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الح وی صا ا ت و   رف ل ا       از آن   
ه  رات    ن   ا الم ع   م      و    سا
  2طالشی یداهللا - 1عراقیه رضا علی

  :چکیده
 مهم عوامل از یکی دینی، معیارهاي براساس مصرف الگوي اصالح اینکه فرض با پژوهش این در

 زنـدگی  مختلـف  ابعـاد  در رشـد  و توسـعه  باعث نیز و جامعه افراد شخصی زندگی گرفتن رونق
 معصوم چهارده حضرات به منتسب روایات و احادیث بررسی ضمن ،پژوهشگران، است اجتماعی

 اقتـصادي  مـسائل  بـر  تأکیـد  با مصرف الگوي زمینه در را بزرگواران آن نظرات ،"السالم علیهم"
 روش تحقیـق،  ایـن  در اسـتفاده  مـورد  روش. انـد  داده قرار استنباط ومورد اند نموده استخراج
 حضرات که داد نشان پژوهش این نتایج. باشدمی متون و منابع به مراجعه و تاریخی و توصیفی

______________________________________________________________________________________ 

  اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو -1
  اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو -2
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 نظیـر، بـی  الگوهـایی  و خداونـد  شایسته و خالص نبندگا عنوان به السالمعلیهم معصومین ائمه
 و خوشـبختی  الزمـه  که را ارزشمندي و متعالی تربیتی اهداف بشریت، نسل براي جامع و کامل

 شـده  مشخص پژوهش این در همچنین .اند فرموده هارائ باشدمی انسان اخروي و دنیوي سعادت
 نظیـر  اجتمـاعی  و اقتـصادي  ایـد فو برخی و مصرف الگوي اصالح بین مستقیمی رابطه که است

 جـویی،  صـرفه  و قناعت روحیه پرورش و رشد منابع، از صحیح برداري بهره اقتصادي، استقالل
  .دارد وجود المنفعه عام مراکز از وحمایت انفاق گسترش
   جوییصرفه اقتصادي، مصرف، الگوي ثمرات، اهداف، معصومین، ائمه: کلیدي کلمات
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   :مقدمه
 اسـت،  کـشور  منـابع  از اسـتفاده  صـحیح  روش کردن نهادینه معنی به که فمصر الگوي اصالح
. اسـت  عـدالت  گسترش براي اي زمینه و شده ها هزینه کاهش و زندگی هاي شاخص ءارتقا سبب
 الگـوي  اصـالح " بـه  عـدالت  و پیـشرفت  دهـه  اول سال نامگذاري بین منطقی ارتباط رو این از

 ایـن  و اسـت  پایـدار  سازي فرهنگ نیازمند مصرف ويالگ اصالح .شود می نمایان بیشتر "مصرف
 کنند احساس را مصرف اصالح رفتارهاي الزام جامعه افراد همه تا است راهکارهایی نیازمند خود
 تمـامی  در فرهنگ ک یبه نهایت در و پایدار رفتار ک یبه و شده نهادینه اصالح این تدریج به و

 خـصوص  در تحـول  و تغییـر  نیـز  اسالم شریعت و منطق نگاه از. شود تبدیل مصرف هاي عرصه
 از تأکیـد  ایـن . است گرفته قرار تأکید مورد رویه بی مصرف از جلوگیري و مصرف الگوي اصالح
 اسـتفاده  و جـویی  صـرفه  وري، بهـره  ارتقا مستلزم کشور اقتصادي رشد که گیرد می صورت آنجا
 معـصومین  ائمـه  دیـدگاه  از پـژوهش  ایـن  اصـلی  انگیزه خصوص در. است کشور منابع از بهینه
 بـه  انـسان  شـناخت  بـراي  گویدمی عقل که نمود اشاره موضوع این به توان می نیز السالم علیهم

 قرآن در خدا کالم معتقدیم و است آفریده را انسان متعال خداوند که چرا کن، مراجعه آفریدگار
 بـراي  مـا  و اسـت  اساسی قانون مثابه به حقیقت در قرآن. کنیم مراجعه قرآن به باید پس است،
 الـسالم  علـیهم  بیـت  اهـل  قـرآن،  مفسر و مبین و داریم احتیاج قرآن مفسر به قرآن دقیق فهم

 از سـبحان  خداونـد  رضاي مورد و شایسته انسانی تربیت براي که دارد ضرورت بنابراین. هستند
 جملـه  از ،مختلـف  هـاي  زمینـه  در السالم علیهم معصومین ائمه حضرات تربیتی اهداف و نظرات
 پیـامبر  .باشیم داشته کامل آگاهی مصرف الگوي اصالح با مرتبط راهبردهاي و اقتصادي اهداف
  )67،ص1381قائمی،: (فرماید می سفینه به معروف حدیثی در نیز )ص(اسالم

 ثَلَ َّاِن اال تی میلِبفینَه مثل منکم اَهنْ قومه من نُوحٍ سها مکِبنَجی ر نْ وم 
خَلَّف   غرِق عنْها تَ

 اسـت،  خویش قوم میان در نوح کشتی داستان مثل شما با مقایسه در من بیت اهل داستان«
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 ».شد خواهد هالك کرده تخلف که کس آن و یافته نجات شود آن وارد هرکس

  :تحقیق ضرورت
 معـصومین  ائمـه  حـضرات  دیـدگاه  از مـصرف  الگوي اصالح زمینه در پژوهش اینکه به توجه با

 ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در راهبـرد  ارائـه  در غنـی  منبع یک عنوان به تواند می سالمال علیهم
 تحقیق این باشد؛ تربیتی و اجتماعی نظام معضالت حل براي مفیدي راهگشاي و شده محسوب
 و الـسالم  علـیهم  معـصومین  ائمـه  حـضرات  دیـدگاه  بیـشتر  شناسـاندن  ضمناً. یابد می ضرورت
 بـراي  غنـی  منبعـی  توانـد  مـی  مـصرف  الگـوي  اصالح در ایشان ارگهرب فرمایشات از مندي بهره

  .گردد محسوب ایران اسالمی جمهوري نظام فرهنگی امور یلّمتو هاي دستگاه

  :تحقیق روش
 بـا  کـه  است شده سعی و بوده توصیفی و اي کتابخانه روش پژوهش، این در استفاده مورد روش

 بـه  آمده بدست نتایج و گرفته انجام الزم العهمط اسالمی معتبر و اصیل منابع و کتب به مراجعه
 ائمـه  روایـات  و احادیـث  قـرآن،  آیـات  نظیـر  منابعی تحقیق این در گردد، ارائه توصیف صورت

 در متعـددي  هـاي  کتـاب  و سـجادیه  صـحیفه  البالغه، نهج شریف کتاب السالم، علیهم معصومین
 آنهـا  از الزم اسـتنباط  و اند گرفته ارقر برداري فیش و مطالعه مورد اسالمی تربیت و تعلیم زمینه

  .است آمده عمل به

  : تحقیق االتؤس
 چـه  اقتـصادي  تربیـت  زمینـه  در السالم علیهم معصومین ائمه حضرات :اول الؤس −

   اند؟ فرموده رابیان اهدافی
 مـصرف  الگـوي  اصـالح  زمینۀ در السالم علیهم معصومین ائمه حضرات :دوم الؤس −

 اند؟فرموده بیان را اهدافی چه
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  هستند؟ کسانی چه السالم علیهم معصومین ائمه
. باشـد مـی  جماعـت  ائمـه  و نمـاز  پـیش  پیـشرو،  پیشوا، روبرو، جلو، پیش، معنی به لغت در امام

  )231ص ؛1378 عمید،(
 مـسیر  یک در را ایشان رهبري افتاده، جماعتیپیش که شودمی گفته کسی به پیشوا و امام
 با که ارتباطی واسطه به البته و گیرد عهده به دینی یا علمی لکمس یا سیاسی مرام یا اجتماعی
 در )109ص 1346طباطبـایی، . (بود خواهد خود زمینه تابع ضیق، و وسعت در دارد خود زمینه
 بیـت  اهـل  سـنت،  اهـل  اسـناد  هـستند،  کـسانی  چـه  السالم علیهم معصومین ائمه اینکه مورد
 از 2انبـوهی  احادیث و 1.نمایندمی معرفی )ع( حسین و )ع(حسن ،)س( فاطمه ،)ع(علی را، )ص(پیامبر
 بیت اهل از و قریشند از شان همه اینکه در و ایشان عدد در و ایشان توصیف در )ص(اکرم پیغمبر

 بـه .اسـت  شـده  نقل بود، خواهد آخرینشان و ایشان از) عج( موعود مهدي اینکه در و پیغمبرند
 و)  آله و علیه اهللا صلی (اکرم رسول: از عبارتند المالس علیهم معصومین ائمه نصوص این مقتضاي
 تـن  دوازده کـه  السالم علیهم معصوم امامان و 3)علیها اهللا سالم (فاطمه حضرت گرامیشان دخت
  :است ترتیب این به شان مقدس هاي نام و) 125: 1346 طباطبایی، (باشند می
  السالم علیه طالب ابی بن علی امام حضرت -1
  السالم علیه علی بن حسن امام حضرت -2
  السالم علیه علی بن حسین امام حضرت -3
  السالم علیه الحسین بن علی امام حضرت -4
  السالم علیه علی بن محمد امام حضرت -5
  السالم علیه محمد بن جعفر امام حضرت -6
  السالم علیه جعفر بن موسی امام حضرت -7
  السالم علیه موسی بن علی امام حضرت -8

______________________________________________________________________________________ 

 .52 ص – قائمی علی دکتر لیفأت بیت اهل مکتب در  -1
 .شود رجوع 125 ص – اسالم در شیعه کتاب به مطالعه جهت ، 207 ص 2 ج داوود،ابی صحیح -2
 .قائمی علی دکتر – السالم علیهم اهلبیت مکتب در کتاب به شود رجوع -3
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  السالمعلیه علی بن محمد امام تحضر -9
  السالم علیه محمد بن علی امام حضرت -10
  السالم علیه علی بن حسن امام حضرت -11
  السالم علیه مهدي امام حضرت -12

  ):ع (معصومین ائمه دیدگاه از مصرف الگوي بااصالح آن رابطه و اقتصادي تربیت
 و دخـل  تعـادل  کردن، خرج اندازه به کردن، يرو میانه رفتن، راه میانه معناي به لغت در اقتصاد
 هـدف  جنبـه،  این در)215: 1378 عمید،. (باشد می کار هر در روي میانه و داشتن، نگاه را خرج

 را خـویش  اقتـصادي  اسـتقالل  بتوانند خود تالش و کوشش بر تکیه با که است افرادي پرورش
 و اعتباري نسبی، مالکیت و وردگارپر مطلق مالکیت به توجه. نشوند دیگران سربار و کنند حفظ
 عـین  در و خـدا  هاي نعمت از مندي بهره حق مفید کار سایه در او که مسئله این و خود وابسته
 دیگـر،  هـدف . باشد تربیت براي هدفی تواندمی دارد عهده بر را خداوندي هايامانت حفظ حال

