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  چكيده
 پيچيدگي. است آن الينفك جزء عبارتي به و امروز زندگي اساسي و اصلي نيازهاي از يكي اقتصاد
 اقتصادي هاي مؤلفه براساس مشكالتش، با مواجهه براي آينده، نسل كه كند مي اقتضا حاضر عصر

 دنياي در و كشور هر پرورش و آموزش در كه هايي زمينه ترين مهم از يكي. شود تربيت صحيحي
 امور در جدي اهتمام و سعي عدم. است نسل يك اقتصادي تربيت است، فراوان اهميت حائز معاصر

 ضرورت بنابراين دهد؛ مي قرار دشمنان و رقبا تهديد و تحريم و فشار شرايط در را جامعه اقتصادي
 در تا است اين بر ما سعي اساس همين بر و شده احساس پيش از بيش مؤلفه اين به پرداختن
 و اهداف اصول، مباني، قبيل از اقتصادي، تربيت اساسي عناصر تشريح و بررسي به حاضر پژوهش
  .بپردازيم قرآني  تعاليم اساس بر آن روشهاي

 
 .كريم قرآن اقتصادي، هاي مؤلفه اقتصادي، تربيت :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 نسل عبارتي وبه ونوجوانان كودكان سازي درفرهنگ كه است كشور رسمي فرهنگي نهادهاي ترين عمده از يكي پرورش، و آموزش
 زندگي سبك« ،»سازي گفتمان« بر تاكيد. كند مي ايفا نقش طورغيرمستقيم به ها خانواده سازي فرهنگ در و طورمستقيم به كشور آينده

 پرورش هستندكه مواردي ازجمله »ومهارت كارآفريني« و »ونوآوري خالقيت« ،»وكارجمعي مشاركت روحيه« ،»اسالمي مصرف والگوي
 آموزش وفرآيندهاي عناصر همه در امور اين به ويژه توجه رو اين از. گيرد قرارمي وپرورش آموزش وظايف محدوده در ها آن سازي ونهادينه
 تعليم فلسفه با كه نحوي به البته گردد پيگيري طورجدي نيزبايدبه آن وسيع درمعناي اقتصادي تربيت به عنايت .است ضروري وپرورش
 براي تحصيلي مختلف هاي پايه درسي هاي دركتاب حوزه اين با مرتبط هاي سرفصل تقويت و گنجاندن.باشد همخوان عمومي وتربيت
 تربيت كه اين به توجه با .رسد نمي نظر به ذهن از دور چندان آن كردن اجرايي كه است راهكارهايي از كي اقتصادي اوليه مفاهيم با آشنايي
 را خود نونهاالن بايد والدين گيرد،مي صورت اعتقادي و اقتصادي و اجتماعي گوناگون هايزمينه در و گشته شروع كودكي دوران از فرزندان
 كه است پدران ويژه به و والدين بر. آورند بار جامعه به متعهد و درستكار سالم، فردي را آنها و ساخته آماده جامعه در شكوفايي و رشد جهت
 شامل فرزندان اقتصادي تربيت. است زندگي اقتصادي امور هازمينه اين از يكي. سازند آشنا هست، كه چنان آن زندگي، واقعيات با را آنان
 پايداري كه داندمي اي وسيله را ثروت و مال اسالم .است شده اشاره آن به احاديث و قرآني آيات در كه است گوناگون هايزمينه و موارد

 را اموالتان. »قياماً لكم اهللا جعل الّتي اموالكم السّفهاء التوتوا و: «است فرموده 5 آيه نساء سوره در خداوند و دارد بستگي آن به انساني زندگي
  .است فرموده مقرر زندگانيتان در پايداري براي را آن خداوند كه ندهيد مغزان سبك و عقالن بي به

 آنان بر پس. است نموده فراهم زمين در را معاش و زندگي لوازم و اسباب بندگانش براي كه نموده يادآوري متعال خداوند همچنين
 اقتدار زمين در را شما همانا و: «فرمايدمي 10 آيه اعراف سوره در. آورند بجا را پروردگار سپاس اسباب اين از صحيح استفاده با كه است

