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  بررسي و تحليل اصول، مباني، مدلها و راهكارهاي علمي و اجرايي اصالح الگوي مصرف همايش

  جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي، تهرانايران، 
1388  
  

 درآمدي بر نگاه دين به اتالف منابع كشور
 

��� ����	 
��	���� 

otMail.COMKazemipoor@H  

 

، مصرف انرژياقتصاد اسالمي، اخالق اقتصادي، بهره وري، ، فقه نوين الگوي مصرف، مديريت منابع،جويي،  صرفه: كليد واژه 

 اسراف، تبذير

  چكيده

 و اجتماعي روي، مشكالت اقتصادي و زياده زدگي يكي از مشكالت جامعه است و مصرفاسراف و تبذير  گرفتاري بدون شك

درست مصرف كردن و  و ترويجاسراف در تار و پود جامعه ريشه دوانده است  عادت بهكند؛  اي جامعه ايجاد ميبسياري بر

. شود جامعه اسالمي مطرح مي ياقتصاددر برون رفت از بحران در نظام اساسي   حل به عنوان يك راه همچنين مصرف درست ،

مقام معظم (حتي باالترين مقام مديريتي كشورزش درآمده است، امروزه اسراف و تبذير به صورت عرف و عادت و گاه يك ار

انتخابات (درپيام تعيين كننده و نوروزي خويش، قبل از هرگونه اشاره اي به مهمترين واقعه سياسي دهه سوم انقالب) رهبري

نگي جامعه يكي از هاي عرفي، اخالقي و فره تغيير زيرساخت به نظر مي رسد. به اين موضوع مي پردازند) رياست جمهوري

با توجه به اينكه قرآن  كه آن هم در گرو درك صحيح اين مشكل است؛ باشدترين عوامل براي نابود كردن اسراف  مهم

بر اساس مطالعات آزاد و  مستقل از  نگارنده بر آن است كهگشاي بسياري از مسايل علمي، فرهنگي و اجتماعي است،  گره

از ديدگاه ،  مذهبي  - ر مبناي يك بينش اجتماعي و در راستاي يك احساس وظيفه مليتحصيالت دانشگاهي خود و صرفا ب

ر و با واكاوي مفهوم اسراف و تبذير، بازشناسي آثا تا داي به پيامدهاي ويرانگر اسراف و تبذير داشته باش قرآن و روايات اشاره

صحيح مصرف از ديدگاه ستجوي الگوي جبه بذير آسيب شناسي و درمان شناسي اسراف و ت ،پيامدهاي منفي اسراف و تبذير

  .ي بپردازداسالم

                                                 
١
  09352538749، شماره تماس )ايكنا(، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان، خبرنگار افتخاري خبرگزاري قرآن)مشانير(مكانيك، شركت خدمات مهندسي برق كارشناس مهندسي.  
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  مقدمه

ميليارد دالر  43قريب  88ميزان كسري بودجة ايران در سال  
 16بالغ بر  87در حالي كه اين رقم در سال  ،2است شدهبرآورد 

ميليارد دالر بود، با اين تفاوت مهم كه فقط در شش ماه اول 
 100ايران به طور متوسط باالي بهاي نفت صادراتي  87سال 

دالر در  37٫5دالر در بشكه بود و اين رقم در حال حاضر به 
 . بشكه هم نمي رسد

نيز عليرغم انتقادهاي تند رقباي سياسي قدرتمند و داراي  دولت
ناپذير دهها ميليارد دالر يارانه ايست  حذف گريز سابقه،  ناچار به

     پرداخت ها و خدمات براي اقالم مختلف كاالهمه ساله كه 
   . مي شد

  
خبر سال گذشته  10در بودجه كشور  كارشناسان، از بي تعادلي

، مهمترين بعد بي تعادلي در بودجة آنانبه اعتقاد . مي دهند
  عمراني كشور است كه خود به مانع بزرگ تحرك اقتصادي كشور 

در تأمين  بدل شده و بعد ديگر اين بي تعادلي ناتواني دولت
  3.هزينه هاي غول آساي خود است

و مشكالت ناشي از آن نيز نگران كننده  كمبود منابع بانك ها 
بر اساس آمار بانك مركزي ايران، تنها مطالبات معوق هفت  .است

به  85ميليارد تومان در سال  7274بانك تجاري دولتي كشور از 
بر اساس . رسيده است 86ميليارد تومان در سال  89127
اي بانك مركزي ايران بدهي هاي دولت به نظام بانكي نماگره
افزايش از  ٪36با  –شامل بانك ها و خود بانك مركزي  –كشور 
ميليارد تومان  20200به  83ميليارد تومان در اسفند  14870

  .رسيده است 87در آذرماه 

گذشته به  هايدر سالايران  ،مطابق گزارش مراجع بين المللي
ه رتبه در زمينة فساد مالي سقوط كرد 16طور متوسط ساالنه 

رتبه سقوط نسبت به سال  10در سال گذشته، ايران با . است
را در زمينة فساد  141كشور جهان رتبة  180قبل در ميان 
 .كسب نمود

  موضوع يارانه در اقتصاد ايران همچنان از بحث انگيزترين 
دولت در حال حاضر . چالش هاي اقتصادي به شمار مي رود

ميليارد دالر يارانة مستقيم در بخش هاي بنزين،  10ساالنه تنها 
 70نان و درمان به مردم مي پردازد و اگر اين رقم را ميان 

                                                 
2
  2009مانيتور در گزارش سه ماهة دوم سال  مؤسسة بيزنس.  

3
مسعود نيلي، اقتصاددان و طراح طرح توسعة اقتصادي سوم روز چهارشـنبه  .  
  فروردين ماه در گفتگو با خبرگزاري ايلنا 26

 ميليون نفر جمعيت كشور تقسيم كنيم، سرانة اين بخش از 
اما، اگر يارانه هاي . دالر در سال است 150يارانه ها حدود 

ميليارد  100م، جمع آن به غيرمستقيم را به اين رقم اضافه كني
دالر مي رسد كه در واقع قريب يك ونيم برابر بودجه جاري ايران 

 1000اگر قيمت يك تن بنزين را در بازار بين المللي  .4است
دالر در نظر بگيريم، دولت ايران همين ميزان بنزين را در بازار 

دالر مي فروشد و به  100داخلي به يك دهم قيمت، يعني به 
ميليارد دالر فقط  6دليل ناگزير است ساالنه بيش از  همين

  . صرف يارانة سوخت وارداتي كند

كه قرار است به موجب  هتأكيد كرد هارئيس جمهوري ايران بار 
يارانه ها به منظور اجراي اصالح الگوي  طرح هدفمند كردن

حذف و سهم مردم از  يارانه هاي سوخت، آب، برق، نان ،مصرف
جمعيت  ٪70  .به طور نقدي به آنان پرداخت شود اين يارانه ها
يارانه هاي انرژِي  ٪35ميليون نفر تنها از  50 كشور، يعني

يارانه ها  ٪65از  جمعيت ٪30استفاده مي كنند و در مقابل 
 ٪70هدفمند كردن يارانه ها  با اجراي طرح .بهره مند مي شوند

انند مي تويكردنديارانه ها استفاده م ٪35مردم كه تاكنون تنها از 
.يارانه ها بهره ببرند ٪60از اين پس از 

5  

 ميليارد 28كارشناسان اتالف سوخت را در اقتصاد ايران معادل 

ميليون  700به اين معنا كه ايران ساالنه . دالر تخمين مي زنند
اتالف منابع . جهاني مصرف مي كند بشكه نفت بيش از متوسط

 13است،  دولت  ميليارد دالر 5در بخش يارانه نان ساالنه معادل 
اين  ميليارد دالر به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و

    اختصاص بخش بزرگي از بودجه به نگراني وجود دارد كه 
استاندارد، آموزش و  امكان بهداشت ،يارانه هاي غيرمستقيم

 و روستائيان شهروندانرا از  پرورش رايگان و امنيت مناسب 
 .سلب كند

تحول  به موجب طرح :است طي چند نوبت گفته دولتيس رئ
جمعيت  ٪70هزار تومان در ماه به  70تا  50بين  اقتصادي، 

به دليل شوراي اسالمي مجلس  از طرفي. پرداخت خواهد شد
كسري بودجه و كاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، در مقابل اصل 

ن در اين خصوص رامي .، مقاومت مي كنديارانه پرداخت نقدي

                                                 
4
ميليارد دالر به توليد ناخالص خـود   100كشوري همچون چين اگر بخواهد .  

ميليـارد دالر سـرمايه گـذاري     1000اضافه كند، بايد ده برابر اين رقم، يعنـي  
  اقتصادي انجام دهد

5
  1388رئيس جمهور محترم در اصفهان ، نوزدهم فرووردين  سخنراني.  
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پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي گفته 
دالر در بشكه بماند بين  35است كه اگر قيمت متوسط نفت 

هزار تومان يارانة  26تومان و حداكثر  500هزار  19حداقل 
اين . نقدي به دهك هاي پائين درآمدي جامعه پرداخت مي شود

زين، گاز، برق، قيمت هاي بنافزايش  ،همزماندر حاليست كه 
در دستوركار دولت قرار گرفته گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره 

   6.است

كه دولت  بطوريكهاتالف منابع در ايران مختص يارانه ها نيست 
بر پاية آمار بانك . بيشترين سهم بودجه را دريافت مي كند خود

در سال گذشته و غالباً در  دولت ،مركزي جمهوري اسالمي
هزار  18بنگاه هاي زود بازده اقتصادي روي هم چارچوب طرح 

درصد اين رقم را در  4ميليارد تومان به افرادي وام داده كه فقط 
باز بر اساس همين . پيشنهادي خود هزينه كرده اند طرح هاي

وام هاي خود را دريافت  طرح هاي ارايه شده بخشي از ٪44آمار 
7ي نگرفته اندطرح هاي تعريف شده هيچ وام ٪51نموده اند و 

. 

يكي از پرمناقشه ترين مباحث سياسي  ،در ايراننيز  آمار بيكاري
اقتصاد ايران كه بر اساس آمار رسمي در ابتداي . و اقتصادي است

هزار بيكار روبرو بود،  700ميليون و  2سال جاري با بيش از 
بخش صنعت و به ويژه بخش  تغييراتپيش بيني مي شود كه با 

. روبرو شود 88ميليون نفر بيكار در سال  3٫5تا  3  ساختمان با 
اين در حالي است كه به گفتة وزير كار و امور اجتماعي، محمد 

هزار فرصت شغلي ايجاد  200جهرمي، اگر ساالنه يك ميليون و 
  .8درصد بر نرخ بيكاري كشور اضافه مي شود 4نشود، 

 بانك. كند درصد برآورد مي 16 بيكاري راخانة كارگر نرخ 
 2010جهاني پيش بيني ميكند كه نرخ بيكاري تا پايان سال 

. 9در صد جمعيت فعال كشور خواهد رسيد 23ميالدي به مرز 
اين نرخ، بيشترين نرخ بيكاري در دهة اخير در ايران خواهد 

به  84درصد در سال  12از سوي ديگر، نرخ تورم از .بود
يراني در ميليون ا 9بيش از. رسيده است 87درصد در سال  25

  .10كشور زير خط فقر شديد و مطلق زندگي ميكنند

                                                 
6
، 31/12/2008 ،اعتمادي ناصر ،"ضيافت نفت"حذف يارانه ها يا پايان .  

http://www.rfi.fr  
7
  همان منبع.  
8
  فاطمه قنبري ، ،871212اجتماعي ،  09صفحه روزنامه خراسان، .  
9
  .www.aftabnews.ir 5/8/84(روزنامه دنياي اقتصاد  و(  

10
كميسـيون اجتمـاعي    وزير رفاه و تامين اجتماعي در جلسه گزارش مصري .  

  http://www.socialmaladies.blogfa.com،  مجلس

حتي بر سر تعريف اشتغال و بيكاري هم مناقشه بوجود آمده 
فرد شاغل به كسي اطالق شد كه در هفتة  84در سال  11.است

 ٪6٫5با همين معيار . مرجع تنها يك ساعت كار كرده باشد
ز شمول هزار نفر ا 400ميليون و  1جمعيت فعال كشور، يعني 

در آمارگيري بيكاران، زنان خانه دار و . بيكاران حذف شدند
دانشجويان بخشي از جمعيت فعال به شمار نمي روند و در 

از طرف ديگر، در . نتيجه شاغل يا بيكار هم حساب نمي شوند
محاسبه هاي مركز آمار ايران سربازان وظيفه جزء شاغالن به 

شورها اين گروه جزء حساب مي آيند، در حالي كه در غالب ك
بر اساس برآوردهاي برنامه . 12شاغالن در نظر گرفته نمي شوند

هزار نيروي تازه نفس به جمعيت فعال  700چهارم توسعه ساالنه 
مركز آمار ايران اعالم مي  از سوي ديگر،. كشور اضافه مي شود
هزار نفر ساالنه به  140تنها  86تا  84كند كه در سال هاي 

مطالعات ديگر نشان مي . شور اضافه شده استجمعيت فعال ك
نيروي شاغل كشور را كارگران  ٪74دهند كه در حال حاضر 
  . قراردادي تشكيل مي دهند

طبق اعالم رئيس جمهور در خصوص كاهش شكاف طبقاتي، 
از طرفي ، است بوده 0٫3981،  87ضريب جيني سال  محترم،

وار شهري از مطالعات آماري نشان مي دهند كه هزينة هر خان
هزار تومان  813رشد به  ٪59با  83هزار تومان در سال  514

درصدي  25چنانچه اين هزينه را در تورم . افزايش يافته است
 87تاثير دهيم، هزينة هر خانوار شهري در پايان سال  87سال 

 98هزار تومان مي شود كه نشاگر رشد  20ميليون و  1بالغ بر 
 . 13هري استدرصدي هزينة هر خانوار ش

كشور پهناور ايران داراي منابع و ذخاير بزرگ ناگفته پيداست كه 
ميدان نفتي كشف شده در  85در حال حاضر تعداد . انرژي است

از لحاظ ذخاير گازي، ايران دومين مقام را در . كشور وجود دارد
                                                 

11
 فـرد شـاغل بـه كسـي گفتـه      :  1383تعريف سالنامة آماري كشور در سال .  

