فرصت و فرصتيتهد. شود

با صرف » درست يدرست انجام دادن كارها« كند و با
د يل نمايت نينها يح منابع و امكانات محدود، به بيصح

  .د باشد، بدل گردديو از آنچه هست به آنچه با
ن مهلت كه دادم يمرا  اندر ا يد چه آورديگو يحق هم

  مر تو را 
ن يه هينعمتت دادم بگو شكرت چه بوددادمت سرما

  سود يبنما
  )يمولو(   

  
  ست ؟يچ يور رهبه

دانست كه  يدگاه فكريك ديتوان  يرا م يور بهره 
در بهبود مستمر وضع موجود دارد به   يهمواره سع
را مرتبط با توسعه  يور توان بهره يگر ميعبارت د

، رو به يجيتدر ينديكه توسعه فرا يدانست همانطور
جلو و در صدد بهبود وضع موجود است 

  )۱۹، ۱۳۸۷نوبخت(
   يلغوف يتعر) الف

و در  يسياست انگل يواژه ا١ يتيويپروداكت يواژه
» و مولد بودن يبارور د ،يقدرت تول« يلغت به معن

  .است
با استناد به فرهنگ  يات فارسيدر ادب يور بهره
 يده بودن، سود برندگي، با فاين، به بهره وريمع يفارس
  . معنا شده است ياب يو كام
   يحيف تشريتعار) ب

كه  يرفته شده ايپذ يف كاربرديرن باره تعيدرا 
از  ينجا برخيمورد توافق همگان باشد وجود ندارد در ا

  :شود يف اشاره ميتعار
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ا قدرت و توان موجود يار عملكرد و يمع: ٢ر ياستان
  .د كاال و خدماتيدر تول
ات يان بازداده مرتبط به عملينسبت م: ٣گلياست

صرف م يسه با نهادهاين در مقايمشخص و مع يديتول
  .شده
ر به دست آمده در شكل محصول در ييتغ: ٤سيويد
  .منابع مصرف شده يازا

 يبه ورود ين خروجيك نسبت بي: ٥كانتيفابر
  )۲۳، ۱۳۸۶ يخاك(

 يبه ورود يرا تنها نسبت خروج يور اما اگر بهره
م، يآن بازنمان يو ارزش يفرهنگ يم و از جنبه هايبدان

. م خواهد ماندابها ي از نكات مهم در پرده يپاره ا
  )۶۱، ۱۳۸۶ يخاك(

ف يتعار يور شود كه از بهره ين مالحظه ميبنابرا 
ف گوناگون يبا تامل در تعار. ارائه شده است يمختلف

د، ي، راندمان، قدرت توليشتر بر بازدهيآن كه ب
د دارند و به يتاك يابيت كاميو قابل يبردن، سودمند بهره
و ) ول به هدفزان حصيم( ياز اثر بخش يبيترك يعبارت
د يسازند؛ شا يرا مطرح م) نسبت ستاده به داده ( ييكارآ

 يور بهره: د كهين باره برگزير را در ايف زيبتوان تعر
ا كار درست يدرست  يدرست انجام دادن كارها يعني

 .را درست انجام دادن
 

  دارد ؟ يتيست و چه اهميفرهنگ چ
ن باره ياز مناظر مختلف در ا ياريف بسيتعار 
  : شود ياشاره م يود دارد كه به برخوج

ت ساز جوامع و ي، فرهنگ  محضر هويفيدر تعر
است كه از  يتيآنهاست و كل ييات عقاليمظهر ح

ات و نمادها به وجود آمده و در هر يب خصوصيترك
ن يت  و اين كليا يهسته مركز. ديآ يد ميجامعه پد

، نگر ش خاص موجود در هر جامعه ييات عقاليح
 يميسل. (ن اوستياديانسان و حقوق بن  ي درباره
 ۱۳۷۹ ،۵۳(  

معارف،  ي گر فرهنگ را مجموعهيد يفيدر تعر 
ن، سنن يكها، اخالق، قوانيع تكنيهنرها، صنا معتقدات، 

دانسته اند كه  يو باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابط
رد و در قبال يگ يك جامعه فرا ميانسان به عنوان عضو 