 را الزم هـاي مهـارت  و فنـون  رونـد،  پیش به استعداد و توان تناسب به که است افرادي پرورش
 پـرورش  و رشـد  اقتـصادي،  تربیت در.آورند دست به آن کردن آسان و تولید افزایش و کار براي
 خـاطر  به تبذیر و اسراف از دوري اجتماعی، عدالت رعایت طریق از جویی صرفه و قناعت روحیه
 و انفـاق  اندیـشه  توسـعه  تعـاون،  و جمعی هاي تالش رشد و تقویت نیز و دیگران نیازمندي رفع
 در سعی زمینه این در باالخره و. باشد هدف تواند می اموال وقف و خیر کارهاي در شرکت ایثار،
 هـاي کشیبهره و استثمارها از دوري قسط، و عدل و حق رعایت معادن، استخراج زمین، آبادانی
 هـدف  نـوان ع بـه  توانـد مـی  مستـضعفان  و محرومان به خدمت و المنفعه عام تأسیس ظالمانه،
  )161،1378قائمی،.(باشد

  زمان بعد در مصرف الگوي اصالح
. است زمان عنصر اسالمی جامعه در مصرف الگوي نظام دهنده تشکیل عناصر مهمترین از یکی
 اسـاس . باشـد  مـی  هـدفی  هر به رسیدن براي ریزي برنامه الفباي شناسی زمان و زمان واقع در

 الگـوي  اصالح از را گام نخستین این بنابر. است شده هادهن بنا اوقات، اثربخشی بر زمان مدیریت
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  .نماییم می آغاز اجتماعی و فردي زندگی دربرنامه "زمان "بعد در مصرف
  :فرمایدمی السالمعلیه کاظم موسی امام حضرت
ِنتَوي ماس ماهوی وونٌ، فَهغْبم نْ وهِ آخِرُ کانَ میموما یشَرَّه وو فَهلْعنٌم نْ وم لَم 

 لَه خَیرٌ فَالْموت النُّقصانِ اِلی کانَ منْ و نُقصان فی فَهو نَفْسِهِ فی الزِّیاده یعرِفِ
  1.الْحیوهِ مِنَ

 باختـه  انـسانی،  نظـر  از باشـد،  یکسان گوناگون هايپیشرفت نظر از روزش دو هرکس«
 او ننمایـد  رشـد  احـساس  ویـشتن خ در هرگاه و است، ملعون بماند عقب چنانچه و است
   ».است ترمطلوب حیاتش از او مرگ رود،می نقصان به رو که کسی و است، ناقص

 رشد عمر، زمان، مصرف الگوي اصالح ها، فرصت شمردن غنیمت به را مسلمانان حدیث این
 فـه وظی مسلمانی هر بنابراین و دهدمی قرار لعن مورد را ماندگیعقب و نموده دعوت پیشرفت و

 تري آگاهانه هايگام اجتماعی و سیاسی فرهنگی، اقتصادي، هايزمینه در و بوده نگرآینده دارد،
  .بردارد را

  :اند فرموده فرزندشان به السالم علیه باقر محمد امام
 اسـت،  بـدي  هـر  کلید صفت؛ دو این همانا بپرهیز، بودن اندوهگین و دلتنگی و تنبلی از«

 شـوي  اندوهگین و کنی دلتنگی اگر و کرد، نخواهی ادا را حقی هیچ کنی، تنبلی اگر زیرا
   2.»کرد نخواهی صبر حقی هیچ بر

 منفی هاي خصلت از دوري و ها فرصت و زمان به بخشی کیفیت ،مذکور احادیث به عنایت با
 مـدنظر  عمـر  از مطلـوب  اسـتفاده  یعنـی  گرانبهـا  سـرمایه  ایـن  از بیشتر هرچه وري بهره جهت
  .باشد می

______________________________________________________________________________________ 

 327 ص 78 ج بحاراالنوار؛ از نقل به 598 ص همان، -1
 187 ص75 جلد بحار از نقل به 198 ص, واعظ قمی راجی محمد, فرزندان به پدران پندهاي -2
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  مصرف الگوي اصالح ةثمر اقتصادي؛ لاستقال
 الگوي اصالح و بوده السالم علیهم معصومین ائمه حضرات تأکید مورد همواره اقتصادي استقالل
 ایـن  جملـه  از. گـردد  محسوب اقتصادي هدف این تحقق براي مناسبی راهبرد تواند می مصرف
 تأکیـد  اقتـصادي  سـتقالل ا یعنـی  مصرف الگوي اصالح ثمرات مهمترین از یکی بر که ها توصیه
  :از است عبارت دارند

  :ند ا فرموده اقتصادي استقالل زمینه در) ص (اکرم رسول
ْلَئَن ب  اَنْ مِنْ خَیرٌ بِفَضْلِه یتَصدقَ و بِه یستغنی و یبیعه ظَهرِه علی الرَّجلُ یحتَطِ

  .1 یمنَعه اَو فَیعطیه فَضْلِه مِنْ اهللا آتاه رجالً یسألَ
 آن نمایـد،  حمل خود دوش با کند، جمع هیزم برود، بیابان به کنی خار براي مردي اگر«
 از اسـت  بهتـر  بدهـد،  صـدقه  را مازادش و کند نیاز بی را خویشتن قیمتش از بفروشد، را

 یـا  بدهـد  چیـزي  او بـه  مـتمکن  مرد خواه نماید، کمک خواست در ثروتمندي از آنکه
  ».سازد محرومش