ر هفتة مرجع، يعني در هفتـة سرشـماري، دو روز يعنـي شـانزده     د كه دومي ش
  .ساعت كار كرده باشد

12
كار جمهوري اسالمي، در تعريف اشتغال و بيكاري گفته اسـت  محترم وزير .  
بيكار كسي است كه مهارت انجام حداقل يك شغل را داشته، ولـي نتوانسـته   ": 

شـغل را نداشـته باشـد،    پس اگر فردي مهارت انجام يك  .است شغلي پيدا كند
 .ولي مي توانـد بگويـد كـه فاقـد مهـارت اسـت      . نمي تواند بگويد كه بيكار است

بنـابراين بـه   .  ”بيكاران ثبت نام شدة كشور فاقد مهارت حرفه اي هستند 70٪
بيكـاران رسـمي يـا سرشـماري شـدة كشـور هـم بيكـار          ٪70نظر مي رسد كه

   .نيستند

، 31/12/2008 ،اعتمـادي  ناصـر  ،"فت نفـت ضـيا "حذف يارانه ها يا پايان .  13
http://www.rfi.fr  
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 2616ذخاير گازي باقيمانده در ايران در حدود . جهان دارد
منابع ديگر انرژي مثل ذغال سنگ . باشد مي  تريليون متر مكعب

  .نيز در كشور وجود دارد  …و 
برخي نگراني ها در  ،اخير ماههاياگر چه افزايش بارندگي در  اما

مورد جيره بندي آب در كشور را تا حدودي برطرف كرد، اما، 
برق در تابستان امسال  يمديران وزارت نيرو از وقوع خاموشي ها

  .14خبر مي دهند

در بخش خانگي  1385يارانه هاي سوخت در سال  ٪38ريب ق 
اعم از خودروهاي خصوصي و موتورسيكلت ) و حمل نقل شخصي

بيافزايم به نرخ  تجاري را به اين رقم ٪3مصرف شده و اگر ) ها
 .دست مي يابيم 41٪

در خودروسازان دولتي،  پشتيباني از15
بيش از دو  خودروهاي توليدي،%  50حالي ادامه دارد كه حداقل 

   سوخت مصرف كرده و هوا را آلوده جهاني  يبرابر استاندارها
كاالهاي كشور توسط  ٪90بيش از  هنوز همچنين. مي كنند

   . كاميون ها حمل مي شوند

طرح روشنايي و نورپردازي فضاي براي كالن شهري مانند تهران، 
طبق آمار ارائه شده در سايت آمار وزارت . 16وجود ندارد يشهر

مقدار برقي  Kwh 4.305.000.000 ،1384نيرو در سال 
از . رساند است كه وزارت نيرو براي روشنايي معابر به فروش مي

طرفي بسته به نوع سرپوش هر روشنايي كه وظيفه هدايت 
تا % 30برعهده دارد هر سرپوش نامناسب از  پرتوهاي نور المپ را

  .دارد اتالف انرژي را دربر% 40

نمونه هاي استفاده غير استاندارد ،  شي در تهرانپيمايبر اساس 
كشورمان به كرات به چشم  از نور در بيشتر كوچه و خيابانهاي

ميزان شدت روشنايي كه بطور متوسط به عنوان مثال . خورد مي
وات  400المپهاي بخار جيوه يا بخار سديم  متري 2در فاصله 

نظر نگرفتن  در آيد با بدون حباب يا شيشه محافظ به وجود مي
لوكس  1350و  650اين ميزان حدود , اثرات ساير منابع نور

                                                 
14

  فروردين 26چهارشنبه  ،مديرعامل توانير در گفتگو با روزنامة اعتماد ملي.  
15

وابسته به احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با  "الف"سايت .  
رق كه از سوي دفتر برنامه ريزي كالن ب 1385ترازنامة انرژي سال  استناد به
  وزارت نيرو

16
متاسفانه تنظيم نور و  : 30/9/1387روزنامه ايران  ،چمرانمهندس .  

با محيط ها نيست و مكان هايي را  روشنايي و نورپردازي هاي رنگي متناسب
مكان هايي ديگر به علت  داريم كه نور به اندازه كافي ندارد و درعوض براي
  .جلب مشتري بيش از حد از نور استفاده شده است

برابر ميزان استاندارد روشنايي در  4/5و  6/2تنهايي  است كه به
.باشد مي لوكس 250كارهاي نيمه دقيق يعني 

17  
اين در حاليست كه طراحي مناسب روشنائي منازل و معابر يكي 

ح الكوي مصرف انرژي از سريع ترين و ساده ترين روشهاي اصال
وات از 100اگر هر خانواده فقط يك المپ  .در دنيا تلقي مي شود

 ميليون 2,7برابر  kwh ميليارد 1خود بكاهد در سال  مصرف
در مصرف برق روشنايي  ميليارد تومان 12,87بشكه نفت و 

 .كشور صرفه جويي مي شود

ي برابر متوسط جهان 5/2تا  5/1مصرف انرژي در صنعت بين  
در بطور كلي . درصد مصرف برق كشور خانگي است  45 . است
برابر كشور ژاپن، سه برابر تركيه و پنج برابر اندونزي  13ايران 

  .18برق مصرف مي شود
 

  واژه شناسي

گزاف كاري كردن، در گذشتن «در لغت به معني » اسراف«واژه 
، راغب 19از حد ميانه، تلف كردن مال، ولخرجي كردن آمده است

در هر كاري است  ،سرف به معناي تجاوز كردن از حد«: گويد يم
گرچه كاربرد آن در هزينه كردن مال . كه از انسان سر بزند

و گاهي به خروج از اعتدال در مقدار خرج مال و » 20.بيشتر است
شود و  زماني هم به چگونگي بذل مال و مورد آن گفته مي

  . 21ن ساختن استدر لغت به معناي پراكندن و پريشا» تبذير«
تبذير به معناي پراكنده كردن است و « : نويسد مي» راغب« 

اصل آن پاشيدن بذر است و به هر كس كه مالش را ضايع 
؛ واژه اسراف تنها يك واژه اقتصادي ».22شود كند، گفته مي مي

نبوده و كاربرد آن منحصر به امور مالي نيست، بلكه اين واژه قبل 
امور اقتصادي باشد، بيانگر وضعيت از آنكه نشانه جرم در 

                                                 
17

 دسيد حام، سيد محمد مهدي ميرزاخليلاز  گردآوري و محاسبه.  

  http://www.lightpollution.ir، ميرزاخليل
18

حسين لوايي مديرعامل سازمان بهره وري ، سايت خبري وزارت نيرو.  
 ،انرژي در همايش استانداردسازي روشنايي در پارك ها و فضاي سبز

  1386اسفند  13، پژوهشكده نيرو
19

، 1، ج1362حمد معين، فرهنگ معين، تهران، اميركبير، چاپ پنجم، م.  
  .266ص
20

اَلسرَف، تَجاوز الْحد في كُلِّ فعلٍ يفْعلُه االنْسانُ و إِنْ كانَ ذلك في اإلِنْفاقِ  . 
الراغب االصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي،  ،أشْهر

 ). ماده سرف( 407، ص··ه 1416ولي، دمشق بيروت، الطبعة اال

  
21

  .1021فرهنگ معين، ص.  
22

، التبذيرُ التفريقُ واصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لماله .  
  . 113مفردات الفاظ القرآن، ص
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شخص يا جامعه مسرف است كه مديريتي نامناسب و غيرمعقول 
  . انساني است اخالق ديني واعتنايي به  تجاوز و بيخود نوعي 

به كارگيري اين واژه در قرآن كريم و ادعيه مأثوره درباره تجاوز 
و هاي انساني و گام نهادن به وادي گناه  از مرز شرع و خصلت
   ؛  23معصيت بسيار است

بنابراين اسراف با تبذير معناي نزديكي دارد با اين تفاوت كه 
اسراف بيشتر در زياده روي در مصرف به كار مي رود و حتي 

چيزي هدر نشود، ولي تبذير، هدر دادن  ،ممكن است در ظاهر
مال و اتالف آن مي باشد و كاربرد زباني آن، هنگامي است كه 

افزون بر آن، با توجه به . ري بيهوده نابود گرددامكانات بسيا
   بر مفهوم لغوي اسراف، گستره اسراف تمام افعال آدمي را در

و في كل شيء ... “: فرمودند) ص(مي گيرد، چنانكه پيامبر اعظم 
؛ در حالي كه كاربرد تبذير، 24”اسراف؛ در هر چيزي اسراف است

يات، گاه در يك معنا هر چند در روا ،اختصاص به امور مالي دارد
تشخيص تبذير با توجه به مفهوم آن، چندان . استعمال مي شوند

دشوار نيست، چه اينكه هر گونه هدر دادن و اتالف ثروت، كاالو 
به معناي كسي است كه  امكانات، تبذير به شمار مي رود و مبذّر

از بين  كندكه اي متفرّق و پراكنده مي خود را به گونه مال
 25.رود مي
 

  ديدگاه قرآن

ترين امور است حتي آن  از ديدگاه قرآن اسراف يكي از نكوهيده
كنندگان را  عالوه بر آن اسرافو ،  26را يك عمل فرعوني دانسته

يات فراواني از آن مذمت در آيات و روا 27.شمارد اصحاب دوزخ مي
  :شده است

  )9آيه  21سوره .(و مسرفان را هالك نموديم
ه اسرافكار و بسيار دروغگوست هدايت همانا خداوند كسي را ك

  )28آيه  40سوره . .(كند نمي
  )26آيه  17سوره .(وهرگز اسراف و تبذير مكن

  )27آيه  17سوره .(همانا تبذيركنندگان، برادران شياطينند 

                                                 
23

رافَنا و ما كانَ قَولُهم االّ أنْ قالُوا ربنا اغْفرْ لَنا ذُنُوبنا و اس«، 147/ آل عمران.  
  ؛»في أَمرِنا و ثَبت اَقْدامنا و انْصرْنا علَي الْقَومِ الْكافرين

قُل يا عبادي الَّذينَ اَسرَفُوا علي اَنْفُسهِم ال تَقْنَطُوا من رحمةِ اللّه انّ «، 53/زمر
  ؛»اللّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعاً انَّه هو الْغَفُور الرَّحيم

24
  26248نزالعمال، حديث ك.  

25
   5/2/88روزنامه رسالت، ، علي خاني، پرهيز از اسراف و تبذير.  

26
  ».وانّ فرعونَ لَعالٍ في االَرضِ وانَّه لَمنَ المسرِفين«، 83/يونس. .  

»انَّ الْمسرِفينَ هم اَصحاب النّارِ«، 43/غافر.  27
  

 6سوره .(كنيد، كه خداوند مسرفان را دوست نمي داردنو اسراف 
  )141آيه 

  )83آيه  10سوره .(ين بودزيرا فرعون، الگوي اسرافكاران درزم
بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را 

  )31آيه  7سوره .(دارد دوست نمي
  )151آيه  26سوره .(و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد

  )43آيه  40سوره .(وهمانا مسرفان اهل آتشند
كنند وبخل هم  و كساني كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف مي

  )67آيه  25سوره .(د،بلكه دراحسان ميانه روومعتدل باشندنورزن
 

  واياتر ديدگاه

ازديدگاه  روايات، تمام واجبات و محرمات ديني، حدود الهي 
است و هر گونه تغيير در احكام يا عمل نكردن به آن، خروج از 

بنابراين ترك واجبات، گناهكاري و . حد است و ممنوع مي باشد
28.، از مصاديق اسراف به شمار مي رودتغيير در احكام الهي  

  :فرمايند مي) ع(علي 
خرج كردن مال در غير جائيكه بايد خرج شود تبذير و اسراف 

نوك .. . آنچه بيش از حد كفاف باشد اسراف است...است
هايتان را ريز كنيد، سطور را به هم نزديك كنيد، كلمات  قلم

كنيد محتوي و حذف ) در نوشتن گزارش(  زيادي را نسبت به من
از زياد نوشتن بپرهيزيد، به درستي . مفهوم اصلي را بيان كنيد

  .كند كه اموال مسلمين قبول ضرر نمي
  :مي فرمايند) ع(امام صادق 

  .اسراف علت فقر و ميانه روي سبب غني و آباد شدن كشور است
دعاي اسراف كننده مستجاب ...اسراف بركت را از بين مي برد

  .نمي شود
   :فرمود عليه السالم اميرالمؤمنين

ت بـه       سخاوتمند باش ولي تبذير نكن؛ حسـابگر بـاش ولـي خسـ
  ...  !خرج مده

وارد  صادق عليه السـالم  امام ازديگر نيز ن باره، چند روايت يدر ا
  :29تشده اس

روي پيشـه   ميانـه بلكه ! اسراف مكن و تنگ نگير پرهيزكار باش و
ي آب در ليـوان   كمترين نوع اسراف اين است كه ته مانـده .. .كن

لباسـي را كـه    يكي از موارد اسراف اين است كه..  .بريزي را دور

                                                 
28

  .)53/و زمر 147/آل عمران(.  
29

 349 تا 344، ص 71بحار االنوار، ج   .305تا  302، ص 75حار االنوار، ج ب.  
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در جايي كـه  ) مثل لباس مخصوص مهماني(مايه آبروي تو است 
خداونـد امـوال دنيـا را در    .. .بپوشي، به تن كني بايد لباس ساده
امانت گذاشته و اجازه فرمـوده كـه تـا     خواسته بهنزد كساني كه 

ــد و  حــد اعتــدال و دور از اســراف از آن اســتفاده كننــد  بخورن
بياشامند، بپوشند و ازدواج كنند و مركب سواري بخرند و سـپس  

  .رسيدگي كنند و احتياجـات آنهـا را برآورنـد    به فقراي مؤمنين

است  سواري اش حالل هر كس چنين كند، خوردن و پوشيدن و
اسـراف نكنيـد كـه خداونـد     ... .و هر كس نكند، بر او حرام اسـت 

آيا با مـالي كـه خداونـد بـه او      .ندارد اسراف كنندگان را دوست
در حالي كـه اسـب بيسـت     داده بايد اسب ده هزار درهمي بخرد

 اسراف نكنيد كه خداوند اسراف! درهمي هم براي او كافي است؟

يانـه روي امـري اسـت كـه     م... .كننـدگان را دوسـت نمـي دارد   
و اسراف و زياده روي امري اسـت كـه    خداوند آن را دوست دارد

جـا دور   حتي اگر هسته اي را بي. خداوند آن را دشمن مي دارد
  .بينـــدازي يـــا زيـــادي آب را دور بريـــزي اســـراف اســـت 

  
  در تشخيص اسراف و تبذير عرفنقش 

مصرف  "اصوالمالك ديگر در موضوع شناسي اسراف، عرف است؛ 
مال در راه مصـالح شخصـي و زن و فرزنـد و يـا انفـاق آن بـراي       
مصالح ديگران، هر كدام محدود به حدي است كه عـرف جامعـه   
آن را براساس اوضاع اقتصادي هر زمان و بر پايه وضعيت مـالي و  
موقعيت اقتصادي و اجتماعي هر شـخص تعيـين و تحديـد مـي     

اق بخـل اسـت و اگـر    نمايد و همانگونه كه كم روي از آن، مصـد 
موجب از بين بردن حق واجبي شود حرام و معصيت است، زياده 
روي و تجاوز از آن نيز به معناي خروج از حد اعتـدال و ورود بـه   

از ديـدگاه عـرف و بـر اسـاس برخـي      . جرگه مسرفين خواهد بود
روايات، اسراف در امور مالي امري نسبي شمرده شـده اسـت كـه    

 ط اقتصادي آنـان، زمانهـا و مكانهـا، تغييـر     نسبت به افراد و شراي
به بيان ديگر، مصرف مقدار مشخص از يـك كـاالممكن   . مي يابد

. است براي فردي اسراف به شمار آيد و براي ديگري، ميانـه روي 
چـه بسـا فقيـري كـه     “: آمـده اسـت  ) ع(در روايتي از امام صادق 

ـ : گفـتم :) راوي گويـد . (اسرافكارتر از ثروتمند باشـد  ه فقيـر  چگون
زيرا توانگر از آنچه دارد خرج مي : اسرافكارتر از غني است؟ فرمود

يعنـي   30”كند ولي فقير بدون دارا بودن مال، هزينـه مـي نمايـد   
ممكن است فقير كااليي را بخرد كه با توجه به درآمد محـدودش  
تعادل ميان دخل و خرج وي بر هم خورد و در نگاه عرف، چنـين  

                                                 
30

  562، ص3الفروع من الكافي، ج.  