 زندگي ايجاد براي اسالم، جاودان اقتصادي قوانين در.» شكرگزاريد شما از اندكي تنها اما. كرديم مقرر روزي برايتان آن در و بخشيديم
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 قرآن در اقتصادي تربيت
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 فقدان يا ضعف اختالفات، اصلي منشا چند هر اجتماعي، نظر از. است گشته مقرر ارث آن از پس و نفقه آن تداوم براي و مهريه خانودگي
  . است خانواده اقتصادي وضعيت نابساماني خانوادگي، اختالفات حتي و هاجدال و هاجنگ از بسياري انگيزه است، ايمان

 فراموش و گمارند همت فرزندانشان اقتصادي صحيح تربيت به ابتدا از است والدين بر هايي،نابساماني چنين از پيشگيري براي
 او به شود،نمي كودك مالل و خستگي سبب كه را كوچكي كارهاي بايد والدين. است اجتماع اقتصاد و توليد واحد خانواده كه ننمايند
 براي را فرزند بايد. آيدمي دست به فرد تالش سايه در تنها مادي و معنوي سود هر كه دريابد و برد پي كوشش و كار ارزش به تا بسپارند
 كه دريابد بايد او. تالش و است كار عزت و قدرت و استقالل كسب راه كه فهماند او به و ساخت آماده اجتماعي مسئوليت و خدمت پذيرش

  .است ديگران سربار و طفيلي نسازد، پيشه شغلي كسي اگر
 شدن مهيا خويش، معيشت و زندگاني امور اصالح: باشد چيز سه طالب بايد خردمند فرد: فرمايدمي آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر

 كه كسي. »النّاس علي كلّه القي من ملعونٌ ملعونٌ : «فرمايندمي حضرت آن نيز. نيستند حرام كه چيزهايي از بردن لذت و بازپسين روز براي
  .است نفرين مورد و دور خداوند رحمت از نهد، ديگران دوش بر را اشزندگي هزينه

 نيز.آورد دست به را خداوند مقدر روزي تواننمي كوشش و تالش بدون ولي است، رسان روزي و رازق جهان پروردگار چند هر
 و خداوند رضاي براي انسان كه است ممكن هنگامي تنها پروردگار لقاي و مطلق كمال به وصول كه سازند متوجه را فرزندان بايد والدين
  .كند تالش او دستورات انجام

 جا به و فرموده اشاره بدان كريم قرآن در بارها حكيم خداوند كه است صالحي عمل همان باشد، همراه تقوا با كه تالشي و زحمت
 هاييباغ جايگاهشان كه دادند انجام نيكو اعمال و آوردند ايمان كه كساني به ده مژده پيامبر اي: «است داده مژده چنين را آن آورندگان

  ).1390 عليزاده،(»است جاري آن زير نهرها كه است
  اقتصاد شناسي مفهوم
 درتالش علمي مختلف ازجريانات تاثيرپذيري بدون كه اي انديشه.است ديني اي انديشه جديدتوسط مفهومي وضع اقتصاد مفهوم

 فكري رابايددرمنظومه انقالب رهبرمعظم اقتصاددركالم مفهوم وضع بنابراين. نمايد حل فكرديني اصيل ازمنبع استفاده با را مسائل تا است
 ايراني، وسرمايه كار از وحمايت توليدملي وكارمضاعف، همت اقتصادي، جهاداقتصادي،حماسه چون هايي كليدواژه نمود،حتي مطالعه ديني
  .قرارگيرد وتحليل جستجو مورد ديني فكر منظومه در بايد نيز... و توامان پيشرفت و عدالت پيشرفت، اسالمي ايراني الگوي

 درمورد وچه فرد درمورد چه ديني انديشه در كه است اين آيد مي بدست استادشهيدمطهري چون بزرگاني مطالعه از چه آن
 مي وقتي. باشد هم مثل نبايد انسان دوروز كه است آمده هم درروايت همانطوركه. است شده خواسته دائمي وپيشرفت حركت يك اجتماع
 پيشرفت همان يعني باشد امروزمان از بهتر ما فرداي يعني است مدنظر وبهترشدن نيست منظور بدترشدن قطعا نباشد هم مثل دوروز گويند

  ).1394 طغياني،( باشد مداوم ورشد پيشرفت دنبال به بايد نيز جامعه. رشد و
  آن ضرورت و اسالمي اقتصادي تربيت