 را مـؤمن  فرد یک براي زندگی در صحیح ریزي برنامه ابعاد از یکی السالم علیه علی حضرت
  :فرمایند می و دانسته اقتصادي استقالل براي تالش

و : ... ساعات ثالث منالمؤ هساع رُمی اشَهع2 ...م.  
 هزینـه  ینتـأم  بـراي  را زمـانی  و... کند تقسیم قسم سه به را خود روز شبانه باید مؤمن«

  ». ...زندگی
: فرمـود  امام به خطاب. نمود مشاهده فعالیت و کار حال در را )ع(باقر محمد امام زاهدي مرد

 فـرا  شما مرگ االن همین اگر ؟ بیاید بیرون دنیا طلب در شما مثل شریفی مرد است سزاوار آیا
 و برسـد  حال مینه در من مرگ اگر«: فرمود امام! آمد خواهد پدید شما براي وضعی چه برسد

______________________________________________________________________________________  

 214 صفحه ، فرید مرتضی ،)ع (اهلبیت مکتب از  تربیتی یاتروا -1
 724 صفحه ، 390  حکمت ، دشتی محمد ترجمه البالغه نهج -2
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 خداست، بندگی و طاعت عین کار این زیرا. امرفته دنیا از وظیفه انجام و عبادت حال در بمیرم،
 اگـر  دارم، خـرج  و دارم زنـدگی  من دعاست، و نماز ذکر به منحصر عبادت که ايکرده خیال تو
: 1377ري،مطهـ (» .کـنم  دراز تو وامثال تو سوي به حاجت دست باید نکشم، زحمت و نکنم کار
76(  

 تأکیـد  اقتـصادي  اسـتقالل  لـزوم  بـر  زیـر  حـدیث  ضـمن  در الـسالم  علیه صادق جعفر امام
  . نمایند می

   :فقالَ ) ع (اَباعبداهللا اَتی رجالً اِنَّ زراره عنْ
سنُ ال اِنّیلَ اَنْ اَحمالً اَعمبِیدي ع نُ ال وساَتَّجِرَ اَنْ اَح اَنَا و حارِفم تاجح؟ م 

  .1 ...النّاسِ عنِ استَغْنِ و رأسِک علی فَاحمِلْ اِعملْ )ع(فَقالَ
  خـدمت  بـه  معلـول  شخـصی  کـه  کنـد   مـی  نقـل  اسـت  )ع(صـادق  امـام  اصحاب از که زراره

 بـر  نیـز  تجـارت  عهـده  از و کـنم  کـار  توانم نمی دستم وسیله به من :وگفت آمد )ع(صادق امام 
  : فرمودند حضرت کنم؟ کار چه زمندينیا و محرومیت این با آیم،نمی

   » .نما تأمین را نیازهایت و کن، حمالی خود سر وسیله به«

  مصرف الگوي اصالح و صحیح برداري بهره راهبرد
 رعایـت  و دارد تأکید جامعه افراد زندگی امور در اقتصاد و اندیشی دور تدبیر، بر ذیل هايآموزه
 و اقتـصادي  عملکرد در را اقتصادي و اجتماعی مثبت هايهنجار تبلور زمینه مردم رفتار در آنها
 بـرداري  بهـره  زمینه در هاتوصیه این ازجمله. داشت خواهد همراه به جامعه افراد مصرفی رفتار
  :از عبارتند اجتماعی و اقتصادي مسائل در صحیح
  : فرماید می السالم علیه علی حضرت

ْحاً کُنمس راً التَکُنْ و راً نْکُ و ، مبذِّ قَدم راً التَکُنْ و   مقَتِّ
______________________________________________________________________________________ 

 ح 76 ص ،کافی از نقل به 493 صفحه دوم، جلد ، زاده بابا اکبر علی تالیف درمان راه و جامعه در فساد هايزمینه -1
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  »1.مباش گیرسخت اما باش حسابگر زندگی در نکن، روي زیاده اما باش بخشنده«
  :فرماید می السالم علیه هادي امام

ْراتِ أُذکُرسزم تَقْدیم بِأَخْذِ التَّفْریطِ ح2الْح  
  ».کن جبران و بیاور بیاد دوراندیشی، داشتن مقدم با را تفریط ضایعات و هاحسرت«
  :مصرف الگوي اصالح براي راهبردي جویی؛ صرفه و قناعت روحیه پرورش و رشد

 جـاي  در و. »یابی عزت تا باش قانع«: یعنی 3تَعِزَّ اِقْنَع: فرمایند می السالم علیه علی حضرت

  :فرمایند می دیگر
وامِنْ بِالقَلیلِ اِقْنَع اکُمنیهِ دالملِس ،ومِنَ فَإنَّ دینِکُمالم لْغَهاَلب یرَهنْیا مِنَ الیسالد 

ه4تُقْنِع  
 از قـوتی  انـدك  را من مؤ که زیرا نمایید، قناعت خود سالمتی براي دنیایتان از اندکی به«

  ».سازد می قانع دنیا
إذا ت رِمح 5فَاقْنَع   

   ».کن قناعت پس باشی، روزي از محروم هرگاه«
  :فرمایدمی السالم یهعل باقر محمد امام

ُالکمال کُلُّ اَلْکَمال ین فِی التَّفَقَّهرُ و الدبلی الصع النّائِبه یشَهِ تَقْدیرُ و6الْمع  
 زنـدگی  در اقتـصاد  و بـال  در صبر و دین در شدن دانشمند کمالش، نهایت و انسان کمال«