الي كـه بـراي تـوانگر، خريـد همـان      كاري اسـراف باشـد، در حـ   
  31. كاالانتقاد عرف را برنمي انگيزاند

فقيهان شيعه از ديرباز، با پديده عرف آشنا بوده و آن را در 
  بسته و مورد توجه قرار  هاى فقه و اصول به كار مى دانش
"عادت"و  "با واژه هايى همچون  "عرف"غالبا از . داده اند مى

 32  

هاى  مهم نيز با پديد آمدن برخى نوشته اين.شد نام برده مى
اصولى و فقهى به همت دانشورزانى همچون مرحوم محمدرضا 
آل مظفر ، شهيد سيد محمد باقر صدر ، سيد محمدتقى حكيم و 
مرحوم استاد محمدجواد مغنيه جامه عمل به خود پوشيد و 

در متن مباحث فقهى و اصولى قرار  "عرف عملى"بحث درباره 
  . گرفت

از فقيهان انديشورز و مجتهدان اصولى ) ره(ت امام خمينى حضر
امام راحل . آيند پرورش يافته در مدرسه فقهى قم به شمار مى

اگر چه از يك سو، پرورش يافته مدرسه قم و وام دار ) ره(
آيند، اما از ديگر سو، از  هاى فقهى فقيهان آن به شمار مى انديشه

فقيهان مدرسه نجف جمله فقيهان آشنا به انديشه فقهى 
باشند، به ويژه كه مدتى در هر دو مدرسه فقهى به تدريس  مى

  . فقه پرداخته اند

ها و  اى است اجتماعى كه به تنظيم روابط انسان عرف پديده
اين پديده همانند ديگر . پردازد حفظ تفاهم و سازش بين آنان مى

مان و هاى اجتماعى، اين ويژگى را داراست كه با اختالف ز پديده
اى  مكان دگرگون شده و در هر زمان و مكان به شكل و گونه

اين تحول و دگرگونى عرف، تحول و . خاص خودنمايى كند
بدين روى حضرت . دگرگونى حكم و فتوا را در پى خواهد داشت

فقيهان و مجتهدان را به تاثير دو عنصر زمان و مكان ) ره(امام 
رند كه مجتهد بايد با توجه دهند و بر اين باو در اجتهاد توجه مى

به شناخت زمان و عرف زمان خويش، در صدور حكم و فتوا قلم 
فتاواى فقيهان پيشين تلقى  فرسايد، هرچند فتواى او برخالف

  33.گردد

                                                 
31

   5/2/88روزنامه رسالت، ، علي خاني، پرهيز از اسراف و تبذير.  
32

، 136 الفقه، ص ، جواهر538و  532 المقنعة، ص: به. ك. به عنوان نمونه، ر.  
، 4 و ج 715 ، ص3 ، شرائع االسالم، ج476و  430و  424 ، ص1 المهذب، ج

  . 770 ص
  
33

شماره  ،حضور همجلعرف از ديدگاه امام خمينى، سيد على جبار گلبانى ، .  
35  
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اى كه  مساله. دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند ،زمان و مكان
ط در قديم، داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مساله در رواب
حكم  حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است

بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى  ;جديدى پيدا كند
و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر، با قديم 
فرقى نكرده است، واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم 

ائل زمان خود احاطه داشته مجتهد بايد به مس. طلبد جديدى مى
  34 .باشد

يك واژه  "عرف"بر اين سخن است كه واژه ) ره(حضرت امام 
چنان كه شرع  ;مجعول و تاسيسى از سوى شارع مقدس نيست

نيز براى اين پديده تعريفى ارائه نداده است، در تاثير از ادبيات 
    .شمارند جديد فقه عصر خويش، عرف را همان بناى عقال مى

كه عقال در داد و ستدها، ] آن امورى است[هاى عقاليى اماره
تدبيرهاى اجتماعى و به طور خالصه در تمامى شئون زندگى 

اى كه اگر شارع ايشان را از  كنند به گونه خويش، بدانها عمل مى
پاشد و چرخه حيات  ها باز دارد نظام جامعه فرو مى عمل به آن

   .ايستد باز مى ها از حركت اجتماعى انسان

عبارت ) ره(نزد امام راحل  "عرف"تعريف : توان گفت بنابراين، مى
در محاورات، ) عقال(روش عمومى و همگانى توده مردم : است از

  35. معامالت، سياسات و ديگر امور و روابط زندگى اجتماعى

  

  36اسراف و تبذير پيامدهاي

  :دنيوي آثار. لفا
   37كم بركتي. 1
   38زوال نعمت. 2
  ورشكستگي . 3

                                                 
34

  289 ، ص21 صحيفه امام، ج.  
35

، "عرف"گاه در كنار واژه ) ره(الزم به ذكر است كه اگرچه حضرت امام .  
اند و  نام برده "عقال"پديده عرف با واژه را قرار داده و يا گاهى از  "عقال"واژه 

بهره برده اند، با اين همه، به هيچ  "عقال"يا در تعريف و توصيف آن از واژه 
روى به يگانگى عقل و عرف و لزوم دخالت آن در تكون عرف باور نداشته اند، 

  .اند بلكه ايشان عرف را در برابر عقل قرار داده
36

  محمد سبحاني، آثار تخريبي اسراف و تبذير.  
37

  3، حديث55، ص4الكافي، ج، انَّ مع االسراف قلَّةَ الْبرَكَةِ.  
38

منِ اقْتَصد وقَنع و  4، حديث52همان، ص، اَلْقَصد مثْراةٌ والسرْف مثْواةٌ .  
  403تحف العقول، ص   ، بقيت علَيه النِّعمةُ ومن بذَّر واَسرَف زالَت عنْه النِّعمةُ 

خيلي از افراد به خاطر داشتن ثروت زياد دست به انواع ريخـت و  
زنند و چون داراي ثروت هسـتند، ترسـي از    پاشها و ولخرجي مي

آينده ندارند، غافل از اينكه ولخرجي موجـب مفلسـي و بينـوايي    
  .است

هر كس بـه ريخـت و پـاش افتخـار      39: السالم فرمودند علي عليه
ــتي   ــا تهيدسـ ــد، بـ ــتگي(كنـ ــيك) ورشكسـ ــك مـ ــود وچـ   .شـ

  فقر. 4
با اسراف، امكانات مادي بيشتري را صرف هوسـهاي خـود   آنهائي 
كننــد، ســرانجامي جــز تهيدســتي و شكســت اقتصــادي در   مــي

  .انتظارشان نيست
  .اسراف سبب فقر است  40:السالم فرمودند علي عليه

اسراف باعث ! اي عبيد 41:السالم به عبيد فرمودند امام صادق عليه
ــي  ــر م ــود و  فق ــهش ــي  ميان ــب ب ــي  روي موج ــازي م ــردد ني   .گ

   42نابودي امكانات. 5
  بخل. 6

در روايتـي از  . مورد توجه دين و اولياي الهي استجود و بخشش 
آله ولخرجي و افراط در مصرف، يكي از  و عليه اهللا پيامبر اكرم صلي

اسـراف آفـت    43: آفتهاي اين فضيلت اخالقـي بيـان شـده اسـت    
شود كه نتوانـد   بذير فرد باعث مييعني، اسراف و ت. سخاوت است

  .جود و بخشش داشته باشد و به اين صـفت اخالقـي عمـل كنـد    
  بيماري جسمي. 7

، اسـراف و  و زبالـه هـاي بـدن    عامل اصلي تشـكيل مـواد مـزاحم   
اســت و بــراي » پرخــوري«روي در تغذيــه و بــه اصــطالح  زيــاده

   44.جلــوگيري از آن راهــي جــز رعايــت اعتــدال در غــذا نيســت 
نيست كه علي بن حسين واقد در جواب طبيب مسيحي  جهت بي

در كتاب شما چيزي از علم طب نيست، در حالي كـه  : كه پرسيد
خداونـد تمـام   : گفـت . علم دو تاست، علم پزشـكي و علـم اديـان   
بخوريد و بياشـاميد  « 45: پزشكي را در نصف آيه جمع كرده است

جملـه   و پيامبر ما تمـام پزشـكي را در يـك   » .ولي اسراف نكنيد

                                                 
39

  . 8141همان، ح ، منْ افْتَخَرَ بِالتَّبذيرِ احتَقَرَ بِاالِْفْالسِ .  
40

  .8، ح53، ص4، جالكافي، سبب الْفَقْرِ اَالِْسراف .  
41

، 4الكافي، ج، يا عبيد انَّ السرَف يورِثُ الْفَقْرَ وانَّ الْقَصد يورِثُ الْغني .  
  8، ح53ص
42

، اَالِْسراف يفْني الْكَثيرِ و  8118غررالحكم، ح، اَالِْسراف يفْني الْجزيلَ .  
   .8119همان، ح

43
  . رْفاَلس ودالتَّبذير8226همان، ح، آفةُ الْج ود؛ همچنين، آفةُ الج .  
  ).8626همان، ح(

44
  152، ص6تفسير نمونه، ج.  

45
  . 31/ اعراف، كُلُوا واشْرَبوا وال تُسرِفوا .  
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معـده خانـه هـر بيمـاري و پرهيـز      « 46: خالصه كردند و فرمودند
قـرآن و پيـامبر شـما    : طبيـب مسـيحي گفـت   » .برترين داروست

   47.انــد چيــزي از پزشــكي بــراي جــالينوس بــاقي نگذاشــته     
  محروميت از هدايت. 8
بـه  » .كند خدا كسي را كه افراط كار دروغ زن باشد، هدايت نمي«

اي از بينـات   نها سلب توفيق كـرده، بهـره  عبارت ديگر اسراف از آ
  48.ماننـد  برند و در نتيجه در وادي ضاللت و گمراهي باقي مي نمي
  مروتي بي. 9

روي كني  از جوانمردي است كه ميانه 49:السالم فرمودند علي عليه
  .و زيــاده روي ننمــايي و چــون وعــده دادي خلــف وعــده نكنــي 

   50از بين رفتن شرافت. 10
  سلب توفيق. 11

انجـام   آنهايي كه اهـل ولخرجـي و اسـراف هسـتند، دستشـان از     
رسول گرامـي اسـالم   .كوتاه است دارد، كارهايي كه فايده عمومي

نشــانه اســرافكار  51:فرماينــد آلــه در حــديثي مــي و عليــه اهللا صــلي
نازد، آنچه را فراخـور حـالش    به كارهاي باطل مي: چهارچيز است

رغبت است و هر كـس   بي خورد، در انجام كارهاي خير نيست مي
ــي     ــار مــ ــاند، انكــ ــودي نرســ ــه او ســ ــه بــ ــد را كــ   .كنــ

  عدم استجابت دعا. 12
چهاردســته هســتند كــه  52:الســالم فرمودنــد امــام صــادق عليــه

و مردي كه مالي داشـته كـه آن را   ... شود دعايشان مستجاب نمي
خـدايا بـه مـن روزي بـده، بـه او گفتـه       : گويـد  ضايع كرده و مـي 

ا به ميانه روي امر نكردم؟ آيا به تو دستور اصالح آيا تو ر: شود مي
  .را ندادم] در مال[
  
  
  
  

                                                 
46

  . واءكُلّ د ةُ رأْسيمالْحو كُلّ داء تيدة بعمجمع البيان في تفسير ، اَلْم
  . 1911، ح320، ص2؛ نهج الفصاحة، ج412، ص2القرآن، ج

47
  .همان.  

٤٨
  .28/ غافر، اليهدي منْ هو مسرِف كَذّاب   انَّ اللّه . 

49
  .دةِ اَنْ تَقْصرونَ المم  ففَال تُخْل دتَعو رِف8131غررالحكم، ح، فَال تَس ،

  .5292همچنين حديث 
50

  . رَفالسذيرِ ونِ التَّبع اَلْكَف الشَّرَف نْ اَشْرَف8143همان، ح، م.  
51

زهد في اَلْفَخْرُ بِالباطلِ ويأْكُلُ مالَيس عنْده وي: اَما عالمةُ الْمسرِف فَأَربعةٌ.  
  .21تحف العقول، ص، ء منْه  اصطناعِ المعروف وينْكرُ من ال ينْتَفع بِشَي

52
و رجلٌ كانَ لَه مالٌ فَأفْسده فَيقُولُ اللهم ... اَربعةٌ ال تُستَجاب لَهم دعوةٌ.  

اَلَم ،صادبِاالقْت رْكآم أَلَم قالُ لَهقْني فَيزالحِ  اربِاالِْص رْك2الكافي، ج، آم ،
  .2، ح511ص

  اخروي آثار. ب

   53خشم الهي. 1
اسـراف   54:السالم هم در اين زمينه فرمودند امام جعفر صادق عليه

ــورد غضـــــب خداســـــت  ــه مـــ ــوري اســـــت كـــ   .از امـــ
  كيفر اخروي. 2

ننـد  كساني كه از ذكر خدا روي گردانـده، آيـات او را فرامـوش ك   
همچنين آنهايي كه نعمتهاي خـدادادي چـون چشـم و گـوش و     
عقل را در مسير نادرست به كار گرفته، آنها را بيهوده برباد دهند، 

شـوند، بلكـه عـذاب     نه تنها گرفتار فقر و تنگدسـتي در دنيـا مـي   
و اين گونه هر كه را بـه  « 55:اخروي نيز در انتظار آنها خواهد بود

هاي پروردگار ايمان نياورده اسـت، سـزا    هافراط گراييده و به نشان
» .تــر و پايــدارتر اســت دهــيم و قطعــا عــذاب آخــرت ســخت مــي

ــود ــين فرمـ ــراط« 56:همچنـ ــند  و افـ ــدمان آتشـ ــران همـ   ».گـ
  خواري قيامت. 3

السـالم در عطايـاي بيـت المـال رعايـت       وقتي اميرمؤمنـان عليـه  
ن اي از خودخواهان بر حضرت ايراد گرفته، آ مساوات كردند، عده

اي به آنها  حضرت ضمن ايراد خطبه. را برخالف سياست دانستند
آگاه باشيد كه بخشـيدن مـال در غيـر حقـش تبـذير و       57:فرمود

بـرد ولـي    اين كار در دنيا انجام دهنده آن را باال مي. اسراف است
گـردد و در ميـان مـردم     در آخرت موجـب سـرافكندگي وي مـي   

هـيچ  . سـازد  ارش مـي نمايد ولي در نزد خداونـد خـو   گراميش مي
كس مـال خـودش را در غيـر مـورد حقـش مصـرف نكـرد و بـه         

گـذاري آنـان    غيراهلش نسپرد جز اينكـه خداونـد او را از سـپاس   
  .محــــروم ســــاخت و محبتشــــان بــــا ديگــــري بــــود     

  هالكت. 4
بـه آنـان را راسـت    ) خود(سپس وعده « 58:فرمايد خداي منان مي

داديم و افراط كـاران   گردانيديم و آنها و هر كه را خواستيم نجات
  » .را به هالكت رسانديم

 

                                                 
53

  . 141/انعام، وال تُسرِفُوا انَّه ال يحب الُمسرِفينَ .  
54

  . 2، ح52، ص4الكافي، ج ،انَّ السرَف اَمرٌ يبغضُه اللّه . 
55

، خرَةِ اَشَد واَبقي وكَذلك نَجزي منْ أسرَف ولَم يؤْمنْ بĤِيات ربه ولَعذاب اال.  
  .127/ طه
56

  . 43/غافر، واَنَّ المسرفينَ هم اَصحاب النّارِ .  
57

أال وانَّ اعطاء الْمالِ في غَيرِ حقِّه تَبذيرٌ واسراف وهو يرْفَع صاحبه في ...«.  
ولَم يضَع امرؤٌ مالَه    ويهينُه عنْد اللّه الدنْيا ويضَعه في اآلخرَةِ ويكْرِمه في النّاسِ

مهدو رِهغَيكانَ لو ماللّه شُكْرَه هرَمالّ حا هلرِ اَهغَي نْدال عقِّه ورِ حفي غَي... ،   
  . 126نهج البالغه، خطبه 

58
  .و نْ نَشاءمو مناهيفَأَنْج دعالْو مقْناهدص رِفينَثُمسلَكْنا الْم9/انبياء،  اَه.  
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  به اسراف و تبذير مفاهيم اقتصادينگاه 

عبارت است از دانشي كه به تخصيص بهينه كاالها  59علم اقتصاد
به عبارت ديگر ، علمي است كه به تفسير . پردازد ها مي و فراورده

ها  هاي آن و ارتباطشان با عوامل كلّي آن حيات اقتصادي و پديده
اقتصاد دانشي است كه با توجه به كمبود كاال و .اهتمام مي ورزد

ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه كاالها و 
پرسش بنيادين براي دانش اقتصاد مسئله  60.پردازد توليدات مي

اين دانش به دو . هاست حداكثر شدن رضايت و مطلوبيت انسان
  .شود ن تقسيم ميبخش اصلي اقتصاد خرد و كال

ها و بنگاههاي  اقتصاد خرد به بررسي رفتار اقتصادي انسان
  . پردازد اقتصادي و نحوه توزيع توليدات و درآمد در بين آنها مي

يك  ملي كالناقتصاد كالن به بررسي مسايل اقتصادي در سطح 
را اقتصاد بين  اقتصاد جهانيحيطه بررسي . پردازد كشور مي