  )۶۴، ۱۳۷۹هوشمند (دارد  يآن تعهدات
، يجامعه شناس يبروس كوئن در كتاب مبان 

  :كند يف مين تعريفرهنگ را چن
و  يعناصر رفتار ي همه ي فرهنگ مجموعه«

ا مجموع يك جامعه ي يآموخته اعضا يخصلتها
   يهايژگيو

ك جامعه خاص ي ياعضا ياكتساب يدتيعق يرفتار
  )۱۳، ۱۳۷۲كوئن(» است
است از  يا مجموعه فرهنگ«ن ياز نظر ادگار شا 

مشكالت  يمشترك برا يو راه حلها ياصول اساس
و انسجام ) ميچگونه  زنده بمان( يرونيتطابق ب يجهان
ن مفروضات و اصول يا) ميچگونه كنار هم بمان( يدرون
به نسل  يابند و از نسلي يدر طول زمان تكامل م ياساس
  )۳۱، ۱۳۷۹ يسوزان س(   »گر منتقل شونديد

فرهنگ را به دو دسته  ، يجعفر يتق عالمه محمد 
  : كند يم ميتقس

سته يسته و شايوه بايا شيت يفيك«: شرويفرهنگ پ 
 يو معنو يماد يها اتيح يتهايآن دسته از فعال يبرا

م و احساسات يها، كه مستند به طرز تعقل سل انسان
» .باشد يات معقول تكامليآنها در ح ي د شدهيتصع

  )۱، ۱۳۷۴يجعفر(
ر يو غ يماد يزندگ ي وهيت و شيفيك«: وريفرهنگ پ

را مورد  يا شده چ اصل و قانون اثباتيكه ه يماد
ت خود را از يت قرار نداده بلكه صحت و مقبوليتبع
، ۱۳۷۴يجعفر(» رديگ يمردم  م يها ل و خواستهيتما
۷۷(  

 يات اجتماعيوسعت قلمرو فرهنگ به وسعت ح
شه ياند يراث ها ير و ميذخا يانسان بود و شامل تمام

عقل (  يو دست يفكر  يو ساخته ها) يعقل نظر(
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 ينيروح االم(انسان از آغاز تا امروز است )  يعمل
۱۳۷۷ ،۷ ( 

شك  يران، بيا ياسالم يانگذار جمهوريان بنيبه ب   
ت هر يكه در موجود ين عنصرين و واالتريباالتر

. دارد، فرهنگ آن جامعه است يجامعه دخالت اساس
ت آن جامعه را يت و موجوديهو ، فرهنگ هر جامعه

  )۲۸، ۱۳۸۴ ييبابا( .دهد يل ميتشك
 

   يرانيا ‐ يفرهنگ اسالم
بر خواسته  يزندگ ي وهياز فرهنگ را ش يفياگر تعر 
) يعقل عمل( يو نظام ارزش) يعقل نظر(شه ياز اند
ف ينگونه تعريتوان ا يرا م  يآنگاه فرهنگ اسالم  م،يبدان
و  يديتوح ي شهيه از اندبر خاست يوه زندگيش«: كرد

 يكس  يفرد متعلق به فرهنگ اسالم. اسالم ينظام ارزش
  يديتوح ي شهيك انديخواهد بود كه برخوردار از 

اش را در شئون  يزندگ يدهايد و نبايباشد و با يم
امبر اسالم يمستند به قرآن و سنت پ يو اجتماع يفرد

 ينبو ي رهياش س يزندگ يو ائمه معصوم و الگو) ص(
. باشد)ع(ستن عترت يو روش ز)ع( يو علو) ص(
  ) ۲۵، ۱۳۸۴ييبابا(

در تعامل با فرهنگ كهن   يفرهنگ اسالم يياز سو
ارزشمند  ييها ز، فراوردهيشگفت انگ ييها شيران، زايا

  .با را بوجود آورده استيخالق و ز  ييها نشيو آفر
ان در برابر اسالم فوق العاده يرانيعكس العمل ا«   
 يعيك نوع توافق طبيو سپاسگزارانه بوده و از بانه ينج
  »كند يت ميحكا يرانيو كالبد ا  ين روح اسالميب

ن همه جانبه يك ديبه همان نسبت كه اسالم «   
طره دارد، يس يات بشريمختلف ح يها است و بر جنبه

ع و گسترده و همه يز وسيان به اسالم نيرانيخدمات ا
تمدن جوان و با ران به يتمدن كهن ا... جانبه است
» نموده است ي، كمك و خدمات فراوان يعظمت اسالم