______________________________________________________________________________________ 

 630ص ،33 متحک ، دشتی محمد ترجمه ، البالعه نهج -1
 78/370بحاراالنوار از نقل ،به249ص )ع( معصوم چهارده دلنشین گفتار از -2
 2260 حدیث 1204ص ،2 جلد غررالحکم، ترجمه السالم، علیه گفتارامیرالمومنین، االسالمی شیخ سیدحسین -3
 2549 همان،حدیث -4
 4003 حدیث ،1207صفحه همان، -5
 39 صیک، مصطفوي،جلد کافی،ترجمه اصول -6
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  » .است
   1.است شده ذکر نیز السالم علیه رضا امام حضرت از فوق حدیث مشابه
  : فرمایدمی سجادیه صحیفه ام سی دعاي از بخشی در السالم علیه سجاد امام

 صـرف  مشروع راه در و بدانم را کردن خرج اندازه تا دار نیکو مقدارات در مرا خدایا،«
 مـرا  روزي حـالل  راه از و کن حفظ مال اتالف و اسراف و تبذیر از مرا خدایا. کنم مال

  »2.برسان

  مصرف الگوي اصالح ة؛ثمر تبذیر و اسراف زا دوري
  :فرمایند می دارایی و مال با ارتباط در خود، حقوق رساله از بخشی در السالم علیه سجاد امام

ا وفه ال و حلّه، فی االّ التنفقه و حلّه، من اال التأخذه فأن المال حقُّ أم  عن تحرِّ
 الی سبباً و الیه اال اهللا من کان اذا والتجعله حقائقه، عن تصرفه ال و مواضعه،

  3.اهللا
 نکنـی  صـرف  و حـالل،  راه از مگـر  نگیري را آن که است این دارایی و مال حق اما و«

 چـون  و نبري، دیگر راه به آنرا درست راه از و نکنی خرج بیجا و حالل، جایی در مگر
  ».نبري کار به است خدا راه وسیله آنچه و خدا راه به جز را آن داده خدا
   : فرماید می السالم علیه علی حضرت
عیشَهِ فی التَّقْدیرِ تَرْكورِثُ الْم4الْفَقْر ی  
  ».گردد می فقر باعث مصرف، در گیري اندازه عدم و خانوادگی اقتصاد نکردن مراعات«

______________________________________________________________________________________ 

 .1380 چاپ 38حدیث ،471 ص اي کمره اهللا آیت العقول،ترجمه تحف -1
 196 ص ام، سی دعاي زاده، عماد سجادیه،ترجمه صحیفه -2
 273 اي،ص کمره اهللا آیت العقول،ترجمه السالم،تحف سجادعلیه امام حقوق رساله -3
 314 ص 76ج بحاراالنوار از نقل به484 ص وم،د جلد درمان، راه و جامعه در فساد هاي زمینه بابازاده، اکبر علی -4
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  :فرمایند می تبذیر و اسراف از دوري زمینه در السالم علیه صادق جعفر امام حضرت
رِفُوااهللا نَّاِ التُس حِبرِفین الیس1الْم   
  .»نیست مسرفین دوستدار خداوند که نکنید اسراف«

 در دعا به معروف سجادیه صحیفه امسی دعاي از بخشی در السالم علیه سجاد امام حضرت
  : فرمایدمی قرض اداي

 مـرا  خـدایا  روي،زیـاده  و طاعت غیر در مال کردن خرج و اسراف از بازدار مرا خدایا«
  »2.کنم روي میانه معیشت در تا دار راست

  :مصرف الگوي اصالح براي راهبردي منابع؛ از صحیح برداريرهبه
  :فرماید می )ص( اکرم رسول
 ْتِ اِن قام هاعالس دِ فی ودِکُم یاَح فَانِ الْفَسیلَه تَطاعه التَقوم اَنْ اساعتّی السح 

  3فَلْیغْرِسها یغْرِسها
 درختـی  نهال شما از یکی برسد شمسی منظومه ریختن هم به و عالم انقراض اعتس اگر«

 انقراض فکر یعنی بکارید، را آن است فرصت آن کاشتن قدر به چنانچه دارید، دست در
  ».ندارد باز شریف عمل این از را شما عالم
 فیهـا  اسـتَعمرَکُم  و الْـاَرضِ  مِـنَ  اَنْـشَاَکُم  هـو  آیـه  تفـسیر  در الـسالم  علیه علی حضرت

  :انددهفرمو
َنافلَماَع حانَهبس اَنَّه قَد مرَههِ اَمکُونَ بِالْعِمارلِی باً ذالِکبس ایِشِهِمبِما لِمع ج خْرُ ی 

بِّ مِنَ الْاَرضِ مِنَ راتِ و الْحالثَّم شاکَلَ ما و ا ذالِکمِم لَهعتَعالی اهللا ج ش  معایِ

______________________________________________________________________________________ 

 615ص) سرف (سفینه از نقل به 207 ص ،)ع (اهلبیت مکتب در تربیتی روایات فرید، مرتضی -1
 196 ص ام، سی زاده،دعاي عماد ترجمه سجادیه، صحیفه -2

 501 ص 2 ج مستدرك از نقل به 209 ص)ع (بیت اهل مکتب از تربیتی روایات -3
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خَ   1لْقلِلْ
 وسـیله  بـدین  تـا  سـازند  آبـاد  کـشاورزي  بـا  را زمـین  است کرده امر مردم به خداوند«

 آسـایش  در و گـردد  مینتأ ها روییدنی سایر و ها میوه و وحبوبات غالت از خوراکشان
  ».کنند زندگی
 در الـسالم  علیه مجتبی حسن امام به خطاب اي نامه در السالم علیه علی حضرت همچنین