توازن تراز ، ثبات اقتصاديمسايلي از قبيل . الملل به عهده دارد
مخارج و ، تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، بازرگاني خارجي
و  فقر، بيكاري، بحران اقتصادي، ركود اقتصادي، درآمدهاي دولت
  .گيرد در اين بخش مورد بررسي قرار مي اقتصاد توسعه

بر خالف اقتصاد خرد رفتارهاي فردي شكل دهنده اقتصاد كالن 
 اگر. است جمع رفتارهاي فردي شكل گرفته نيست هر چند كه از

افراد به صورت انفرادي پس انداز كنند در سالهاي بعد داراي 
امكانات و قدرت مالي بيشتري خواهند بود و خواهند توانست كه 
از سرمايه جمع شده خود استفاده كنند ولي اگر تمامي افراد 

انداز خود را افزايش دهند و بخش بيشتري از  زمان پس جامعه هم
آيد و  كل اقتصاد پايين مي مصرفدرآمد خود را پس انداز نمايند 

نيز خواهد شد كه اين امر به كاهش  توليداين امر موجب كاهش 
از اينرو افزايش پس انداز . شود درآمد افراد در آينده منجر مي

به صورت كلي  جامعهتواند باشد ولي براي  براي اشخاص مفيد مي
  61.يرات متفاوتي نسبت به تأثيرات فردي آن داردتأث

بنابراين طبيعي است كه گاهي الزم است از طرح و برنامه هائي 
سراف اجتناب كرد چرا كه ابه نام مبارزه با  )كالن(در سطح ملي

و  باعث افزايش اسراف در سطح زندگي فردي مي شود
  62.برعكس

                                                 
59

  .Economic Science 
60

  .Business Encyclopedia ,Economics ,Encyclopedia of 

Business and Finance .The Gale Group, Inc, 2001  
61

  .پدر علم اقتصاد نوين ،كينزانداز پستناقض نظريه .  
62

ـ   امر كالن مانند حمايت دائم و بي قيدو شـرط نظـام از صـنعت   .    اخـودرو ب
عـدم تـرويج حكـم شـرعي غسـل در امـور       : امر خرد ماننـد و مصالح مختلف ، 

  ) كفايت نم دار كردن به جاي شستشوي كامل(شخصي

  اقتصاد اسالميديدگاه 

توسعه اقتصادي ، پيروان مكاتب در تفسير و تحليل رشد و 
و امثال آنها ؛  كينزاقتصادي كالسيك ، نئو كالسيك ، مكتب 

هاي خاص خود را در جهت طراحي نظام اقتصادي مطرح  ديدگاه
         مورد بازار آزاد،به عنوان نمونه ، كالسيكها در .نموده اند

نئو كالسيكها در زمينه كارآفريني ، پيروان مكتب شيكاگو در 
در خصوص 63فيزيوكراسيزمينه نقش آموزش ، طرفداران 

در زمينه مازاد ) مركانتليسم(64و مكتب سوداگران كشاورزي
 آيين اسالم  .صادرات ؛ نظرهاي ارزشمندي را مطرح نموده اند

ها كه براي تأمين  ين انساننيز، در جهت تنظيم روابط اقتصادي ب
تدوين گرديده و ) يا رفع مشكالت اقتصادي(نيازهاي اقتصادي 

باشد ، قواعدي كلي ارائه نموده كه  با عدالت اجتماعي مرتبط مي
  .در ابواب اقتصادي فقه اسالمي به تفصيل بيان گرديده است

نظام اقتصاد اسالمي عبارت است از مجموعه قواعد كلّي ارائه 
حلّ  ،در زمينه روش تنظيم حيات اقتصادي  65اسالم شده در

از آنجاييكه اسالم با .تامين عدالت اجتماعيو مشكالت اقتصادي 
كند،  تحقق پيدا مي نفسمقدم داشتن خواست خدا بر خواست 

پس با مخالفت كردن از اين مهم يا دچار نقص و كاستي 

                                                 
63

فيزيوكراسي يا فيزيو كراتيسم به معني تسلط طبيعت و در واقع آموزه .  
همزمان با  1758دوران حيات اين مكتب از سال .باشد اقتصاد ملي طبيعت مي

يعني در 1776بنيان گذار اين مكتب تا سال  دكتر كنه» ي اقتصاديتابلو«
   .باشد مي آدام اسميت» ملل ثروت و«تاريخ انتشار كتاب معروف و ارزشمند 

64
اين مكتب از قرن شانزدهم تا نيمه قرن هجدهم رواج داشت و بيشترين .  

در نظام  استعمارسهم را در ايجاد خصلت تهاجمي خصومت و رقابت و 
اقتصادي سرمايه داري داشت نظريات مكتب مركانتليست اگر چه متناسب با 

است اما به  رونق تجارت و اهميت روز افزون مبادالت بين المللي شكل گرفته
د در تكامل نظام اقتصادي سرمايه داري تجاري و حتي ايجاد زمينه نوبه خو

 .براي پيدايش نظام اقتصادي سرمايه داري صنعتي نقشي در خور توجه داشت
اين مكتب مجموعه نظرياتي منسجم ندارد و بيشتر ارائه دهنده نوعي اقتصاد 

 هاي هدف.پردازد سياسي است و بيشتر به تعيين جهت سياست اقتصادي مي
سياستهاي اقتصادي اين مكتب در رسيدن كشور به ثروت و شهرت خالصه 

داند بيشترين مقرارت را  شود و چون تنها عامل ايجاد ثروت را تجارت مي مي
تمام اين مقررات در جهت ايجاد تراز تجاري مثبت .در همين زمينه وضع كرده

از مثبت شدن تر.شود است كه خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها مي
ها از طريق جاري شدن طال از كشورهاي  تجاري كشور از ديد مركانتليست

از  طالباشد كه همزمان موجبات تضعيف كشوري كه  ديگر به كشور خودي مي
   . شود شته ميآن خارج كشته و قدرت يافتن كشوري كه طال به ان وارد گ

65
تسليم شدن يا گردن نهادن كامل براي آئين خداوند پـاك و منـزه، و ايـن    .  

: فرمايد بي همتاست همانگونه كه ميو عبوديت خداوند يكتاي  بندگيحقيقت 
آنگاه كه پروردگارش بدو گفت تسليم شـو گفـت تسـليم پروردگـار جهانيـان      (

  )گشتم
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آنچه در اين ميان متفاوت .شود گردد و يا نقض و ابطال مي مي
و مقتضيات هر قوم و  است شريعت و احكام است كه بنا به نيازها

  66.است زماني تغييراتي داشته

اقتصاد اسالمي بر خالف اقتصاد غربي، بر قناعت و پرهيز از 
د غربي نيازهاي انسان را نامحدود اقتصا. تأكيد دارد گرايي مصرف

داند؛ در حالي كه در اسالم  و منابع و امكانات جهان را محدود مي
و اگر بخواهيد  .اند منابع و امكانات نامحدود معرفي شده

هاي  توانيد نعمت هاي خداوند را در شمار بياوريد نمي نعمت
   67.خداوند را به حد و حصري محدود كنيد

به عنوان جزئي ) بر اساس اصالت انسان(د رااقتصا ◌ٔ اسالم مسأله
تواند قسمتي از نواحي حيات  خود كه تنها مي از مجموعه قوانين

داده و حل مشكالت  انساني را تنظيم كند، مورد توجه قرار
 68.داند اقتصادي را در اصالح مباني عقيدتي و اخالقي مردم مي

بر اين  بشر دانسته و ◌ٔ اسالم اقتصاد را در جهت اهداف عاليه
كه اقتصاد را مبنا  داري سرمايهاساس، نگرش سوسياليستي و يا 

بنابراين به نظر مي رسد هر آنچه .كند دهند، رد مي قرار مي
ش و آسايش جامعه انساني را در پي داشته باشد، مورد قبول آرام

اسالم است و هر آنچه مانند اسراف و تبذير  باعث اتالف منابع، 
اضطراب و استرسِ زياده خواهي بشود، از نظر دين غير قابل 

  .قبول است

  

  69سير تاريخي گرايش به مدل اقتصاد اسالمي

تدريس  كليساعلم و حكمت تنها در مدارس  قرون وسطيدر 
و بنام شد بنابراين مجموعه علم و حكمت منتسب به مدرسه  مي

                                                 
66

را به ]  قرآن[=و ما اين كتاب «): فوالدوند ◌ٔ ترجمه( مائدهسوره  48 ◌ٔ آيه.  
كننده كتابهاي پيشين و  حق به سوي تو فرو فرستاديم، در حالي كه تصديق

پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از . حاكم بر آنهاست
براي هر . از حقي كه به سوي تو آمده، پيروي مكن]  با دور شدن[هواهايشان 
خواست  و اگر خدا مي. ايم شريعت و راه روشني قرار داده] امتها[يك از شما 

تا شما را در آنچه به شما ]  خواست[داد، ولي  شما را يك امت قرار مي
بازگشت . پس در كارهاي نيك بر يكديگر سبقت گيريد. است بيازمايد داده
كرديد  شما به سوي خداست؛ آنگاه در باره آنچه در آن اختالف مي]  همه[

  ».آگاهتان خواهد كرد
67

  34،سوره ابراهيم، آيه وإِن تَعدّواْ نعمت اللّه الَ تُحصوها .  
68

علي حجتي : موسي صدر، مقدمه و پاورقياقتصاد در مكتب اسالم، امام .  
  كرماني، مقدمه، ص سيزده

69
  .Islamic Economic Model  

معروف شد و طرفداران اين مكتب مدرسيون نام  70اسكوالستيك
و  توماس آكويناسشود به  از نمايندگان اين مكتب مي.گرفتند

اين مكتب از قرن نهم تا پانزدهم . اشاره كرد آلبرتوس ماگنوس
توسط  عيسيميالدي رواج داشت و هدفش بسط تعاليم حضرت 

از ديدگاه اقتصادي اين مكتب نوعي اقتصاد ملي .فلسفه يونان بود
كند و مسائل اقتصادي تا حدي كه  بر مبناي اخالق ارائه مي

مربوط به اخالق و تعاليم مسيحيت است مورد بررسي قرار 
  .گيرد مي

ريات اين مكتب شناختن حق لوازم زندگي براي مهمترين نظ
 نافراد انسان است و در پي آن شناخت حق فرد براي داشت

كاالهاي مورد نياز و همچنين درآمدي كه بتواند زندگي انسان را 
نقش اين .در سلسه مراتبي كه خداوند مقدر نموده تامين نمايد

 مكتب را نبايد در شكل گيري نظامهاي اقتصادي در قرون
دستمزد عادالنه كه نه بر اساس عرضه و .وسطي ناديده گرفت

تقاضاي نيروي كار در بازار شكل گرفته باشد بلكه بر اساس 
بايد تامين كننده زندگي  ،اصول اخالقي مكتب اسكوالستيك

متعارفي براي مزد بگيران باشد در كنار ساير تعليمات اين مكتب 
قرن  6حدود  باعث شد كه در طول حيات اين مكتب در طي

 .تضاد طبقاتي ميان طبقه كارگر و كارفرما از بين برود

نظريه قيمت عادالنه نيز در همين ارتباط ارائه شد در واقع قيمت 
عادالنه قيمتي است كه در بر گيرنده هزينه توليد و همچنين 
شامل سودي باشد كه زندگي متعارف توليد كننده يا فروشنده را 

  .تامين نمايد

گيري نظام سرمايه   واملي كه باعث سرعت گرفتن شكليكي از ع
 نرخ بهرههاي اين مكتب در مورد  داري بود كنار گذاشتن آموزه

ي از نياز چون اين مكتب عالوه بر اينكه بهره را سودي ناش. بود
دانست معتقد بود بهره ناشي  اي غير اخالقي مي ديگران و پديده

از اختالف زمان است و چون زمان هديه الهي است پس منفعت 
بردن از اين هديه خداوند امري نكوهش شده و از لحاظ اخالقي 

  .محكوم است
مدل تمدن مركزي اروپا بوسيله ، 14پس از رنسانس در قرن 

تغيير ، شناخت ميراث معنوي الهي .رفتريزون سروسامان گ

                                                 
70

جهت . باشد اسكوالستيك از ريشه التين اسكوال به معني مدرسه مي.  
دكتر حسين  ،نظامهاي اقتصادي: مطالعه بيشترمراجعه كنيد به

، ي اقتصادي؛مكتبها 1384چاپ سوم .انتشارات شركت سهامي انتشار.نمازي
   1367ترجمه جهانگير افكاري؛سازمان انتشارات و آموزش اسالمي چاپ اول 
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ترويج دموكراسي  ،دوره اي هوش انسان، پيشرفت تكنولوژي
تغييرات  ،ازساختارهاي تشكيل دولتها وتبديل شدن آن به يكي

   .زيادي در زندگي انسان بوجودآورد
ماترياليسم سكوالر نيز با حذف خود بخود كليسا ها،  زمانهم

تئوري كرد كه طبق آن  هي بااقدام به جايگزيني معنويت ال
انسان محدود به ارضاي نيازهاي بنياني اوبوده ودرآن  زندگي

كليساها .وجود نداشت هيچ اعتقادي به جهان پس از مرگ
سال يا بيشتر، ديگر حرفي از جهنم به  75براي  نيز وصومعه ها

نياوردند واينگونه شد كه شهرهاي بوجود آمده در غرب  زبان
   در حال بكار گيري  در حال توسعه كهصنعتي وكشورهاي 

مدل هاي توسعه علمي وفني غربي بودند دچار معضالتي چون 
اقتصادي عدم توازن اقتصادي بين فقر وثروت وبيماري  بي ثباتي

 وروابط نامشروع هاي اجتماعي مثل خشونت، مواد مخدر
   .شدند نوجوانان

ستم هاي سي نظام هاي سياسي اروپا در بعد از رنسانس برخالف
اين .پادشاهي وملوك الطوايفي، تبديل به دولتهاي مردمي شدند

 زمان باستان دراشكال دولت يوناني، نمايندگي حكومتها از

ودر آخر دولت هاي ملي  امپراتور روم، امپراتور مقدس روم
   تبديل به تا اينكه اروپايي قرون وسطايي تغييركرده بودند 

ه ومحور مشترك آنها زندگي هاي دموكراتيك انقالبي شد دولت
 .بيگانگان شد آسوده و امنيت در برار حمله

انسان و اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقايد انسان محور
بود  ابزار اصلي دانش علت ها ،برتر متمايل شد كه در اين عقايد

همه چيز از كتاب مقدس گرفته تا دانش . الهي و نه روابط
وآزمايشي تبديل شد تا جاييكه معتقد تجربي  به صورت سكوالر

يكي از حواس پنجگانه  بودند هيچ چيز وجود ندارد مگر اينكه با
ناني براي دانشمندات .بطوري كه حقايق تمدن ي. احساس شود

از طريق  مسلمانانمراوده با تازماني كه  ،غربي ناشناخته بود
  .، تسهيل شد71ايتاليا شهر بولونيايبه آندلس و  استانبول

آسيا خود از بسياري قبل تر حاوي تمدن هاي بزرگي چون  البته
   72.هندي بوده است آشوري، بابلي، چيني، مصري و

تكنولوژي و اقتصادي صورت گرفته در غرب  پيشرفتهاي علمي،
     وفرهنگي  كه همراه با توسعه سياسي) از بعد از رنسانس (

ضايت مي باشند هنوز نتوانسته اند زمينه ساز خرسندي ور

                                                 
71

  .كه تنها مر كز ترجمه متون عربي به زبان اروپايي بود.  
72

مطـرح شـد    آتن سـياه  اين جمالت كه توسط كرنل مارتين برنل در كتاب.  
مـدن غربـي   معتقد بودند يونان اولين زمينـه سـاز ت   بسياري از دانشمنداني كه
  .است را بسيار عصباني كرد

از . جامعه عادالنه تر وبرابر تر ارائه دهند انسانها شوند و يا يك
اقتصادي موجود به همراه  – بيماري هاي اجتماعي ،نظر اخالقي