  )۶۷۰و ۳۷۴، ۱۳۸۲يمطهر(
ـ  يبا دو ركن اسالم يفرهنگ خود يبه هر رو

خاص  يا ها جلوه گر فرهنگين دير باز در بياز د يرانيا

ران، موجب يتعامل اسالم و ا. و شكوهمند داشته است
ان يرانيا ام يشده و برا يارزشمند يها ييبايخلق ز

  .ن استيافتخار آفر
ل يتوان در منابع اص ين فرهنگ را ميا يها شاخص 

ادگار ماندگار يم و عترت دو يقرآن كر. آن جستجو كرد
كه محل   ياسالم ‐يرانيز ادب و هنر اياسالم و ن

و  يات پارسياند و ادب بندهين تعامل زيا يگر جلوه
ن دو يا ياز تالق يليبد يب يما كه درخششها يعرفان

 يد؛ مراجع مناسبينما يفرهنگ را خالقانه منعكس م
  .هستند يفرهنگ خود يها يژگيدرك درست و يبرا

  
   يرانيا ‐ ياز نظر فرهنگ اسالم يور بهره
در منابع و متون فرهنگ  يور مفهوم بهره يبا بررس 
ـ  ينه فرهنگ اسالميين مقوله را در آيم ايتوان ي، ميخود

ص و يم و ضمن فهم، تشخينيبه تماشا بنش يرانيا
ها، بر  گر فرهنگيدر د يور بهره يك آن با معنايتفك
ت موارد مربوط در ين مفهوم در نظر و رعايح ايتصح

  .مييد نمايعمل، تأك
ن فرهنگ به انسان مورد يد نگاه اين رو باياز ا 
و اهداف  يانسان آرمان يها يژگيرد و ويقرار گ يواكاو
توجه به آن، چگونه  شود تا با يبررس يزندگ ياساس

  .ميابيورتر شدن را در بهتر رفتن و بهره
و  يغرب يها ن فرهنگ بر خالف فرهنگيانسان در ا

گرا،  يو ماد ٦)سميانيتاريلياوت(سود محور  يها فرهنگ
ژه دارد و به عنوان اشرف يع و ويبس رف يگاهيجا

ن خدا بر ين و امينش، جانشيمخلوقات و شاهكار آفر
و سوره احزاب،  ۳۰هيسوره بقره، آ. (ن استيزم يرو
همه از بهر او سر گشته و فرمانبر دارند تا او ) ۷۲ه يآ

  .ن كند و از خود به خدا برسديرا تمك يفرمان اله
ك يشتر به خدا نزدين هرچه انسان بهتر و بيبنابرا

 ين باره، به چند نكته محوريدر ا. شود بهره ورتراست
، اشاره ياز منابع فرهنگ خود يهمراه به شواهد

 :شود يم
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هرچه . خدا محور است يرانيا ‐ يفرهنگ اسالم )۱
ورتر  شتر فراهم كند بهرهيت خدا را بيرضا يكار

افزونتر است كه با  يكس يور است و بهره
شتر يخدا را ب يسته، رضايسته و بايت شايعبود

  .ديجلب نما
را نكه ميا يدم مگر برايافريهمانا، جن و انس را ن«

  )۵۶ه يات، آيسوره زار(» پرستش كنند
    ستيت نين شرط آدميگفتم ا

  و من خاموش  يح گويمرغ تسب 
  )يسعد(

  
 يشاهد و ساق ي، فدايو  باق ينجهان فا

  نم يب يل عشق ميعالم را طف يكه سلطان
    )حافظ(

  
    گذرد  يو معشوق عمر م  يم يبه هرزه ب

  بطالتم بس، از امروز كار خواهم كرد 
  )ظحاف(

  
  احسن است  يهرچه جز عشق خدا

  است آن جان كندن است  يگر شكر خوار
  )يمولو(

  
  مله اندر حكم و در فرمان او  ج

  در خم چوگان او ييهمچو گو
  )يمولو( 

  
    ديكار جهان سرآ يعاشق شو ارنه روز

   ينابرده گنج مقصود از كارگاه هست 
  )حافظ(

  
  االهو  هللا ست جز او وحده اليچ نيهست و ه يكيكه 

 )هاتف(

 يخدا برا يها و امكانات از سو همه نعمت )۲
ار يده شده است و در اختياستفاده انسان آفر