 نیـز  انفـاق  آن ماحـصل  از تـا  اسـت  داشـته  تأکید تولید افزایش بر خود اموال تیسرپرس زمینه
  :بپذیرد صورت

طُ و  ثَمرِهِ مِنْ ینْفِقَ و أُصولِهِ، علی الْمالَ یتْرُك أَنْ إِلَیهِ یجعله الَّذي علی یشْتَرِ
ثُ یرِ حبِهِ ُأم و دِيه ،لَه أَلَّا و بیعالدِ مِنْ یخیلَ، اَو  تُشِکلَ حتّی دیه و القُري هذِهِ نَ

  .عِزاساً اَرضُها
 تنهـا  کرده حفظ را مال اصل که کنم می شرط اوست دست در اموال این که کسی با و«
 نفروشـند  را خرمـا  درخـت  هاي نهال هرگز و کنند انفاق و بخورند آمدش در و میوه از
 یـافتن  راه کـه  گیرد قرار خرما درختان زیر اي گونه به پارچه یک سرزمین این همه تا
  »2.باشد دشوار آن در
   :اند فرموده السالم علیه باقر امام

ُرمالِ خَیالْاَع عرز هعزْراْ یکُلُ فَی رُّ مِنْهالْب 3الفاجِر و  
 و نیکوکاران آن محصول از و شود  می عموم عاید نفعش که است زراعت ها کار بهترین«

  ».کنندمی تزاقار بدکاران

______________________________________________________________________________________ 

 426 ص همان از نقل به 210 ص مانه -1
 24نامه ،502 ص دشتی، محمد ترجمه البالغه، نهج -2
 20 ص 23 بحار از نقل به 210 ص السالم علیهم اهلبیت مکتب از تربیتی روایات -3
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   :فرمایند می السالم علیه صادق امام
واعراَز وا واغرِس مِلَ ما اهللا وا ع الً لنّاسملَّ عاَح ال و ب اَطْی 1مِنْه  
 آن از تـر  پـاکیزه  و تـر  مبـاح  عملـی  هـیچ  قسم خدا به بکارید، درخت و کنید زراعت«

  » .نیست
  : یندفرما می السالم علیه کاظم موسی امام

ْلماِع نْیاكلِد کَاَنَّک ش داً تعی2اَب  
  ».ماند خواهی همیشه که این مثل کن کار قرص، و مقاومت با چنان آن دنیا در«

  مصرف الگوي اصالح ثمره انفاق، گسترش
   :فرمایند می السالم علیه علی حضرت

تَنْزِلُوازقَ اس    3بِالصدقَهِ الرِّ
  ».آورید فرود دادن صدقه با را روزي«
واوسس قَهِ إِیمانَکُمدبِالص ، نُوا و صح والَکُم4بِالزَّکاهِ أَم  
  ».دارید نگاه دادن زکات با را اموالتان و دادن صدقه با را خود ایمان«
إِذا لَقْتُمقَهِ اهللا فَتَاجِرُوا أَمد5بِالص  
  ».کنید تتجار خدا با دادن، صدقه با شدید، تهیدست گاه هر«
  : اندفرموده )ص(اکرم رسول که شده نقل حدیث السالمسجادعلیهامام حضرت از

______________________________________________________________________________________ 

 211ص همان، -1
 9056 شماره 892ص - 3 ج کنزاالعمال از نقل به 494ص 2ج –درمان راه و درجامعه فساد هاي زمینه -2
 658 ص ، 137 دشتی،حکمت محمد ترجمه البالغه، نهج -3
 146 حکمت همان، -4
 682 ص ،258 حکمت همان، -5
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1مالِه مِنْ الْفَضْلَ اَنْفَقَ و   
  ».کند انفاق را خود اموال ... که است کسی براي سعادت و خیر«

  : مصرف الگوي اصالح در اعتدال رعایت
   :فرماید می السالم علیه صادق امام

 توانـایی  و طاقـت  و انـدازه  نگیرید، تنگ مردم بر که باشید حقیقت این متوجه همیشه«
 فـراري  و شـوند  دین به متمایل مردم که کنید کاري توانید می تا بگیرید، نظر در را مردم
  )1377،97مطهري،(» . نشوند
  :فرمودند )ص(پیامبراکرم

 رویـی گـشاده  بـا  ولـی  کنیـد،  مهربـان  خـود  به را مردم قلوب ثروتتان با توانید نمی شما«
  »2 .توانست خواهید

  : فرمایند می )ص( خدا رسول
دِلُوانَ اِعیب الدِکُملِ فِی اَوونَ کَما النُّحدِلُوا اَنْ تُحِبعی نَکُمیالبِرِّ فِی ب 3اللُّطفِ و  
 کـه  طـوري  همـان  نشوید قائل تفاوتی ها بخشش و ءاشیا تقسیم در خویش فرزندان میان«

 رفتـار  عـدالت  بـه  شما میان محبت و کردن نیکی در دیگران دارید دوست نیز شما خود
  ».کنند
  :فرماید می السالم علیه رضا امام حضرت
ْکُنلْیو لی نَفَقَتُکع نَفْسِک و داً عِیالِک4قَص  

______________________________________________________________________________________  

 144 ص 2 کافی از نقل به 270 ص) ع(بیت اهل مکتب از تربیتی روایات -1
 180 ص بهبهانی، محمود خویشاوندان، با معاشرت آداب -2
 45347 ش 444 ص 6 ج العمال، کنز از نقل به 552 ص درمان راه و جامعه در فساد هاي زمینه -3
 423 ص 2 ج مستدرك از نقل به 208 ص) ع(بیت اهل مکتب از تربیتی روایات -4
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  » .باش رو میانه و معتدل خودت عائله و خود باره در مالی مصارف به نسبت«