 عدم پاكدامني و انسجام در خانواده ها معضالت بزرگي را در

و به  از نظر اقتصادي نيز، رشد سريع. چهره اجتماع رقم زده اند
اقتصاد شده و نرخ بهره در  جب گرم شدناقتصادي مو هر قيمت

 حال زياد شدن است چرا كه بايد تورم داخلي كنترل شود ولي

هميشه اين خطر وجود دارد كه نكند اين چرخ در مسير ديگري 
شود يعني سياست هاي جلوگيري  تاب بخورد و نتايج برعكس

   .كننده از تورم،باعث ايجاد ركود شوند
كه در سالهاي اخير و بيشتر در يكي از موضوعاتي از طرفي 

ارائه يك نظام  كشورهاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته
يك . باشد جاي سيستم اقتصادي غربي مي اقتصادي جايگزين به

از نظريات در كشورهاي در حال توسعه درحال  موج فزاينده
داري غرب  شكل گيري است كه معتقد است اقتصاد سرمايه

بردن بسياري از ناهماهنگي اقتصاد  درحل مشكل فقر و از بين
بسياري ازاين راه حل ها با هدف  .شكست خورده است

قادر  پاسخگويي احتياجات انسان آزمايش شده اما هنوز انسان
نيست كه بدون مواجهه با ركود ها و تورم هاي دوره اي، به يك 

بر فرصت هاي برابر، تعادل بين طبقات وروح  مبني(جامعه رفاه 
  .پيدا كند دست) شاركت به جاي حرص وهرج ومرج تعاون وم

انسان در  ،وچه سرمايه داري سوسياليسم چه بر اساس نظريات
دنيا قرار داشته و بوسيله تمايالت پايه اي نسبت به غذا،  مركز

  73.ميشود لذت و ماندگاري، كنترل
  

  اقتصاد اسالمي در ايرانتاريخچه شكل گيري 

تهايى بوديم كه اجماع داخلى ، شاهد حرك1940دهه قبل از تا 
. داد در برابر تهاجم و الگوهاى سلطه مستقيم خارجى را نشان مى

در اين دوران تاريخى، روحانيون نيز در كنار ساير اقشار و طبقات 
از حريم دين و اسالم در برابر تهاجم فزاينده و مستقيم غرب 

  . كردند حمايت مى

ما : گرگون گرديدالملل د كه ساخت نظام بين 1940از دهه 
و »  ادغام سازى«، » طلبى توسعه«گوهاى جديدى از شاهد ظهور ال

الزم به توضيح . يم  كشورهاى اسالمى بوددر»  محتوى سازى بى«
است كه اين روند، در رابطه با ساير كشورهاى جهان حتى در 

  . بود نيز شكل گرفته  حوزه مسيحيت

                                                 
73

، مجتبي شريفي هترجم ،باشگاه انديشه.  
http://daneshnameh.roshd.ir  
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ا به عنوان موتور ر»  گرايى جهان«هايى از  موج جديد، جلوه
 محرك خود براى يكدست كردن نظام جهانى در پيش گرفته بود

در  .شد ترين ابزار اين روند تلقى مى اقتصاد، به عنوان اصلىو 
عالوه بر موج اقتصادگرايى مبتنى بر  1980تا  1940هاى  دهه

بازار آزاد، موج جنگ سرد مبتنى بر مبارزه ايدئولوژيك 
  . است نيز وجود داشته»  ياليسم جهانىسوس«و »  دارى سرمايه«

سازمانى كه  13در امريكا، در بخش سرپرستى اقتصادى، از 
سازمان به صورت  12الدولى هستند  هاى بين متكفل كارگذارى

ى  در برگيرندهو  دار امور اقتصادى مستقيم و غيرمستقيم عهده
 نظام بانكى و تجارت و حملموضوعات كار، خواروبار و كشاورزى، 

ى اقتصاد دنيا براى  ها در اداره تمام اين سازمان. هستند و نقل
ايجاد نظم نوين جهانى و پيوند زدن كشورها بر حول محور ماده 

دار ماموريت و  ى جهانى عهده پرستى و تشكيل دهكده
  74. ى خاص خود هستند هاى ويژه مسؤوليت

»  ىهويت«بر الگوهاى مبتني  بانفوذ ساختارى غرب  مبارزهابزار 
ترين  د كه مذهب، به عنوان يكى از اصلىبوطبيعى  .بود

انگيزشهاى رفتارى و هويتى  اين هاى جامعه سنتى، حامل مولفه
  . بود

ترين  در اين رابطه، امام خمينى سلطه خارجى را به عنوان اصلى
براى مقابله با آن، از . تهديد جوامع اسالمى مورد توجه قراد داد

جسته و تسهيالت الزم را براى ايجاد جو  مبانى ايدئولوژيك بهره
 28تحوالت سياسى ايران بعد از كودتاى . انقالبى بكار گرفتند

يافت كه امريكا نفوذ فراگير خود را در  مرداد در جهتى تداوم مى
هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى جامعه  عرصه

روابط .  يافتريكايى ها در ايران افزايش تعداد ام. افزايش مى داد
امريكا محور . اى پيدا كرد ديپلماتيك ايران گسترش همه جانبه

. شد تمامى روابط خارجى و اقدامات داخلى محسوب مى
ضرورتهاى نظام دو قطبى و نقش ايران در ائتالف با غرب، 

. هاى همكارى فراگير بين ايران و امريكا را فراهم مى آورد زمينه
نيز در »  استبداد سياسى«ى، طبيعى بود كه در چنين شرايط

همه چيز به نام كمونيسم سركوب شده  .جامعه ايران حاكم باشد
البته دستگاه روحانى به دليل آنكه از اين اتهام مبرا بود به . بود

سياسى و فعاليتهاى اجتماعى خود ادامه مى داد، اما  موجوديت

                                                 
74

محمد مهدى بهداروند در نگاه امام،  مديريت و واليت در مسايل اقتصادى.  
 ،http://www.imam-khomeini.com  

ز جو سنگين نظام سياسى، امكان بيان واقعيتهاى اجتماعى را ا
   75.اين گروه نيز سلب كرده بود

به اين مفهوم  امام خمينىتوسط  انتشار كتاب حكومت اسالمى
بود كه اگر نظام سياسى داراى مبانى دينى و فقهى باشد، زمينه 
محيطى و اجتماعى براى ادامه سلطه بيگانگان از بين خواهد 

از سوى ديگر، اين كتاب، نشان مى داد كه انديشه جديد . رفت 
، بلكه قائل نيستى براى نظام سياسى حاكم، مشروعيت دين

تمامى مشروعيتها را از آن احكام خدا مى داند، احكامى كه فقها 
به اين ترتيب، مبارزه با سلطه بيگانگان نيز به . تبيين كننده آنند

در اين رابطه، امام در آغاز . عنوان ضرورتى دينى تلقى مى شود
  : دارند ن مىدرس رسمى حوزه علميه چنين بيا

موافق دين و قوانين اسالم باشد، ما با كمال تواضع به  ههر چ«
قانون «نهيم و هر چه مخالف دين و قرآن باشد ولو  آن گردن مى

باشد ما با آن »  التزامات بين المللى«باشد، ولو »  اساسى
  76 .» مخالفيم

هاي  كه شركت اعالم نمود 77امام حضرت، 1978در سال تا اينكه 
به  محمدرضاشاهو  اند چندمليتي اقتصاد ايران را در دست گرفته

كشد تا به  را به نابودي مي كشاورزياي  ريزي شده طور برنامه
ك كند؛ وي اعالم تجاري كم خارجيان فعال در حوزه كشاورزيِ

كرد كه هدف اصليش را در اقتصاد كم شدن وابستگي ايران به 
غرب قرار خواهد داد؛ و اين كه اقتصاد بر اساس تعاليم اسالم 

  78.ريزي خواهد شد پايه

  

  

  

                                                 
75

  هدى بهداروندمحمد مدر نگاه امام،  مديريت و واليت در مسايل اقتصادى.  
76

دكتـر  ، )ره(امام خمينى كاركرد نظام سلطه در روابط بين المللى از ديدگاه.  
  http://www.imam-khomeini.com، ابراهيم متقى

77
اهللا  ، ساواك، اطالعاتى را در مورد آيت1342خرداد  15بعد از حوادث .  

و در اين گزارش برخى از ويژگيهاى شخصيتى . كند آورى مى خمينى جمع
اهللا خمينى در  حاج آقاى روح«: است اطالعيه چنين آمده رفتارى امام در اين

خمين متولد شده، براى تحصيل به قم آمده، چند سال در قم تحصيل كرده، 
سپس به اصفهان رفته و چند سال هم در آنجا تحصيل كرده، مجددا به قم 

. است داشتهآمده و در محضر آقاى شيخ عبدالكريم يزدى به تحصيل اشتغال 
در علوم معقول و . نموده و مجتهد مسلم است»  حكمت«مدتى هم تحصيل 

شيخ عبدالكريم از او حمايت كرد و او ..... منقول بسيار وارد و متخصص است
پس از فوت حاج شيخ عبدالكريم، مورد .......را مامور تدريس فقه و اصول نمود 

  . اول حوزه علميه بوده است احترام مرحوم بروجردى بوده و از مدرسين درجه
78

  .http://fa.wikipedia.org  
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  )ره(خميني ديدگاه اقتصادي امام

هاى اقتصادى خويش  قدس سره با توجه به ديدگاه امام خمينى
به عنوان شاهرگ » ربا«رواج مستمر  معتقد بود كه پيدايش و

هاى  ها و سيستم دارى و زيربناى تمامى سازمان حيات سرمايه
سلطه و از آن جمله  ى امور اقتصادى در جوامع تحت اداره كننده

» انحصار«رسميت و جريان دادن حق به  ،كشورهاى اسالمى
ى  منجر گرديده است و اين از مصاديق مبرز مديريت و سلطه

قدس سره دردمندانه اين خطر را  امام. آيد به حساب مى اقتصادى
  : نمايد كه گوش زد مى

خواران با ايجاد مراكز انحصارى و چند مليتى عمال نبض  جهان«
هاى صدور و  ى راه اقتصادى جهان را دست گرفته و همه

دارى  گذارى و بانك استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتى نرخ
  79.» اند دهرا به خود منتهى نمو

ى  گير همه دامن) اقتصاد شرق و غرب(هر چند كه اين بليه «
ى  هاى جهان گرديده است و عمال بردگى جديد بر همه ملت
ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشرى در زندگى روزمره  ملت

گيرى در  اند و حق تصميم خود به اربابان زر و زور پيوند خورده
  80 .»  لب شده استها س مسايل اقتصاد جهان از آن

مراكز انحصارى و چند مليتى چه نقشى در اقتصاد جهان اينكه 
قدس سره  دارند و چگونه نبض اقتصادى جهان را به فرموده امام

هايى دارد؟ و  ها چه ويژگى اند؟ بردگى جديد ملت در دست گرفته
ها  گيرى در مسايل اقتصادى جهان از ملت چگونه حق تصميم
هاى  حوزهو همه سواالتي است كه همه سلب شده است؟ 

با آن »  داران راستين دين و ديانت پرچم«به عنوان ى ما  علميه
  .روبرو هستند

ى علما، فقها و روحانيت  يكى از مسايل بسيار مهمى كه بر عهده«
ى جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصاد شرق  است مقابله

دارى و اشتراكى در  ههاى اقتصاد سرماي و غرب و مبارزه با سياست
  81 .»  جامعه است

ا و خصوصا ه گيرى شفاف و قاطع امام در تمامى عرصه موضع
، عمل بر طبق مبانى فقهى و متخذ از كتاب و ى اقتصاد عرصه

                                                 
79

  .فرياد برائت: ك.ر.  
80

  .همان .  
81

  . همان .  

و علمي مديريت هنوز دعواي فيمابين گرچه امروزه . سنت است
، ولى چه الينحل باقي مانده، جامعه در بين خواص  مديريت دينى

ها حجت را بر مسؤولين و  ى تامل كه امام در تمام عرصهجا
 خش توزيعو ب پول در كيفيت گردش. اند سردمداران تمام نموده

  : نمايد كه  هاى منفعل اعالم مى به خالف ديدگاه»  بانك« يعني

چه اصالح  اصالح بانك هم يكى از امور بسيار مهم است، چنان.... 
  82 .» بسيار اهميت دارد اقتصاد و ماليات و امثال ذلك هم

و اين در حاليست كه امروزه پس از دهها سال ضرورت اصالح در 
به شدت مورد توجه قرار ، سيستم نظارت و بازرسي فني بانكها 

  83.گرفته است

ساده انگارى است، هجوم به بالد اسالمى : كهمعتقد بود امام 
و  ى نظامى و تهديد ناوهاى جنگى ديده شود فقط در غالب حمله

روابط اقتصادى، سياسى و فرهنگى ديگر را به دور از هر گونه 
  . خوى و خصلت تجاوزگرى انگاشت

در باب ) ره(بنابراين بطور خالصه منشور فكري حضرت امام 
  :اقتصاد مبتني است بر

  پرهيز از هرگونه شرطي شدن در مبارزه با قدرت هاي استكبار •
دي سياسي و تخصص گرائي در عرصه مبارزه و رقابت اقتصا •

  فرهنگي با قدرت هاي استكبار 
پرهيز از هرگونه شتاب زدگي و ساده لوحي در تغيير يا  •

  مقاومت در برابر تغيير

  رابطه نگرش نوين فقهي حضرت امام و اقتصاد اسالمي

يك مشترك لفظي است كه » اقتصاد اسالمي«واژه يا تركيب 
تفكران هر يك از صاحبنظران و م. داراي ابعاد مختلفي است 

مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي 
از سوي ديگر  .اند اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده كه داشته

گستردگي دامنه بحث و اختالف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر 
همانطور كه گفته  .ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد

بهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط ترين ا عمده شد
                                                 

82
  . 1363/ 25/2سخنرانى مورخ : ك.ر.  

83
االسالم و المسلمين نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل  حجتسخنراني .  

وهاي نوين الگ«همايش  در دكتر دانش جعفري وزير اقتصاد و داراييو  كشور
در دانشكده مديريت » ها در نظارت بر تسهيالت و بازرسي داخلي بانك

  1386خرداد  27يكشنبه ، دانشگاه تهران
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آن با حوزه دين اسالم به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي 
كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه 
در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي 

در جوامع اسالمي بسياري از مسلمانان . باشد اقتصادي است، مي
بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسالم و موازين شرعي 
دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام 

مشكالت اجتماعي و  ،اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها
 50اين مهم به ويژه در طي . اقتصادي امروزين را مرتفع سازند

سالمي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري سال اخير كه جوامع ا
  .و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است

هاي مسلمان از همگوني و سازگاري  اگر چه انتظارات توده
ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس  خواسته

يژه اند، به و هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده بينشها و گرايش
متعارف در بستر تفكر و  اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد

متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخالقي  84فلسفه دوران نوزايي
با مباني اخالقي و موازين شرعي اسالم  �كه توصيه نموده لزوما

دستاوردهاي آن با ترديد همراه   است، پذيرش همخواني نداشته
  .بوده است

توجه به عناوين مى است كه بر موضوعى، با حكم ثانوى، حك
بار مى شود، مانند جايز  …اضطرار، اكراه، مقدميت و: عارضى آن

و جايز . بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است
بودن افطار در ماه رمضان براى شخصى كه روزه برايش زيان آور 

، به لحاظ يا سبب حرج است، در مقابل حكم اولى كه بر كارها
عناوين اولى آنها، بار مى شود، مانند واجب بودن نماز صبح و 

  .حرام بودن خوردن مردار

بخشى از فقه اسالمى است و بايد آنها را در متن , احكام ثانويه
جوييد و هرگز نبايد اين بخش را تافته اى جدا بافته از فقه , فقه

در وصيت نامه , امام خمينى. انگاشت, و مقوله اى بار شده بر آن
، تمام ملتهاي مسلمان را به پيروي از احكام سياسى ـ الهى خود

   85.توصيه كرده است اوليه و ثانويه 

نمود و , بيش از آن كه جنبه فردى داشته باشند, احكام ثانوى
ابزار كارآمدى , چرا كه اين احكام ;بعد اجتماعى و حكومتى دارند

بسيارى از , آنها است كه حاكم اسالمى مى تواند به كمك
دشواريهاى جامعه اسالمى را برسد و در امور مهمى مانند تعيين 

                                                 
84

  .Renaissance  
85

  12/173صحيفه نور .  