  :كه گفت توان مي اقتصاد از ساده تعريفي در
 كشور وشكوفايي رشد كننده تعيين تواند مي شديد هاي خصومت و ها دشمني شرايط در تحريم، شرايط در و فشار شرايط در«

   »باشد
 نبايد اصلي دوركن اين اقتصاد بحث در. است موانع وجود ديگري و شكوفايي و رشد يعني آن هدف يكي تعريف اين اصلي مؤلفه دو

  .نمود فراموش را هدف اين به دستيابي موانع ثانياً و كرد گم را) واجتماعي فردي پيشرفت(هدف نبايد اوالً يعني گيرد قرار غفلت مورد
   »داريم نگه و كنيم حفظ دشمن سوي از تاثير غيرقابل نفوذ، غيرقايل مستحكم، را كشور كنيم سعي كه است اين ما همه وظيفه«
 هموار بشر براي را معنوي و مادي تكامل راه و نمايدمي متوجه معاد و مبدأ به را انسان مصرف، و وتوزيع توليد مراحل همه در - 

 فرد در زندگي تدبير ي قوه يا معاش عقل پرورش و اجتماعي زندگي با موفق مواجهه براي قتصادي ا لحاظ به نسل كردن آماده سازد،مي
  ).1382صناعي،( است

 به نگرش شود نمي ديده اثري آخرت به توجه و معاد از است، مدت كوتاه داري،سرمايه اقتصاد در زماني افق داري؛ سرمايه اقتصادي تربيت
  . است كرده رها را آن تنظيم و ساخت از پس كه يافته كاهش خالق نقش. است مبدأ با رابطه قطع و رئاليسم برفلسفه مبتني خالق

 اسالمي اقتصاد كه است اين در اقتصادي مكاتب ساير با اسالمي اقتصاد اساسي تفاوت داري؛ سرمايه و اسالم اقتصادي تربيت تفاوت
 اقتصاد نظريه در. چرخندمي مادي رفاه و سود مطلوبيت، محورهاي حول داريسرمايه اقتصاد پردازاننظريه كه حالي در است مبتني وحي بر

 حداكثر هدف به توليد سازيبهينه توليدكننده جايگاه در و مطلوبيت سازي حداكثر كننده،مصرف جايگاه در انسان رفتار مبناي داريسرمايه
  ). 1389علوي،( است سود كردن
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 شكل زماني فرهنگ اين. است شده رهنمون بدان كريم درقرآن متعال خداوند كه دارد ابعادي وجامعه فرد درمورد صحيح فرهنگ
 يا افراد ديگر( ديگران خداوند، ،)جامعه يا افراد( خود درقبال خود وظايف و حقوق به كه گردد تربيت نحوي به جامعه و افراد كه گيرد مي

 فعليت سمت به هستي برنظام حاكم ي حقه وقوانين قواعد از باآگاهي و بشناسند را خود ظرفيت و استعدادها شوند، آشنا طبيعت و) جامعه
 اين از اوال. قرارداد نظر مد را اقتصادي تربيت توان مي دوجهت از اسالمي درديدگاه. كنند وتالش حركت بالقوه استعدادهاي به بخشيدن

 بينش، گيري شكل كه است... و وقف صدقات، ارث، ها، ماليات مبادالت، مالكيت، درباره اسالم اقتصادي مقررات از اي دسته كه جهت
 است، قرارگرفته موردبحث فقهي متعدد ابواب در و رود مي شمار به دينداري الزامات ي جمله از ها آن درمورد صحيح ورفتار گرايش

 ومعيشتي اقتصادي درمسائل ودستوراتي آداب اسالم فردي، منش و اخالقي ازجهت ثانيا... و الزكات كتاب الوقف، كتاب االجاره، مانندكتاب
 و احتكار و رشوه خيانت، و دزدي از و كند مي توصيه سخاوت و قناعت ايثار، و احسان انصاف، عدالت، امانتداري، به را انسان اسالم. دارد
 و دنيوي رستگاري و كمال به رسيدن شرط و مسلماني ي الزمه اساس اين بر زيستن و ها نسل تربت و موارد اين دانستن. دارد مي باز بخل