  آن هزینه چگونگی و مصرف الگوي حاصال از حاصل منابع
   .مصرف الگوي اصالح از حاصل منابع جذب براي مناسب مکان) ره(خمینی امام امداد کمیته

 اداي در دعـا  بـه  معـروف  سـجادیه  صحیفه ام سی دعاي در السالم علیه سجاد امام حضرت
  : فرماید می قرض

 ایجـاد  و مدارس و مسجد بناي دمانن ( بدار المنفعه عام و خیر راه در مرا صدقات خدایا«
 و مـساکین  بـه  دادن منـزل  و اشـجار  غـرس  و فقـرا  بـر  انفـاق  و قنـوات  حفـر  و هـا  پل

  » 1).بینوایان
 و تجمیـع  بـراي  مناسـبی  مکـان  عنـوان  به تواند می) ره(خمینی امام امداد کمیته نتیجه در
 .گردد محسوب مصرف الگوي اصالح از حاصل منابع جذب

  بندي جمع

  تحقیق اول لؤاس پاسخ
  اند؟فرموده بیان را اهدافی چه اقتصادي تربیت زمینه در السالمعلیهم معصومین ائمه حضرات
 در الـسالم  علـیهم  معـصومین  ائمـه  حـضرات  روایـات  و احادیث از آمده عمل به بررسی در
 کـه  گردد می مشخص اقتصادي؛ بعد در ایشان نظر از آن ثمرات و مصرف الگوي اصالح خصوص

 جملـه  آن از کـه  انـد  فرمـوده  بیان را مهمی اهداف زمینه این در السالم علیهم صومینمع ائمه
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می
 یکـدیگر  محتـاج  و بـوده  اقتـصادي  اسـتقالل  داراي کـه  شـوند  تربیـت  ايگونه به باید افراد -1

 و زنـدگی  هزینـه  ینمتأ براي و بوده صحیح ریزي برنامه داراي زندگی در باید مومن -2.نباشند
   و عبـادت  عنـوان  بـه  مـسلمان  بـراي  فعالیـت  و کـار  -3. نمایـد  تالش اقتصادي استقالل کسب

______________________________________________________________________________________ 

 ام سی دعاي ،196 ص اصفهانی، حسین الدین عماد ترجمه سجادیه، صحیفه -1
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 صـورت  در حتـی  و بـوده  ضـروري  بـسیار  اقتـصادي  استقالل -4.باشد می خدا بندگی و طاعت
 شـدن  قـسمت  بـه  اعتقـاد  و ورزي عفـت  ضمن باید -5. است شده توصیه نیز جسمی معلولیت
 دانـشمند  کمالش، نهایت و انسان کمال -6. نمود فعالیت و کار در فزونی طلب وندخدا از روزي،
 افـزایش  زمینـه  در بایـد  مـسلمان  -7.باشـد  می زندگی در اقتصاد و بال در صبر و دین در شدن
 افـزایش  و هـا زمـین  کردن آباد کشاورزي، به نسبت باید افراد -8. بنماید را فراوانی تالش تولید

 زمینه در باید مسلمانان -9. نمایند تولیدکوشش حصل ما انفاق و ... و حبوبات و غالت تولیدات
 گـسترش  بایـد  درختکاري و سبز فضاي -10.نمایند اقدام رسد می عموم به نفعش که تولیداتی

 اقتـصادي  مسائل در -12. شود کاري محکم و دقت هافعالیت و تولیدات در باید -11. کند پیدا
 گرفتـه  نظـر  در بایـد  مردم توانایی و طاقت و اندازه -13. نمود رعایت را قسط و عدل حق، باید
  .یابد افزایش دین به آنان تمایل زمینه تا شود

   :تحقیق دوم لؤاس پاسخ
 بیـان  را اهـدافی  چـه  مـصرف  الگـوي  اصـالح  زمینـۀ  در الـسالم  علیهم معصومین ائمه حضرات
  اند؟فرموده
  :برشمرد زیر نحو به را السالم علیهم ائمه ايرهنموده توان می باال سؤال به پاسخ در
 اقتـصادي  مـسائل  در -2. بـود  حسابگر و بخشنده منابع، از صحیح برداري بهره در باید -1 
   .نمـود  جلـوگیري  اسـراف  از و شـناخت  را بخـشش  مـرز  و حـد  بایـد  -3. بـود  اندیش دور باید

 خودداري مال، مشروع صرف رج،مخا در داري اندازه براي اقتصادي مسائل در باید مسلمان - 4
 بـه  حـالل  راه از را مـال  بایـد  مـسلمان  -5. نماید تالش حالل روزي کسب و اسراف و تبذیر از

 بـه  بایـد  -6. برساند مصرف به خداوند راه در و درست مسیر در و حالل جاي در و آورده دست
 سرمایه اصل باید سلمانانم تولید، زمینه در -7. کرد جلوگیري خانواده در فقر از اقتصاد، وسیله

 نباید را سرمایه اصل مسلمانان، -8. نمایند انفاق و استفاده آن آمد در و میوه از و نموده حفظ را
 بـه  رسـیدگی  زکـات،  صـدقه، : نظیـر  خیـر  کارهـاي  در بایـد  اقتصادي منافع با -9. ببرند بین از