تجارت , ماليات, بانكدارى, مسائل پولى و ارزى, و كنترل قيمتها
ايجاد , كنترل و تنظيم جمعيت, مهار تورم, داخلى و خارجى

  .كمك گيرد, توازن اقتصادى و از آنها

  هى يك مسائلى در گا:(امام خمينى مى گويد, از اين روى
جامعه ها پيش مى آيد كه بايد يك احكام ثانويه اى در كار 

يا مى .) احكام الهى است منتهى احكام ثانويه الهى ،آن هم, باشد
پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف , رد احكام ثانويه( :گويد

چون هر دو احكام  ;فرقى ندارند, با رد احكام اوليه, كارشناس
 از جمله عنوانهاى ثانوى يكي  مصلحت نظام.) باشندمى , اللّه
. كه جايگاه ويژه اى در انديشه فقهى و سياسى امام دارد است

و به عنوان , در بسيارى از سخنان و نوشته هاى خويش, معظم له
  :اعالم مي نمايند كهدر يكى از پيامها نمونه 

ديو روزنامه ها و را, ائمه محترم جمعه و جماعات, طالب عزيز(
تلويزيون بايد براى مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در 

مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است و , اسالم
, در سالهاى نخستين انقالب اسالمى 86.)همه بايد تابع آن باشيم
سخنى از مجمع تشخيص مصلحت نظام , در نظام حكومتى ما

     يل برخورد با دشواريها و ولى در سالهاى بعد و به دل, نبود
گره هاى گوناگون در زمينه هاى داخلى و در پيوند با مسائل 

از , تشكيل آن بايستگىِ ،قضايى و سياسى, فرهنگى, اقتصادى
مورد , احساس شد و حتى در متمم قانون اساسى, سوى امام

  .بررسى و تصويب قرار گرفت
يص مصلحت در فرازى از فرمان امام براى تشكيل مجمع تشخ

  :آمده است
توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور , حضرت آقايان(

مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسالم عزيز 
نظام جمهورى اسالمى ايران را , امروز جهان اسالم. مى گردد

مصلحت نظام و . تابلوى تمام نماى حل معضالت خويش مى داند
ممكن , ت كه مقاومت در مقابل آنمردم از امور مهمه اى اس

زير , است اسالم پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك
ل ببرد و اسالم آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه واس

توسط ايادى داخلى و خارجى آنان پيروز , ميلياردها دالر
   87.)گرداند

                                                 
86

  21/112صحيفه نور .  
87

  20/176صحيفه نور .  
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علمى كه هاى  تخصصى شدن علوم انسانى و ديگر رشتهاز طرفي 
گيرد  از نيازهاى عصر حاكميت ماشين و تكنولوژى سرچشمه مى

با همه مزايا و پيشرفتهايى كه داشته و دارد يك آفت اساسى نيز 
بهمراه دارد و آن مورد غفلت واقع شدن ارتباط واقعى اشياء و 
پديده ها، و به تبع آن ارتباط واقعى اجزاء دريافتهاى فكرى و 

و اين منجر به ضعف نقش و  خارجى است انديشه آدمى با حقايق
عملكرد علوم انساني و عدم درك متقابل علوم انساني و فن آوري 

  .شده است

بنابر اين اقتصاد اسالمي هم داراي مكتب و نظام اقتصادي است 
و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها 

الم به حل جوامع اسالمي قادرند با تكيه بر معارف غني اس
البته اين امكان به . مشكالت امروزي اقتصادي همت گمارند

اقتصاد اسالمي .معني نفي كج فهميهاي برخي مدعيان نيست
براي دوري از تفاسير سليقه اي الزم است به تعاريف روشن و 

همه اين . واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد
موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشكل در اين 
است كه برخي با علم اجمالي از اسالم يا اقتصاد مدعي اقتصاد 

حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به اسالمي شده اند و 
  .خود اجازه مي دهند كه ناشيانه به نفي اقتصاد اسالمي بپردازند

حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد 
اند اما با  اند اگر چه عموماً اسالم شناس بوده اسالمي قلم زده

اين افراد اگر دقت شود . اند حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته
در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام 

اند و لذا نظر آنان در همين حد  شرعي بوده موضع گيري كرده
  .شود حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسالمي نمي

سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي 
ويت علمي اقتصاد اسالمي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي ه

توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند  نيست و اين دو مي
اثر «هاي اقتصاد اسالمي از  تنها در اين شرايط است كه نظريه

  . الزم برخوردار خواهند بود» بخشي
بنابراين مهمترين نقش متفكران و اقتصاد دانان اسالمي عبارت 

  :است از 
  مدل سيستم ايده آل اقتصاد اسالميدرك و تعيين تعاريف و  •
بررسي ابعاد و روش اجرا و سازوكار نظارت و بازرسي در عرصه  •

  عمل به برنامه ها
ترين هدفهاي اقتصاد اسالمي به تعبير مرحوم شهيد  يكي از مهم

آيت اهللا صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و 
سازوكارهاي خود مطلوب اسالمي است وليكن اين مهم روشها و 

تواند بدون توجه به  اقتصاد اسالمي چگونه مي. را نياز دارد
هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي  واقعيت

  .88تغيير ارائه دهد
  :به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان اهللا عليه

تواند و نبايد بر خالف اصول اوليه  قوانين اقتصاد اسالمي نمي«
د، چه در غير اين صورت شكست يار كود و اقتصاد نظري باش

  سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است 
كساني كه گستره اقتصاد اسالمي را به دايره تعريف مكتب 
اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت 

اند اما آيا  ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده واقعيت
قتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت علماي ا

  . اند اقتصادي جوامع اسالمي داشته
در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام محل تالقي بهره وري و 
اثربخشي براي بدست آوردن احكام ثانويه بر مبناي مديريت 
علمي و مديريت ديني است و ضمن اينكه عدم پايبندي نظري و 

از سوي افراد ، گروهها و احزاب  به راهنمائي هاي مجمع عملي
كوچك و بزرگ، به نوعي مضحكه مي ماند، عملكرد اين مجمع 

  .نيز در قالب اين گزاره قابل ارزيابي خواهد بود
بستگي به امروز  هامكان پذيري اقتصاد اسالمي در جامع اينبربنا

در يك مستلزم آن است كه عملكرد مجمع تشخيص نظام دارد و 
اقتصاددانان اسالمي بر اساس شناختي كه از  89كار گروهي جدي

بر پايه  ،كنند واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسالمي كسب مي
 چارچوب هايمباني و اصول ثابت شريعت اسالم به توليد 
مجموعه اين . راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند

ند تا ك ها راه را براي رهبران اسالمي جوامع اسالمي باز مي نظريه
نظريه و راهكاري را كه با مباني اسالمي سازگارتر است انتخاب 

هاي الزم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين  كنند و زمينه
  .ها فراهم سازند نظريه

ترويج مهمترين معيارهاي اقتصاد اسالمي دوري از اسراف و 
 و در نهايت جلوگيري از اتالف منابع و تالش براي رشد احسان
دوري از اسراف مشابه معيار كارايي فني در اقتصاد . است منابع

است كه بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد 
معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسالمي . محصول است

كار نيكو به .است "كار نيكو"مالزم با معني شكر است و به معني 
                                                 

88
و عضو ) ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق ،  دكتر حسين عيوضلو.  

 1386تير  31، مديره بانك توسعه صادرات ايران هيأت
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اين بيان نيز . كيفيت است معني كار اثر بخش و با باالترين
   .مشابه معيار كارايي در اقتصاداست

دوري از اسراف و تبذير و ترويج احسان ايجاب مي كند كه 
مجمع تشخيص مصلح نظام، چارچوب و روش برون رفت از 
ساختار كهنه و جاافتاده اتالف منابع كشور را تدوين و ترويج 

  .كند
  

  قاعده نفى ضرر فقيهان و اصوليان

نفى در , از ديدگاه ايشان. ديدگاهى ويژه دارند, در اين باره امام
حكم , ولى اين نهى, به معنى نهى است) الضرر و الضرار(حديث 

بلكه نهى در اين , شرعى الهى مانند نهى از غصب و كذب نيست
) ص(حكم مولوى سلطانى است و وجه صدور آن از پيامبر, جا

  .بوده است, مت اسالمىحاكم و سلطان بر ا, اين است كه ايشان
  :اعتقاد داشت كه امام 
) به عنوان حكم سلطانى و بر اين اساس , )الضرر والضرار(جمله

مدير و حاكم امت اسالم است و به منظور قطع ريشه , كه پيامبر
نه به عنوان , صادر شده است, هاى فساد از سوى آن حضرت

ه رعيت اين است ك, و مفاد اين حكم سلطانى, حكم الهى شرعى
حق زيان رسانيدن به يك ديگر , و مردمان حوزه حكومت اسالمى

  .) را ندارند
دولت اسالمى مى تواند  :مى توان بر اساس سخن اخير امام گفت

از وارد كردن برخى از كاالهاى , با استناد به قاعده نفى ضرر
خارجى به كشور كه سبب زيان اقتصادى گروههايى از مردم مى 

و كاالهاى مورد نياز مردم را وارد كند و از  كند گيريجلو, شوند
مجله ها و نمايش فيلم ها و تئاترهايى كه سالمت , پاره اى كتابها

باز بدارد و از كشت , روحى و فرهنگى جامعه را تهديد مى كنند
ساختن بناها و برجهاى بلند , محصوالت زيان آور مانند خشخاش

توليد , ز بين مى برندكه آسايش ساكنان منزلهاى همجوار را ا
, كاالها يا ارائه خدماتى كه با ارزشهاى دينى و ملى مردم

همان گونه مى تواند با استناد به . سازگارى ندارند وؤ منع كند
به خراب كردن منزلها و مسجدها و دكانهايى كه در , اين قاعده 

مسير خيابانها قرار گرفته اند و سبب كندى رفت وآمد و درنتيجه 
  .90بپردازد, زيان به جان و مال مردم مى شوندآمدن وارد 

جلوگيري از ضرر و زيان به جامعه بنابراين روشن است كه 
اسالمي، از طريق اتالف منابع كشور، نيازي به توصيه، تاكيد، 
اصرار و خواهش بي بديل باالترين مقام رسمي كشور ندارد بلكه 

رين دغدغه در اين امر بايد در چارچوب مهمترين وظيفه و مهمت

                                                 
90

  .http://www.imam-khomeini.com  

تمام شريانهاي جاري فكري، برنامه اي و عمليا تي كشور توسعه 
  .يابد و بايستي از هر گونه سطحي نگري بدور باشد

  
  اقتصادي و نقش تربيت ديني  اخالقجايگاه 

اما نگاه , قرآن هر چند ايمان و علم را مايه ارزش شمرده است
 91.دانسته استنهايى و ارزشى انسان را به ساحت عمل مربوط 

   خداوند اهل ايمان و برخورداران از دانش را از ميان شما 
رفعت مى بخشد و خداوند , انسان ها براساس درجات و مراتب

  .بس آگاه است, به آنچه انجام مى دهيد

آيه ديگر قرآن استفاده مى شود كه علم و  182از اين آيه و 
در يكديگر  دانش و بينش به منزله دو عدد هستند كه, ايمان

پس . ضرب مى شوند و حاصل ضرب آنها اخالق وعمل است
رابطه متقابلى ميان حاصل ضرب و اعداد در هم ضرب شده 

  . وجود دارد

سنت  يكى از اركان منابع فقه است كه  مداني مىاز طرفي 
بلكه قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم   نيست "قول"منحصر به 

بدون . ى استنباط احكامندهر سه راهنماى عمل و مبنا) ص(
آنكه بخواهم تشبيهى كرده باشم وقتى كه ما معتقديم كه آراء و 
نظريات و مواضع امام خمينى به عنوان يكى از پيروان و معتقدان 

و اگر معتقديم كه  بر اكرم بيانگر اسالم ناب بودهواقعى پيام
اى كه امام خمينى  تضمين و تداوم نهضت فرهنگى و سياسى

عالوه بر  ،رده در گرو پيمودن راه آن حضرت استايجاد ك
هاى او  ها و گفته شناخت آراء و انديشه ايشان از البالى نوشته

بايد به سيره عملى و نحوه رفتار و عملكردهاى او نيز با همان 
  92. توجه و مراجعه كنيم ،دقت

هاى اقتصادى امام را از كتابها و بحثگروهي از فرهيختگان، ...
خنرانيهاى ايشان استخراج كرده بودند ولى كمتر به پيامها و س

عملى امام در برخورد با مسائل اقتصادى و جهت گيرى  مشىِ
عملى ايشان در زندگى و در احكام فقهى اقتصادى و رفتارهاى 

  . مي كردندايشان توجه 

                                                 
91

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات و اهللا بما تعملون .  
  11/مجادله، )خبير
92

سخنان حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد خمينى برگرفته از .  
در مراسم افتتاحيه  11/3/73ء تربيتى امام خمينى كه در تاريخ درباره آرا

هاى تربيتى امام خمينى در دانشگاه تربيت معلم  كنگره بررسى آثار و انديشه
 . ايراد گرديد
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بر انسان شناسى است كه آن نيز خود فرع تربيت از ديدگاه امام 
داشناسى و به اصطالح جهان بينى ع بر هستى شناسى و خفر

  هاى تربيت اى موارد شيوه ممكن است در پاره. توحيدى است
يكسان باشند اما هدفها متفاوت، حتى ممكن است هدفها در يك 

كه اين  ارزيابى تخصصى نيز به ظاهر مشابه باشند اما ديدگاهى
  93.شده كامالمتفاوت و حتى رودررو باشند  هدفها از آنجا منبعث

حقيقت هستى چيست، جايگاه دنيا و : ها كه جه به اين مقولهتو
طبيعت در عالم هستى كجاست؟ آيا حاق وجود و هستى متكثر 

يا واحد؟ انسان در چه جايگاهى از عالم هستى قرار دارد؟  است
خويش، موجودى مادى  آيا انسان در تماميت آن و در حقيقت

ها و با اصل هستى  است؟ الهى است؟ ارتباط انسان با ديگر پديده
چگونه است؟ رابطه انسان با خالق چيست؟ آيا حركت جوهرى 
انسان مرز دارد يا نه؟ و مرزهاى آن تا كجاست؟ توجه به اين 

شود راهگشاى  ها و پاسخهايى كه به اين پرسشها داده مى مقوله
اى است كه امام به آن معتقد  ما در دريافت اساس مكتب تربيتى

  . بود

اى در مسائل اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى  اگر جامعه
خويش و بطور كلى در نظام معيشتى خويش تابع اصول و ارزشها 
و بينشهاى غير دينى و غير وحيانى باشد و دچار التقاط در 
جهان بينى و وام گرفتن در انديشه از اين و آن بشود، ارائه و 

چنان تمدنى تواند آن تفهيم عاليترين مطالب تربيتى نيز نمى
  . بيافريند

علت موفقيت امام در پيشبرد نهضت و پيروزى انقالب و علت 
اينكه يك نفر و يك نفس آنهمه تاثير در تحوالت فرهنگى و 
اجتماعى ملت ايران و حتى بسيارى از جوامع اسالمى داشته و 

شود همين حقيقت است  اين تاثيرگذارى روز بروز نيز افزون مى
گفتارش، در درس و بحث و زعامت دينى و كه او در رفتارش، 

قيام و انقالبش و در جهت گيريهاى اقتصادى اش و در نوع 
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البته منظور آن نيست كه بجاى پرداختن به مباحث تعليم و تربيت، .  
نظور آن است كه مسائل فلسفى و عرفانى را مورد بحث قرار دهيم بلكه م