  .است اخروي
 رشد هم طريق اين از و است نهاده افراد ي برعهده وظايفي و دستورات اسالمي ي جامعه ي اداره براي اسالم نيز اجتماعي جهت از

 سازندگي كه اين ضمن دارند اجتماعي اثرات همگي وزكات خمس پرداخت و وقف انفاق، به دستور. دارد مدنظر را جامعه بالندگي وهم فرد
 پا بر را دين اجتماعي دستورات تا دارد نياز حكومتي به خود اجتماعي و فردي طبيعت دليل به اسالم ديگر ازسوي. كنند ايجادمي فردي
 جامعه است، ديني ي زنده و رشد درحال ي جامعه دريك وقسط عدالت برپايي اسالمي حكومت هاي ماموريت از يكي طريق اين از و دارد
  .كنند مي ياري وسعادت كمال به ورسيدن خداوند بندگي براي را يكديگر درآن مردم و است جوامع ديگر براي الگو نظر هر از كه نمونه اي

 تربيت درصدد كه است ازآياتي مشحون سعادتمندانه واقعي وحيات حقيقي زندگي سوي به انسان هدايت كتاب عنوان به كريم قرآن
  .است ومعين مشخص برمبنايي اقتصادي فرهنگ گيري وشكل انسان اقتصادي

 حفظ شرط هارابه آن اعتباري مالكيت.  داند خدامي آن از را است وزمين ها درآسمان كه هرچيزي حقيقي مالكيت كه آياتي*
  . سپارد مي افراد به ورشد،

  . دارد مي باز پيمانه و وزن در انحراف و فروشي كم رباخواري، جمله از مفاسداقتصادي از را ها انسان كه آياتي*
  . كند مي منع تبذير و اسراف از و  است ايثار و انفاق به عامل كه كند مي ترويج را خاصي اقتصادي منش كه آياتي*
   كنند عمل مبنا براين كه خواهد مي ها انسان از و داند مي وعدل قسط برپايي را رسل ارسال از هدف كه آياتي*
 الهي دستورات چارچوب در و كنند گذاري پايه حالل مبناي بر زندگي در را خود اقتصادي مشي خواهد مي ها انسان از كه آياتي*

  . شوند مند بهره خداوند نعمات طيبات از
 دعوت آن الهي دهي وجهت وكنترل مهار به را انسان وثروت، مال به او مندي عالقه و انسان وجودي ساختار با مطابق كه آياتي*

 خود از را ها آن كه كساني سرنوشت لذا و شوند صرف هم جهت درآن بايد كه است الهي نعماتي اين شود مي يادآور كه اين ضمن.  كند مي
  .وفرعون قارون مانند كند گومي باز را دانند مي

  . داند مي الهي وتقواي درايمان را خداوند هاي نعمت ورشدوافزايش اقتصادي گشايش راه كه آياتي*
 با مطابق را اقتصادي ي درزمينه جمله از و مختلف درابعاد ازتربيت خاص الگويي كريم قرآن داردكه داللت نكته براين همگي... و

 پيامبراكرم درروايات. شود رهنمون سمت اين به را انسان است درصدد و دارد درنظر او واخروي دنيوي وسعادت ورشد انسان وجودي ساختار
 اهميت. است شده برشمرده ديني خاص فرهنگ اين وعناصر وجزئيات يافته توسعه الگو اين السالم عليهم معصومين وائمه واله عليه اهللا صلي

 اولين چيست؟ عبوديت حقيقت كه سوال اين به درپاسخ بصري، عنوان معروف درحديث) ع( صادق امام كه تاآنجاست اقتصادي فرهنگ
 هايش دارايي حقيق مالك كه بداند همواره است، اموال مالكيت به ازجمله اقتصادي مسائل به بنده صحيحي نگاه كنند مي ذكر كه موردي
  ).225ص ،1ج بحاراالنوار( شود مي اوآسان بر انفاق صورت دراين و خداست

 ي درعرصه دين اعتقادي مسائل درمورد صحيح بينش وجود شامل را اقتصادي صحيح فرهنگ اين توان مي كلي بررسي يك در
 زيستي، ساده مانند اسالمي اخالقيات شدن نهادينه دركنار... و ماتاخر وآثار اخروي حيات وجود الهي، رازقيت و رزق مفاهيم مانند اقتصاد
 سبب كه دانست شرعي ودستورات ازاحكام تبعيت درنهايت و مصرف و درتوليد اقتصادي، درمسائل ازخود باالتر قراردادن هدف عدم قناعت،