 میـان  این در تواند می) ره(نیخمی امام امداد کمیته واقع در که نمود، شرکت انفاق و تهیدستان
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 عـدالت  اقتصادي منافع نمودن تقسیم و بخشش و محبت در باید -10.نماید ایفا را سمبل نقش
 مـسلمانان  -12. گردد رعایت اعتدال عائله، و خود درباره مالی مصارف در باید -11. شود رعایت
 امـداد  کمیته از حمایت یرنظ خیر هاي فعالیت در اقتصادي هاي فعالیت از حاصل منافع با باید
  .نمایند مشارکت) ره(خمینی امام

  پژوهش نتایج
 به السالمعلیهم معصومین ائمه حضرات که شد مشخص پژوهش این از گیرينتیجه و بررسی در

 بـشریت،  نـسل  براي جامع و کامل نظیر،بی الگوهایی و خداوند شایسته و خالص بندگان عنوان
 انـسان  اخـروي  و دنیـوي  سـعادت  و خوشبختی الزمه که را نديارزشم و متعالی تربیتی اهداف
 شـدن  قـسمت  به اعتقاد: نمود اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از. اندفرموده ارائه باشدمی

 راه در و درست مسیر در مال مشروع صرف و حالل روزي کسب سبحان، خداوند طرف از روزي
 از فعالیت و روزي در فزونی طلب خداوند، عبادت انعنو به مشروع تالش و کار اهمیت خداوند،
 زنـدگی،  هـاي هزینـه  تـأمین  بـراي  صـحیح  ریـزي برنامـه  اقتـصادي،  استقالل ضرورت خداوند،
 از جلـوگیري  اقتـصادي،  مـسائل  در بودن دوراندیش منابع، از صحیح و شده حساب برداريبهره

 بـه  نفعـش  کـه  تولیداتی افزایش براي تالش اقتصاد، وسیله به فقر از جلوگیري تبذیر، و اسراف
 و تولیـدات  در استحکام و نظر دقت اقتصادي، هايفعالیت در سرمایه اصل حفظ رسد،می عموم
 ،)ره(خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  به کمک و مساعدت همانند خیر کارهاي در شرکت ها،فعالیت
  . اسالم دین به آنان بیشتر لتمای براي اقتصادي مسائل در مردم توانایی و طاقت و اندازه رعایت

  پیشنهادها
 بـا  خـود  هـاي برنامه در که شودمی پیشنهاد) ره(خمینی امام امداد کمیته مسئولین به  -1

 فرهنـگ  تبیـین  زمینـه  در الـسالم  علیهم معصومین ائمه حضرات فرمایشات از پیروي
  .باشند داشته تري عمیق اهتمام مصرف الگوي اصالح

 الگـوي  اصـالح  از حاصـل  ثمـرات  از اسـتفاده  بـا  تواند می) ره(خمینی امام امداد کمیته  -2
 و تـشریحی  و مفیـد  هـاي  فعالیـت  ،)ره(خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  خانواده در مصرف
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  .دهد انجام را خوبی رسانی اطالع
 از تربیتـی  غنـی  اهـداف  روي بـر  که شودمی پیشنهاد) ره(خمینی امام امداد کمیته به  -3

 مــصرف الگــوي اصــالح زمینــه در الــسالمعلــیهم نمعــصومی ائمــه حــضرات دیــدگاه
 .باشد داشته بیشتري گذاريسرمایه

   منابع
  1380،)عج (مهدي پیام ،خویشاوندان با معاشرت آداب. علی سید ، و بهبهانیمحمد ارگانی، -1
 چهـارده  دلنشین گفتار) تالیف (اسالمی تبلیغات سازمان) مترجم (مهدي محمد اشتهاردي، -2

  .1373 چهارم چاپ انصاریان، قم، . السالم علیهم معصوم،
  .1374 قدس، قم،. دوم جلد درمان و جامعه در فساد هاي زمینه. اکبر علی بابازاده، -3
 ،)ع(سـجاد  امـام  سـجادیه  صـحیفه  محمـود،  وفرهـادي، )مترجم(عمادالدین اصفهانی، حسین -4

  1376دوم، چاپ تهران،گلبرگ،
 چـاپ  الـسالم،  علـیهم  ائمـه  انتـشاراتی  سـسه ؤم قـم،  البالغه، نهج). مترجم (محمد دشتی، -5

  .1379دوم،
  .1373 ،اول چاپ مولف، ناشر قم، . فرزندان به پدران پندهاي. محمد واعظ، قمی راجی -6
  .1379 پنجم چاپ انصاریان، :قم. دوم جلد عزرالحکم. حسین سید االسالمی،شیخ -7
ــاقر محمــد اي،کمــره صــدوق، شــیخ -8 ــه :تهــران. صــدوق یخشــ امــالی). متــرجم (ب  کتابخان

 .1362اسالمیه،

  .1346 ، قائم ،اسالم در شیعه. حسین محمد سید. طباطبائی -9
  .1378 چهاردهم، چاپ امیرکبیر، تهران، ،عمید فارسی فرهنگ. حسن عمید، -10
 اسـالمی،  فرهنـگ  نـشر  دفتـر  :تهـران  ،)ع(بیت اهل مکتب از تربیتی روایات. مرتضی فرید، -11

1363.  
  .البالغه نهج ،)مترجم (نقی علی سید االسالم، یضف -12
  .1381 اسدي، :تهران ،السالمعلیه بیت اهل مکتب در. علی قائمی، -13
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  .1378 امیدي، :تهران ،تربیت زمینه. علی قائمی، -14
  1379اسالمیه، انتشارات: تهران کافی، اصول ،)مترجم(باقر محمد اي، کمره:رازي کلینی -15
  .1377 ،ششم و بیست چاپ صدرا، :تهران  ،2 و 1 جلد راستان داستان. یمرتض مطهري، -16
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