به ارتباط غيرقابل تفكيك انديشه و آراء تربيتى با اصول  توجهى نسبت بى
كند كه  فكرى و اعتقادى و جهان بينى فرد است كه ما را دچار همان آفتى مى

  . شداشاره 
  

سياسى اش و نوع حكومت انتخابى اش تابع يك نظام   مديريت
  94. عقيدتى و فكرى واحد و به هم پيوسته بود

اصول و  ،اى در هنگام بحث از توسعه صنعتى اگر بنا باشد جامعه
نوع صنايع  ،كم بر ممالك پيشرفته غربىمبانى و فرهنگ حا

را بپذيرد يا حداقل تضاد اين  موجود و نيازهاى مصرفى آنها
اصول و مبانى و فرهنگ را با واقعيتهاى فرهنگى و مكتب مورد 
اعتقاد و جهان بينى مردمش ناديده بگيرد ولى در مقام بحث از 
مسائل ارزشى و اخالقى و اعتقادى به فرهنگ و مكتب خودى 

 توسعه روى آورد و همين طور اگر بنا باشد در ساير مسائل
اقتصادى و سياسى و اجتماعى نيز دچار اين دوگانگى شود نه 

رسد بلكه با وارد ساختن عناصرى از  تنها به توسعه واقعى نمى
فرهنگ ماشينى حاكم بر جوامع غربى بر مشكالت اقتصادى و 

  . صنعتى خود نيز افزوده است

هاى امام در زمينه تعليم و  عه بيانات و نوشتهاز بررسى مجمو
يابيم كه در ديدگاه آن حضرت اساسا علم  بخوبى در مى  تربيت

هاى مختلف  آموزى، با همه شرافتى كه دارد و آموزش رشته
علوم، از علوم كاربردى و فنى و تكنيكى گرفته تا علوم نظرى و 

علم "حتى : مپايه و حتى علوم و معارف الهى و به گفته خود اما
نيز اگر توام با تربيت صحيح و تزكيه نفس  "اخالق و توحيد

نباشد بعنوان ابزارى در خدمت قدرتمندان بكار گرفته خواهد شد 
شود كه امروز در جوامع  و نتيجه، همان رنج و ستمهايى مى

در جوامع كمونيستى  - و تا ديروز  -صنعتى و سرمايه دارى 
  . شاهد آن بوده و هستيم

ح مشكالت اساسى جامعه، نيل به رفاه و كوشش براى اصال
توسعه اقتصادى و صنعتى و تعالى فرهنگ كشور و رسيدن به 

ها جز با پرورش  خودكفايى استقالل واقعى درهمه زمينه
و اينجاست كه . انسانهايى مهذب و كارآزموده امكان پذير نيست

 توجه به نقش تربيت در مراحل مختلف رشد شخصيت انسان و
دريافت اهداف و مبانى و روشهاى تربيت صحيح و اسالمى كليد 

نه اينكه امروز مواجه با اين حقيقت تلخ . حل معضالت است
باشيم كه بزرگان و مديران انقالب همانهائي هستند كه سي سال 

                                                 
94

سخنان حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد خمينى برگرفته از .  
در مراسم افتتاحيه  11/3/73ه در تاريخ درباره آراء تربيتى امام خمينى ك

هاى تربيتى امام خمينى در دانشگاه تربيت معلم  كنگره بررسى آثار و انديشه
  . ايراد گرديد
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پيش بودند و نظام با چالش عدم كادر سازي براي انقالب 
  .روبروست

  95ل تغيير است؟قابفرهنگ مصرف در جامعه ما آيا 

كنند كه اخالق غيرقابل تغيير  ها تصور مي زيادي از انسان  عده
ايم و  است و مي گويند از ما كه گذشته، ما اينگونه آفريده شده

توان گفت كه اين ادعاي غلطي است چرا  با صراحت مي. غيره 
كه اگر اين چنين بود ديگر توصيه به خودسازي چه معنايي 

كند كه امكان تغيير  وقتي معني پيدا ميخودسازي ! داشت؟ مي
هاى  سرنوشت علم اخالق و تمام بحث. اخالق وجود داشته باشد

اخالقى و تربيتى به اين مساله بستگى دارد، زيرا اگر اخالق قابل 
تغيير نباشد نه تنها علم اخالق بيهوده خواهد بود، بلكه تمام 

خواهد شد؛  هاى آسمانى لغو هاى تربيتى انبيا و كتاب برنامه
معنى خواهد  هاى بازدارنده نيز بى تعزيرات و تمام مجازات

هاى اخالقى و تربيتى در تعاليم  بنابراين، وجود آن همه برنامه.بود
هاى تربيتى در تمام  انبياء و كتب آسمانى و نيز وجود برنامه

هاى بازدارنده در همه مكاتب  جهان بشريت، و همچنين مجازات
يل بر اين است كه قابليت تغيير اخالق، و جزائى، بهترين دل

هاى اخالقى، نه تنها از سوى تمام پيامبران كه از سوى  روش
  .همه عقالى جهان پذيرفته شده است

هاى  اما با اين همه، عجيب است كه فالسفه و علماى اخالق بحث
مطرح » يا نه؟  آيا اخالق قابل تغيير است«فراوانى درباره اين كه 

  !اند كرده
و آنها كه بدگوهرند و ! اخالق قابل تغيير نيست: گويند عضى مىب

شوند، و به فرض كه تغيير يابند،  طينتى ناپاك دارند عوض نمى
  !گردند سطحى و ناپايدار است و به زودى به حال اول باز مى

ساختمان جسم و  :آنها براى خود دالئلى دارند از جمله اين كه
د، و در واقع اخالق هر كس تابع جان رابطه نزديكى با اخالق دار

چگونگى آفرينش روح و جسم اوست، و چون روح و جسم آدمى 
  .شود، اخالق او نيز قابل تغيير نيست عوض نمى

  :در اين رابطه ذكر چند نكته مفيد است

ارتباط اخالق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انكار  -1
شد نه اين كه الزاما و ساز با تواند زمينه نيست، ولى اين ارتباط مى

گونه كه بسيارى از افرادى كه از  اجبارا تاثير قطعى بگذارد، همان
شوند  ها متولد مى اى از بيماري پدران و مادران مبتال به پاره

                                                 
95

  14،مجله راه قرآن، شماره مكارم شيرازيآية اهللا برگرفته از مقاله حضرت .  
  

توان  ها را دارند، ولى با اين حال مى زمينه آلودگى به آن بيماري
  .هاى مخصوص جلو تاثير عامل وراثت را گرفت با پيشگيري
البنيه از نظر جسمانى با استفاده از بهداشت و ورزش،  افراد ضعيف

شوند و به عكس، افراد قوى البنيه بر اثر ترك  افراد نيرومندى مى
  .اين دو، ضعيف و ناتوان خواهند شد

تغيير است تا چه رسد   بر اين، روح و جسم انسان نيز قابل افزون 
  !از آن اخالق زاييده  به 
هاى ذاتى  رونى آنقدر تاثير قوى دارد كه ويژگيگاه عوامل بي -2

هاى جديد به وراثت  سازد، و حتى ويژگي را به كلى دگرگون مى
  .رسد هاى آينده نيز مى به نسل 

به  دهد كه بر اثر تربيت  هاى بسيارى را نشان مى تاريخ، انسان
كلى خلق و خوى خود را تغيير دادند، و به اصطالح يكصد و 

ش كردند، افرادى كه يك روز مثال در صف هشتاد درجه چرخ
دزدان قهار جاى داشتند به زاهدان و عابدان مشهورى مبدل 

  .گشتند
توجه به طرز به وجود آمدن يك ملكه اخالقى به ما اين قدرت را 

دهد كه راه از ميان بردن آن را نيز پيدا كنيم؛ مساله چنين  مى
ر روح انسان است كه هر عمل خوب يا بد اثر موافق خود را د

كند،  گذارد، و روح را تدريجا به سوى خود جلب مى باقى مى
سازد، و كم كم  تر مى تكرار اين عمل آن اثر را بيشتر و قوي

شود، و هر گاه عادت استمرار  حاصل مى» عادت«كيفيتى به نام 
  .96آيد در مى» ملكه«يابد به صورت 
ت در سايه گونه كه عادات و ملكات اخالقى زش بنابراين، همان

گردد، از همين طريق قابل زوال است؛  تكرار عمل تشكيل مى
البته، اثر تلقين، تفكر، تعليمات صحيح و محيط سالم در فراهم 

هاى روحى براى پذيرش و تشكيل ملكات خوب را  كردن زمينه
  .توان ناديده گرفت نمى
بعضى از صفات اخالقى قابل تغيير است، و بعضى غير قابل  -3

باشد،  آن صفاتى كه طبيعى و فطرى است، قابل تغيير نمى تغيير،
  97.ولى آن صفاتى كه عوامل خارجى دارد قابل تغيير است

اين قول نيز فاقد هرگونه دليل است، زيرا اين تفصيل و تفاوت 
گذارى، بين صفات فرع، بر قبول اخالق طبيعى و فطرى است، 

چنين باشد در حالى كه چنين چيزى ثابت نيست؛ و به فرض كه 
                                                 

96
مـيم؛  ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينـه عـداوة كانـه ولـى ح    «.  

همان كسـى كـه ميـان تـو و او     ) خواهى ديد(بدى را با نيكى دفع كن ناگهان 
سـوره   34آيه  »!است) و قديمى تو(دشمن است گويى دوست گرم و صميمى 

  فصلت
97

جـامع  (محقق نراقـى در جـامع السـعادات ايـن نظريـه را برگزيـده اسـت         . 
  ).24، ص 1السعادات، ج 
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تواند ادعا كند كه صفات فطرى قابل تغيير نيست؟  چه كسى مى
توان اهلى كرد؟ مگر تعليم و تربيت  مگر حيوانات وحشى را نمى

دار شود كه اعماق وجود انسان را دگرگون  تواند آنقدر ريشه نمى
  سازد؟

  .دليل بر قابليت تغيير اخالق استنيز آيات و روايات 
: ىنبيا و ارسال رسل و انزال كتب آسماننفس مساله بعثت ا -1

دهد كه هدف از ماموريت پيامبر  آن به خوبى نشان مىاز قر آياتى
هدايت و تربيت و تعليم و تزكيه همه ) صلى اهللا عليه و آله(اسالم

  .98و گمراهى آشكار بودند» ضالل مبين«كسانى بود كه در 
» آدم يا بنى«ها به عنوان  تمام آياتى كه خطاب به همه انسان -2
باشد و  مى» يا عبادى«، و »يا ايها االنسان«و » يا ايها الناس«و 

مشتمل بر اوامر و نواهى و مسائل مربوط به تهذيب نفوس و 
اخالق «كسب فضائل اخالقى است، بهترين دليل بر امكان تغيير 

و اصالح صفات ناپسند است، در غير اين صورت، » رذيله
  .بيهوده خواهد بود ها لغو و عموميت اين خطاب

اين آيات غالبا مشتمل بر احكام است، و : ممكن است گفته شود
هاى عملى است، در حالى كه اخالق ناظر  احكام مربوط به جنبه
  .به صفات درونى است

الزم و ملزوم » عمل«و » اخالق«ولى نبايد فراموش كرد كه 
قابل يكديگر و به منزله علت و معلولند، و در يكديگر تاثير مت
گونه  دارند؛ هر اخالق خوبى سرچشمه اعمال خوب است، همان

كه اخالق رذيله، اعمال زشت را به دنبال دارد؛ و در مقابل، اعمال 
نيك و بد نيز اگر تكرار شود تدريجا تبديل به خلق و خوى خوب 

  .شود و بد مى
اعتقاد به عدم امكان تغيير اخالق سر از اعتقاد به جبر در  -4
زيرا مفهومش اين است كه صاحبان اخالق بد و خوب  آورد؛ مى

قادر به تغيير آن نيستند و چون اعمال آنها بازتاب اخالق آنها 
است، پس در انجام كار خوب يا بد مجبورند، و در عين حال 

ها هستند؛ اين عين جبر  ها و ترك بدي مكلف به انجام خوبي
مترتب  جبر دارد بر آن است، و تمام مفاسدى را كه مذهب

  99.شود مى

                                                 
98

مـنهم يتلـوا علـيهم آياتـه و يـزكيهم و      االميـين رسـوال    هو الذى بعث فى.  
سـوره جمعـه،   (يعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضـالل مبـين   

  .ان نيز همين مضمون را در برداردآل عمر 164آيه ، )2 آيه
99

المـراد، بحـث قضـا و قـدر دربـاره       و كشـف  155، ص 1اصول كافى، جلـد  .  
  مفاسد و مذهب جبر

كند و از  آياتى كه با صراحت تشويق به تهذيب اخالق مى -5
بر امكان   دارد نيز دليل محكمى است رذايل اخالقى بر حذر مى

  . 100تغيير صفات اخالقى
تعبير در روايات اسالمى نيز تعبيرات روشنى در اين زمينه ديده 

آمده ) و آله صلى اهللا عليه(از پيامبراكرمكه  يحديثمانند شود  مى
ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات االخرة و شرف «: است

المنازل و انه لضعيف العبادة؛ بنده خدا به وسيله حسن اخالق به 
رسد، در حالى كه  درجات عالى آخرت و بهترين مقامات مى

  101»!است از نظر عبادت ضعيف باشد ممكن
  دت،مقايسه حسن اخالق به عبا: اوال .در اين حديث

ذكر درجات باالى اخروى كه حتما مربوط به اعمال : ثانيا
  اختيارى است،

دهد كه  تشويق به تحصيل حسن خلق، همگى نشان مى: ثالثا
اخالق يك امر اكتسابى است، نه اجبارى و الزامى و خارج از 

  !اختيار
اين گونه روايات و تعبيرات گويا و پرمعنى در كلمات 

و همه آنها نشان  102شود اد ديده مىزي) السالم عليهم(معصومين
دهد كه صفات اخالقى قابل تغيير است، وگرنه اين تعبيرات و  مى

  .ها لغو و بيهوده بود تشويق
   

  وري هرهضرورت بازگشت به انديشه ب: نتيجه گيري

توسط فردي به » وري بهره«توان گفت براي نخستين بار لغت  مي
بيش از يك قرن . بكار برده شد 1766در سال » كوئيزني«نام 

وري را  بهره» ليترِ«فردي به اسم  1883بعد يعني در سال 
بايستي توجه داشت . تعريف كرد» قدرت و توانايي توليد كردن«

و جهت افزايش  انقالب صنعتيوري با گسترش  كه واژه بهره

                                                 
100

و قد خاب من دسيها؛ هر كس نفس خود را تزكيه قد افلح من زكيها «.  
كند رستگار شده، و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده سازد 

از » دسيها«به  )10و  9آيه  -سوره شمس (» .نوميد و محروم گشته است
ء ناپسندى با چيز  در اصل به معنى آميختن شى» دسيسه«و » دس«ماده 

دس الحنطة بالتراب؛ گندم را با خاك «: شود ته مىديگر است؛ مثل اين كه گف
دهد كه طبيعت انسان بر پاكى و تقوا است  ، اين تعبير نشان مى»مخلوط كرده
و هر دو قابل تغيير كند  ها و رذائل اخالقى از خارج بر انسان نفوذ مى و آلودگي

  .و تبديل است
101

  .93 ، ص5مهجة البيضاء، ج .  
102

) 99ص (اصـول كـافى، در بـاب حسـن الخلـق      مرحوم كلينـى در ج دوم .  
  .كرده است هيجده روايت در اين زمينه نقل 
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و مواردي از اين دست  سرمايه, نيروي كارسودمندي حاصل از 
  103.گسترش يافت

كه يكي از مفاهيم اقتصاد است اينگونه تعريف  104وري بهره
مقدار كاال و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر ": شود مي

به ديگر . "هزينه شده بدون كاهش كيفيت واحد از انرِِِِژي و يا كار
وري عبارتست از بدست آوردن حداكثر سود ممكن با  سخن بهره

از نيروي كار، توان، استعداد ومهارت  بهينهبهره گيري و استفاده 
به …و مكان، زمانجهيزات، ، تپول، ماشين، زميننيروي انساني، 
بهره وري نسبت كار انجام شده به . رفاه جامعهمنظور ارتقاء 