 و اخالقيات محوراعتقادات، برسه اسالم تعاليم مشهور بنابرقول. برسند ورستگاري فالح به وجمع فرد و شده طي وسعادت شد راه شود مي
 اصل سه اين. گردد مي معاد و نبوت توحيد، به وعقيده ايمان شامل دين اعتقادي اصول. شوند مي بندي دسته) عبادات(عملي وظايف
 مي و گيرند مي اصول اين هرسه يا ازيكي را خود معنابخشي نوعي به ديني هاي آموزه ي وهمه دهند مي تشكيل را اسالمي ديانت شالوده
 مي را وقف فرهنگ وجوه مثال براي. داد نسبت اصول ازاين هريك به را مشهودند بيشتر ما درزندگي كه ديگر ديني مفاهيم به اعتقاد توان
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 مي نشان مذكور ي حوزه سه در را مفاهيم اين زير درجداول. داد نسبت اعمال تبعات و ماتاخر وآثار اخروي زندگي وجود به اعتقاد به توان
  :دهد

 ازعقايداقتصادي برخي مصاديق 1 جدول

  معاد  نبوت  توحيد
  

توكل، اميدواري، امدادهاي غيبي، 
رزاقيت الهي، مالكيت، حقيقي الهي، سنت 

  هاي الهي (بركت، رزق و...)

الگو بودن پيامبر وائمه وسيره  
آنها درگفتار ورفتار ، هدايت تشريعي، 

هدايت گري وحي درمباحث اقتصادي        

ترجيح سعادت اخروي، 
اعتقاد به نتايج اعمال، شوق به بهشت 

  وترس از دوزخ
  

 در ازجمله و زندگي مختلف درابعاد اسالم اخالقيات. بيارايد ها آن به را خويشتن بايد مسلمان فرد هستندكه هايي لتخص اخالقيات
 روابط در ويژه به اقتصادي اخالقيات چنانكه است پررنگ بسيار اقتصادي درتربيت اخالقيات اثرگذاري و جايگاه. دارد جريان اقتصادي بعد

 مهم از برخي. آورند شمارمي به جوامع اقتصادي وپيشرفت رشد الزامات از ويكي اجتماعي ي سرمايه عنوان با امروزه را يكديگر با ها انسان
  :عبارتنداز اقتصادي پررنگ هاي جنبه داراي اخالقيات ترين

 اقتصادي ازاخالقيات برخي مصاديق 2 جدول

  انسان وخود  انسان وخدا
  

  انسان واموال  انسان وديگران

 شكر، صبر،
عدم، كفران نعمات 

  الهي

پرهيز از بخل، 
سخاوت، اعتدال، قناعت، 

  زهد    
  
  

اهتمام به امورمسلمين، 
مسئوليت پذيري، انصاف، ايثار، 
تعاون                                    

قصد وميانه روي، تالش براي 
الحسنه،  كسب، بخل وحرص، قرض

  تدبيراموال، عدم وابستگي به مال وثروت

 و فردي واخروي، ومعادي،دنيوي ازامورمعاشي انسان،اعم وعيني خارجي ي فعاليت به كه است دستورهايي احكام از مقصود
 واجب، مستحب، چون عناويني با گيرد مي قرار بحث مورد فقهي دركتب بيشتر كه دستورات اين) 1369مطهري،( است مربوط اجتماعي

  .گردند مي متصف باطل و صحيح يا و حرام و مكروه مباح،
  اقتصادي احكام از برخي مصاديق 3 جدول

  اموال                                                           عبادات   
زكات، 

خمس، حق 
معلوم، كسب 
حالل، انفاق       

 رعايت حقوق ديگران، پايبندي به
عقود(اجاره،شركت،مضاربه و...)، پايبندي به 
شروط و خيارات، رعايت اموال، عمومي(بيت 

  المال)
  