مند  بهره ين نعمات به درستيد از اياوست و با
ورتر است كه بتواند با استفاده  بهره يشود و كس

ت ين منابع در راه رضايسته از ايسته و بايشا
 يارتراستو يصاحب نعمت و خالق رازق گامها

  .بردارد
ن است ياست كه آنچه در زم) ييخدا(همانا او «
  )۲:هيسوره بقره، آ(» ده استيشما آفر يبرا

  
  د و فلك در كارنديابر و باد و مه و خورش

  يو به غفلت نخور يبه كف آر يتا تو نان
  همه از بهره تو سرگشته و فرمان بردار 
  يشرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبر

  )يسعد( 
  

  در كاركردگفت ينكته ا يير شاهم گدابر د
  بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود  

  )حافظ(
  
     شكر جان نعمت و نعمت چو پوست  

  دوست يزان كه شكر آرد تو را تا كو
  اديوقت نعمت شكر حق را دار
  اد يتا خدا بر تو كند نعمت ز

  )يمولو(
 
از روح خدا در . است يعال يتيظرف يانسان دارا )۳

ن مقام يتر يتواند به عال يه شده است و مدياو دم
ورتر  بهره يابد و كسيدست ) يهست(در كائنات 

ن يشتربه كمال خود در اياست كه بتواند هرچه ب
  .ل شود و خود را شكوفاتر سازديراستا نا

م و آنان را بر يديآدم را كرامت بخش يهمانا ما بن«
از مخلوقات  ياريم و بر بسيا مسلط كرديصحرا و در

  )۷۰هيسوره اسراء، آ(» ميدار يش برتريخو
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  ييپس بصورت عالم اصغر تو
  ييعالم اكبر تو يپس به معن

  )يمولو(
  
  كردنم يا چه خواهيهمه در يا
  عدم ييجو يچه م يهمه هست يا 
  تاج كرمناست بر فرق سرت  
  ز برتيناك آويطوق اعط 
  جوهر است انسان و چرخ او را عرض 
  غرض ه اند و تويجمله فرع و سا  
  رات و هوشيغالمت عقل و تدب يا 

  ش را ارزان فروش؟يخو ينيچون چن
  )يمولو( 

  
  ديكه به جز خدا نبن ييبه جا يرسد آدم

  تيبنگر كه تا چه حد است مكان آدم
 )يسعد( 

  
لذا . گردد يدر عالم به خود انسان بر م يهر عمل )۴

درست انجام دهد و درست آن كار را  ياگر كس
باشد و  ياله يرضا يراستادر  يعني(انجام دهد 

ورتر است و از  بهره) پسندد باشد يآنگونه كه او م
اش  يور گردد بهره يبازتاب آنچه به او بر م

   .شود يافزونتر م
د و يا درحق خود كرده يكيك است نياگر كارتان ن«

. ديا اگر زشت است، بازهم در حق خود ظلم كرده
  )۷ه يسوره اسرا، آ(

  
  فعل ماندان جهان كوه است و يا

  د نداها را صدا يآ يباز م
  )يمولو(

  
  ادب تنها نه خود را داشت بد يب

  بلكه آتش در همه آفاق زد 
  )يمولو(

  
    و در دجله انداز يكن يم يكيتو ن
  ابانت دهد بازيزد در بيكه ا

  يبه خود كن يهرچه كن
  يك و بد كنيگر همه ن

  من مباشيبترس ا يچونكه بد كرد
  اند خداشيچون كه تخم است و برو

  )يمولو( 
 
در فرهنگ  يدارد و باطن يامور عالم ظاهر )۵

رت بر صورت يباطن بر ظاهر و س يرانيا ـ ياسالم
 يور بهره. ت دارديت و اهميو معنا بر شكل، اولو

آنگاه افزونتر است كه بر ظاهر و صورت توقف 
نشود پس از عبور از آن به اصل و جوهر و باطن 

  . ور ترند نگر بهره شه شود، لذا افراد ژرفياند
هستند كه از  ين موجودات نزد خدا كسانيبدتر«
»  كنند يدن و گفتن حرف حق كرو اللند و تعقل نميشن
  )۲۲هيسوره انفال، آ(

 يرا برا يو باطن يظاهر ينعمت ها) خدا(و ... «
خبر از كتاب  يمردم ب ياما برخ: شما فراوان فرمود
خدا ن يدر د يجهل و گمراه يروشن حق از رو