است و كار به چاي انسان اصالت كاري كه بايد انجام مي شده 
ابي كار و در رويكرد جديد آنچه كه به عنوان ارزي. داشته است

زمان اهميت پيدا كرده است، ارزش انسان است كه از طريق 
  105.مهندسي ارزش تعيين مي گردد

  :اند از سطوح مختلف بهره وري عبارتاما 

  سطح فرد  •
  سطح گروه كاري  •
  سطح سازماني  •
   كشاورزيو  صنعتي، خدماتي، تجاريهاي  سطح رشته •
  سطح ملي و كشوري  •
  سطح جهاني  •

  :با موانعي نيز مواجه خواهد بود وري بهبود بهره 

  مشخص ننمودن متولي كار  •
  ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب  •
  ضعف تعهد اجرايي  •
  عجله در حصول نتيجه  •
اي بي جاي برخي كارشناسان در ساير دخالته •

  هاي كاري واظهار نظرهاي غير كارشناسانه  حوزه

                                                 
103

  .http://fa.wikipedia.org  
104

  .Productivity  
105

 چند ده هـزار تومـاني،   بيلبوردصدها بنابراين پر كردن خيابانهاي شهر از .  
ريـك  كه تنها فرارسيدن سال اصالح الگوي مصرف را در ايام نوروز به مـردم تب 

... مي گفت يا اقدام يكي از ادارات در قطع سيفون آب توالـت دستشـوئي هـا و   
كارهائي هستند كه نه تنها وهن دين محسوب مي شود بلكه سطحي نگـري و  

  . نابخردي در برخورد با خواست باالترين مقام مديريتي جامعه تلقي مي شود

عدم وجود كارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در  •
   ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل و اندازه گيري 

  بهره وري 
برخورد مقطعي با موضوع بهره وري وناپيوستگي روند  •

  بهره وري 
    اور ملي به نتايج وفوايد بهبود نداشتن اعتقاد و ب •

  بهره وري 
ترس از برخي نمودهاي ظاهري بهره وري از جمله  •

  ترس از بيكاري 
ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري،  •

  ميزان اهميت آن ونقش ووظايف افراد در اين راستا 
  بي توجهي به فكرهاي خالق ومبتكر  •
ت وعدم تمايل به ترك مقاومت افراد در مقابل تغييرا •

  برخي عادات 
ها و تكنيكها و تغيير باورهاي  غرق شدن در روش •

  فكري 
بلند پروازي وبي توجهي به مسائل به ظاهر كوچك  •

  وراه حلهاي خرد 

  : اند از فوايد عمومي بهره وري عبارت

  رونق اقتصادي  •
  افزايش توليد و ارائه خدمات  •
  ثبات اقتصادي در بازار جهاني  •
  شتغال ايجاد ا •
  توسعه صنعتي  •
توسعه پايدار ساختارهاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي ،  •

  علمي و بهداشتي 
  ها  صرفه جويي در هزينه •
  كاالها وخدمات )مرغوبيت و مطلوبيت( كيفيتافزايش  •
  ثبات قيمتها و يا حتي كاهش آن  •
  افزايش سطح رفاه عمومي جامعه  •
  افزايش درآمد وسود  •
  رضايت عمومي افراد  •

هاي دولتي و شركتها را  وري براي سيستم بهره منافع و فوايد
  :توان به شرح ذيل برشمرد مي

  انجام درست كارها و انجام كارهاي درست  •
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  زندگي كاري  كيفيتافزايش  •
  افزايش رفاه كاركنان  •
  اري افزايش انگيزه ك •
  افزايش سود و درآمد  •
  ها  كاهش هزينه •
  افزايش تقاضا  •
  رضايت شغلي كاركنان  •
  سرعت عمل كاركنان  •
  دقت عمل كاركنان  •
  ايجاد رقابت سالمتر  •
  ارتقاي شغلي كاركنان  •
  ايجاد محيط كاري جذاب  •
  آموزش عمومي كاركنان  •
  افزايش حقوق و دستمزد  •
  امنيت شغلي كاركنان  •

  ش سطح بهره وريعوامل موثر براي افزاي

توان  بطور كلي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري را مي
  :چنين برشمرد

  :بهبود در بكارگيري رهاوردهاي فناورانه  -1
استفاده از ماشين آالت و تجهيزات بهتر و سرمايه گذاري : الف

  .بيشتر در تجهيزات و ماشين آالت
القيت كاركنان و اهميت دادن و استفاده از قدرت نوآوري و خ: ب

  پژوهشهاي كاربردي آنها
  تحوالت و پيشرفت فني و دگرگونيهاي فناورانه: ج
  ها استفاده صحيح و كامل تجهيزات فني و فناوري: د
  ايجاد واحدواحدهاي تحقيق و توسعه و اهميت به جايگاه آنها: ه
انجام پژوهش جهت دستيابي به فناوري برتر و كاهش : و

بداع محصوالت جديد و كيفيت برتر و افزايش هاي توليد و ا هزينه
  .توليد

يكپارچه كردن صنايع و ايجاد واحدهاي عظيم و توليد هنگفت : ز
  .جهت صرفه جويي ناشي از توليد انبوه

  تغيير و دگرگوني در كيفيت مواد اوليه و بهبود آن: ج
تغيير دگرگوني در فرآيند ساخت و عملكرد سيستم و بهبود : ط

  .ون مهندسي صنايعها و فن شيوه
مهندسي انساني يا دانش ( ارگونومياستفاده از تدابير : ي

به منظور سالمتي، ) هماهنگ سازي ميان انسان، محيط و ماشين
  دكانشادابي، رفاه و ايمني كو

  106به موقع خدمات و توليد به هنگامنظام : ك
به منظور صرفه جويي در  107نظام موجودي صفر يا بدون انبار: ل

  اي و عملياتي انبار و انبارداري هاي سرمايه هزينه
  .بازدهاستفاده از منابع پر: م
  :بهبود روابط حاكم بين مدير و كاركنان  -2
  بكارگيري سبك مديريتي صحيح و علمي: الف
  توجه مديريت به مشكالت كاري و زندگي كاركنان: ب
ايجاد سيستم اطالعاتي مديريتي صحيح جهت استفاده : ج

مديران از اطالعات و آمار درست و دقيق درباره عملكرد سيستم 
  .ده و ساير اطالعات مورد نيازو عمليات انجام ش

  ايجاد روابط دوستانه و صميمي مديريت با كاركنان: د
دادن آگاهي و شناخت به كارگران و كاركنان درباره اهداف و : ه

  .وظايف سازماني و جايگاه افراد درآن
ايجاد روحيه همكاري و مشكل گشايي در سازمان و باور : ز

  .داشتن آن توسط مديران و كاركنان
كوشش و پشتيباني مديريت در زمينه مديريت مشاركتي و : ج

  .بهره وري 
هاي درونمرزي و برونمرزي در فعاليتهاي  گيري از سرمايه بهره: ي

توليدي و داراي ارزش افزوده و پرهيز از مصرف در امور غير 
  .ضروري غير توليدي

  :بهبود كيفي عامل كار -3
غرور داشتن در كار و  عنوان مثال نگرشهاي مثبت كاري، به: الف

  .متمايل به پيشرفت مستمر
  .كسب مهارتهاي جديد و ارتقاي تخصص با كمك آموزش: ب
كمك به همكاران در مواقع لزوم و اجراي كارها به صورت : ج

  گروهي و دسته جمعي
هاي  هاي بهبود بهره وري همچون كميته مشاركت در برنامه: د

كيفيت مديريت و بهره وري، طرح پيشنهادها، نظام جامع 
  گروههاي كنترل كيفي

  انجام درست كارها از بدو امر: ه
  حفظ سالمت جسماني و تغذيه مناسب افراد: و
انگيزش مناسب كاركنان از طريق اعطاي پاداشهاي مادي، : ز

تفويض اختيار، ايجاد محيط دوستانه و روابط غيررسمي بين 
  كاركنان

  نيروي كارباال رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم : ح
  انجام پژوهش و تحقيقات متناسب با كار:ط

                                                 
106

  .Just in Time Production System (JIT) 
107

 . Zero Inventory 
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  سپردن كار به كاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب: ي
  ايجاد شرايط خوب كاري و تفريحات سالم براي كاركنان: ك
  بهبود روشهاي انجام كار: ل
  استفاده از سيستم مكانيزه و روش خودكار: م
  حذف مراحل زايد: ن

زايش سطح بهره وري عامل يا علت بديهي است براي اف
توان ارائه كرد بلكه ارتقاي بهره وري معلول  بخصوصي را نمي

تركيبي از عوامل گوناگون است و هركدام به نوبه خود تأثير الزم 
  .گذارد   را مي
  

  پيشنهاد ارائه چند

  ترويج نظام سالم مراسم خانوادگي از رسانه ملي -1
در زمينه اخالق عاليم ديني ستمر و تفهيم كامل تتبليغ م -2

  اقتصادي 
  كنترل استرس در جامعه -3
عليم هنجارهاي رفتاري و ارتقاء رشد فكري مردم در جهت ت -4

در (  درك ارزش هاي منابع طبيعي و ملي از طريق رسانه ها
تبليغ اين هنجارها ضمن پرهيز از هرگونه نصيحت يا اخطار 

باشد و در اين  بايستي هدف، اطالع رساني و فرهنگ سازي
  .)زمينه از نمايش فرهنگ هاي ملل مترقي در دنيا استفاده شود

افزايش دانش فني در سطوح برنامه ريزان و اداره كنندگان  -5
سيار دقيق، دلسوز، آگاه، ايثارگر و منابع ملي و گزينش افراد ب

  در زمينه بحران هاي ناشي از اتالف منابع كشور آينده نگر
سطوح برنامه ريزان و اداره در راد خالق و نوآور استفاده از اف- 6

براي پرداخت ويژه به اتالف منابع انساني كنندگان منابع ملي 
  )جوانان تحصيل كرده و بهره وري كاركنان(كشور 

ايجاد حل مشكالت و معضالت در هم پيچيده و خرد و كالن  -7
رعايت حقوق و (متمول  بنيادهاي خيريه توسط افراد نيكوكار

  )عطاي امتيازات  ويژها
با مكانيزمهاي بسيار ساده ) دهك باال(حذف يارانه افراد مرفه  -8

پيچيده كردن اين پروژه و پرداخت نقدي قبل از آغاز به (و روان
كار طرح شناسائي و ساماندهي قشر مرفه، موضوع را غامض تر 

  108)خواهد كرد
ي در يك برنامه گسترده در رسانه هاي گروهي و كتابها -9

درسي ميزان اتالف منابع ملي به اطالع مردم رسانده شود و 

                                                 
108

ذكر اين نكته ضروري است كه بر خالف تصور عـوام كارشناسـي، ارتبـاط    .  
حل مشكل آلودگي هوا يا كاهش مصرف سوخت، بـا روش حـذف يارانـه قشـر     

  !مرفه، موضوعي كامال غير علمي و ثابت نشده است

فرهنگ صرفه جوئي و تلف نكردن منابع ملي در مردم پرورش 
داده شده و روشهاي استفاده صحيح از اين منابع به مردم 
  .آموخته شود

مديريت سازمان هاي دولتي و غيردولتي مديريتي به نام  -10 
د نمايند كه وظيفه اش در واحدهاي خود ايجا صرفه جوئي

  .كاهش اتالف منابع ملي مؤسسه مربوطه باشد
طي يك طرح تحقيقاتي اثرات اجتماعي، اقتصادي و  -11 

سياسي حذف يارانه هاي پرداختي دولت در مصرف آب، انرژي، 
  .دارو، نان و ساير مواد غذائي مورد بررسي قرار گيرد

ز اتالف آب در براي افزايش بازده كل آبياري و جلوگيري ا -12
كشور يك نظام جامع مديريت آب كه شامل توليد، عرضه و 
  .مصرف آب مي باشد در كشور ايجاد گردد

يك مديريت جامع انرژي كه شامل با تشكيل وزارت انرژي   -13
در كشور مي باشد ) سوخت و برق(توليد، عرضه و مصرف انرژي 

زيست،  ايجاد گردد و به كاهش اتالفات انرژي، آلودگي محيط
افزايش بازده دستگاههاي تبديل انرژي و استفاده از انرژي هاي 

  .بپردازد....) خورشيد، باد، آب و (تجديد پذير 
كنترل مصرف دارو از طريق افزايش دسترس پذيري  -14

  .خدمات بهداشت درمان عمومي
  .ر فرم ارزان و مدرن توليد نان يتغي -15
  آموزش همگاني مديريت زمان  - 16
هاي با مكانيزمقاچاق مواد غذايي، سوخت، دارو كنترل  -17

گمركي  بدون دخالت انسانبا كمترين خطاي انساني خودكار و 
وجه ويژه به وضعيت معيشتي تو همچنين  مالي و انتظامي

  مرزنشينان كم درآمد و ايجاد طرحهاي اشتغالزا
عملي ساختن بهينه ساختن مصرف انرژي در صنعت  -18

  :قساختمان از طري
ابالغ ماموريت و تامين منابع مورد نياز شهرداري ها و  •

سازي مصرف انرژي  بهينهشوراهاي شهر و روستا در جهت 
  در ساختمانها

استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار  •
  با محيط زيست

فعال سازي سازمان نظام مهندسي كشور در امر نظارت و  •
  بازرسي 

از طريق مالكان هينه از منابع انرژي به آموزش استفاده ب •
  سازي هاي ارتباط جمعي و فرهنگ رسانه

عملي ساختن بهينه ساختن مصرف انرژي در صنعت  -19
  :از طريق سازيخودرو
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هاي نفتي در بخش  وردهبهينه سازي مصرف فراتشويق  •
  عمومي و تجاري حمل و نقل

سواري پر مصرف از طريق كنترل رشد توليد خودروهاي  •
كاهش تعرفه كمرگي خودروهاي كالس (قابتي كردن بازارر

كوچك و متوسط ارزان قيمت و كم مصرف و غير آالينده 
دردنيا كه زمينه انتقال تكنولوژي آنها در كشور فراهم 

  109.)است
تشويق بهينه سازي مصرف سوخت در موتورهاي احتراقي  •

 مدرن

  فعال سازي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران •
عملي ساختن بهينه ساختن مصرف انرژي در ساير صنايع  -20

  :از طريق
از طريق مديران آموزش استفاده بهينه از منابع انرژي به  •

  كارگاه هاي آموزشي تخصصي
  استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف •
سازي و مدل كردن واحدهاي صنعتي و افزودن  بهينه •

 تجهيزات اضافي

      داشتن قيمت انرژيباال نگه  •

  پذير استفاده از انرژيهاي نو و تجديدتشويق به  •
 )محلي(گسترده انرژي تشويق به استفاده از روش توليد •
آموزش استفاده بهينه از منابع انرژي به افراد از طريق  •

 سازي در اين زمينه هاي ارتباط جمعي و فرهنگ رسانه

ادارات كل  فعال سازي ادرات كل بازرسي كار وزارت كار و •
  بهداشت كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
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 در بر خالف تصور عوام كارشناسي ، با توجه به سـقف نيـاز اشـباع نشـده    .  
ــ  ــازار خودوه ــا   ب ــه واردات راس ــدام ب ــت اق ــديهي اس ــواري، ب ــط  "اي س توس

 جانبدارانـه  خودروسازان، مي تواند به عنوان ، راه حلي در قبال موضـع گيـري  
  .روش تلقي شودفآنان و در جهت عبور از بحران و حل مشكل خدمات پس از 

  منابع و مراجع

, , تضـيات زمـان  قاسـالم و م ، استاد شهيد مرتضـى مطهـرى    -1
  .صدرا, 86ـ  2/85ج
شهيدمرتضي مطهري، يادداشـتي پيرامـون مسـائل حكـومتي،     -2

  .1377فروردين11جمهوري اسالمي، 
جايگاه و قلمرو حكم و : (مقاله, 56ـ    57شماره , )حوزه(جلّه م-3
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