  )۲۰هيسوره لقمان، آ(» كنند يمجادله م
  
  يا شهيبرادر تو همه اند يا

  يا شهيخود استخوان و ر يما بق
  يشه تو گلشنيگرگل است اند

   يگلخن ي مهيتو ه يور بود خار
  )يمولو(

  
  ستيزاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه ن

  ست يچ اكراه نيه يد جايهر چه گو درحق ما
  )حافظ(
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  م و قال رايما برون را ننگر
  م و حال رايما درون را بنگر

  )يمولو( 
  

  يد اگر مسعودئيباغبان گو
   يو تر بوده ا يكژ بود يكاشك 

 )يمولو(

  
ار يبس يرانيا ـ يدر فرهنگ اسالم ييآخرت گرا )۶

د بلند مدت و يتوجه به افق د. ت استيحائز اهم
د است و هر چه يمورد تاك ينگر ز از كوتاهيپره

 يور شتر باشد بهرهيب ينگر و آخر يشيعاقبت اند
  .افزونتر است

ل  يدر آنچه خدا به شما داده است، آخرت را با م«
» ا فراموش نكنيو بهره ات را از دن يو رغبت بجو

  ) ۷۷ه يسوره قصص، آ(
است كه در عواقب امور  ين مردم كسيداناتر«

  )ع( يحضرت عل ـزان الحكمه يم» شتر دقت كنديب
  

  است يا ه آخر خندهيآخر هر گر
  است  يا ن مبارك بندهيمرد آخر ب

  )يمولو(
  

  دم و داس مه نويمزرع سبز فلك د
  ش آمد و هنگام درويادم از كشته خوي

  )حافظ( 
  

  ا چنان  كن سر انجام كاريخدا
  و مارستگار يتو خشنودگرد
  به فرجام بد  ينيمكن بد كه ب

  گمان بد رسد  يكه بر بدكنش ب
 )يفردوس(

  

ن نكته كه يا و توجه به اه مت دانستن فرصتيغن )۷
جهان در حال گذر است و نعمات و امكانات و 

ت زمان يريز در گذر و عبورند و مديفرصتها ن
آنچه  يلذا هرچه از آنچه كه هست برا. الزم است

 يشتريب يور م، بهرهيد باشد بهرمندتر باشيكه با
  .م داشتيخواه

ها همانند ابرها زوردگذرند، پس  گمان فرصت يب«
د، ير به دست آوريخ يدر انجام كارها يفرصت هرگاه

. »ديكن يد و از آن خوب بهره برداريمت شمريآن را غن
  )ع( ينهج البالغه ـ امام عل

  
  ميبرسان يز كه خود را به چراغيبرخ

  هست يتا فرصت زدن به هم زدن بال و پر
  ابياب و دريدر يزمان خوشدل

  م درصدف گوهر نباشديكه دا
  )حافظ(  

  
  قيرف يالوقت باشد ا ابن يصوف
  ق يست فردا گفتن از شرط طرين

  )يمولو(
  ياب اگر صاحبدليدر يبشتاب اگر كه عاقل

  ام را ين ايگر چنيافتن ديد كه نتوان يشا
  )يسعد(

  
    از دست مده يرگين خيگوهر وقت به ا

  دارد  ييه بهاين درگرانمايآخر ا 
  ) ين اعتصاميپرو(

 
ن فرهنگ است يدات اياز تاك يانه روياعتدال و م )۸

ط و يز از افراط و تفرين روست كه با پرهيو از ا
 يشتريب يور توان بهره يمودن راه اعتدال ميپ

  .حاصل كرد
خست به گردن بند و  يش را از روينه دست خو«

كه در هر دو حالت  يكباره بگشاينه به سخاوت 
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 يبن ي سوره(» ينيمالمت زده و حسرت خورده نش
  )۲۹ه يل، آياسرائ
ق يا طرينكه يمگر ا ينيب يافراد  نادان را نم يرهاكا«

  )ع( يحضرت عل ـزان الحكمه يم» طيا تفريافراط دارد 
برخوردار  يانه رو يپروردگار را مرا از روش م«
  )ع(حضرت سجاد / هيسجاد ي فهيصح»  فرما

  
  به هم دربه است   يو نرم يدرشت

  چو فاصد كه جراح و مرهم نه است 
  )يسعد(

  
  خسته رود يست كه گه تند وگهينرهرو آن 

  وسته روديرهرو آن است كه آهسته پ
  دينه چندان بخور كز دهانت بر آ

  دينه چندان كه از ضعف جانت بر آ
  )يسعد( 

  
  ن الفها زدنيحافظ نه حد ماست چن

  ميشتر كشيش چرا بيم خوياز گل يپا
  )حافظ( 

  
  ريجز به اندازه ضرورت بر مگ
  ريتا نگردد غالب و بر تو ام

  )يمولو( 
  يريجه گينت

متون و منابع اصل فرهنگ  يبا مطالعه و بررس 
ات يو ادب)ع(م، عترت ياز جمله قرآن كر يرانيا ـ ياسالم
گاه و يانسان، جا ي درباره ي؛ اصول مهميـ عرفان يپارس

دن او به ينقش او، هدف او و برنامه او و چگونه رس
  .شود يهدف، مشخص م

آنها در  يريكارگ ن اصول در نظر و بهيدرك چن
سازد كه  يما آشكار م يرا برا يور از بهره يا عمل جلوه

در  يور با معنا و مفهوم بهره ياريبس يها تفاوت

گرا و سود  يماد يها ژه فرهنگيگر به ويد يفرهنگها
 يرانيا ـ يانسان در فرهنگ اسالم. دارد يانگار غرب
نش ين خداست و آفرين و امينده و جانشيبعنوان  نما

 ياو و در خدمت اوست تا بتواند استعدادها يبرا
 يعنيش يخود را شكوفا سازد و به كمال خو يدرون

ن فرهنگ اصل يآنچه در ا. ل شودينا يمقام قرب اله
 ييهمتا يكتا و پرودگار بياست خالق  يو محور ياساس

ش را از او دارند و از يت خوياست كه همگان موجود
د پاس نعمت يو با غش برخوردارنديدر يب يها نعمت

ط و استفاده درست و يز از افراط و تفريبدارند و با پره
گزار آن  شكر يبه جا و به موقع و به اندازه از نعم اله

  .باشند
جوهر و اصل و باطن را بر عرض و فرع و ظاهر،  

ش را صرف پرورش يارجح بدانند و هم و غم خو
ا ل سازند و بياص يبه اصول و معان يدگيدرون و رس

ن باور كه هر يش، با ايعاقبت نگر و ژرف اند ينگاه
عالم اثر  ي دهند در همه يشند و انجام مياند يچه م

گردد،  يز بر ميشان نيجه آن به خود ايگذار است و نت
غلبه بر  يبرا يداريو ب يبكوشند تا با استفاده از آگاه

ستن بر يبا بهتر ز يمتعال يريجهل و غفلت، در مس
  .نديافزايش بيو جهان خوجان  يوربهره
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  منابع و ماخذ
 يمبان). ۱۳۸۴. (طالتپه، محمد باقر ييبابا )۱

 ).ع( يدگاه علياز د يفرهنگ ياستراتژ
 .سپاه :تهران

رو يفرهنگ پ ). ۱۳۷۴. (ي، محمد تقيجعفر )۲
 .يفرهنگ ينشر علم: تهران. شرويپ

. يت بهره وريريمد). ۱۳۸۶. (،غالمرضايخاك )۳
 .كوهسار :تهران

 .ييفرهنگ گرا). ۱۳۷۹. (ني، حس يميسل )۴
 .وزرات امور خارجه :تهران

. بارسو يدر وژان و لوئيسوزان س، شنا )۵
ترجمه . ت در پهنه فرهنگيريمد). ۱۳۷۹(

 يدفتر پژوهشها: تهران. يزديو ا ياعراب
 .يفرهنگ

. يجامعه شناس يمبان). ۱۳۷۲. (كوئن، بروس )۶
 .سمت :تهران. يو فاضل يترجم توسل

خدمات متقابل ). ۱۳۶۲. (يمرتض، يمطهر )۷
 .صدرا :تهران. رانياسالم و ا

. دي، حميارينوبخت، محمد باقر و بخت )۸
منابع  يور ارتقا بهره يروش ها). ۱۳۷۸(

 :تهران. ست سالهيدر چشم انداز ب يانسان
 . يدانشگاه آزاد اسالم يمعاونت پژوهش

  
  ادداشتهاي

                                           
1 Productivity 
2 P.o.stenier 
3 stigel 
4 Davis 
5 fabricant 
6 Utilitarianism   )اصالت سود(
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