آسان گيري  
درمعامله، قرض 
الحسنه، يادگيري 

احكام معامله              

ورود به معامله 
ديگران، پرهيز از بدگويي، 
قسم در معامله، كتمان 

  عيب
  

 واجتماع فرد اقتصادي تربيت زمينه در گسترده مطالعاتي كند مي ايجاب ديني اقتصادي هاي آموزه و مفاهيم از گسترده اين وجود
  .                       گردد نهادينه انساني رفيع فرهنگ اين زمان اقتضائات به توجه با و شده انجام اسالمي

 آموزشي متنوع هاي حيطه و ها زمينه بايد موفق اي آينده با درمواجهه هرنسلي تربيت براي كشوري هر پرورش و آموزش نظام
 ارزش با كاركردن بداند، كه است اين نيازمند موفق زندگي براي تحصيلش نخستين سالهاي در كودك،. كند انتخاب درستي به را وتربيتي
 است انسانهايي دسترنج حاصل كند مي مصرف كه را كااليي انسان، هر و است درآمد آن كار ثمره و مقدس و بخش لذت است امري و است؛

 پاياني لهاي سا در تا شود ريزي پي درستي به دبستان ابتداي سالهاي در هرنسل، اقتصادي امرتربيت بايد و. كنند مي توليد را آن كه
  ).1388 عبدالملكي،( شود منتهي حيطه ين درا مؤثر كارآمدي به بعدي هاي دوره و دبستان
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 آخرت زندگي مقدمه آنرا حتي و نيست اعتنا بي  زندگي و دنيا به و دهد نمي قرار هدف را روح آزادي تنها اسالم تربيتي مكتب
. آنهاست از برداري بهره به مكلف وظيفه حسب بر آدمي و انسانهايند مسخر امالك و زمين دريا، و دشت و كوه ما مكتب در. كند مي تلقي

  ).20 حجر ،53 طه ،15 ملك ،65 حج(
  اقتصادي تربيت كلي اهداف

  جهان اين مواهب از مندي بهره جهت فرد در نوآفريني  - 
  معاش قوه پرورش  - 
  آن از برداري بهره و زمين كردن آباد براي فرد ساختن آماده  - 
   آنها حفظ و برداري بهره روش و ها پديده ارزش به آگاهي  - 
  آنها را سر بر موانع و طبيعي محدوديتهاي از جلوگيري براي زمينه  - 
  سالم و معتدل مصرف و عادالنه توزيع ماهرانه، خريد براي قدرت كسب  - 
  مشروع درآمد كسب براي آن در اساسي مهارت و مناسب اي حرفه انتخاب  - 
  اقتصادي استقالل داشتن براي سازندگي  - 
  آخرت جهت اي مقدمه بعنوان دنيا دادن قرار  - 
  سلطه و حاكميت عامل عنوان به پول طرد  - 
  )1390 قائمي،( جامعه كشاورزي و خدمات صنايع بخشهاي در الزم انساني نيروي پرورش  - 

  اقتصادي تربيت اي واسطه اهداف
  .است توجه محور خدا ها آن در كه  تربيتي هاي هدف - 
  .است توجه محور فرد خود ها آن در كه تربيتي هاي عدف - 
  .اند توجه محور ديگران ها آن در كه تربيتي هاي هدف  - 
  ).1376 اعرافي،( است توجه محور طبيعت ها آن در كه تربيتي هاي هدف - 

  توليد درحوزه اسالم تربيتي اهداف
 نعمت از برداري بهره بهره ازطريق جمعي و فردي زندگي سطح وباالترين نيازها رفع را خود فعاليت وانگيزه توليد از هدف  - 

  .بداند الهي هاي
  .برگزيند مفيدتراست، جامعه براي كه را وآن ننگريسته آن مادي منافع به تنها خود فعاليت ي زمينه انتخاب هنگام  - 
  .قراردهد خود الگوي توليدرا ي درزمينه السالم عليهم معصومين ي سيره  - 
  .دهد سامان انساني واجتماع خانواده خود، رفاه يعين دين سوي از شده ترسيم هدف تحقق راستاي در را توليد  - 

  اسالم مكتب در اقتصادي ي زمينه در يافته پرورش فرد خصوصيات
                               خود تالش و سعي گرو در پيشرفت  - 
  طبيعت از گيري بهره براي الزم مهارت داشتن   - 
  ).11 نباء). (داديم قرار معيشت و كسب براي را روز( خود براي شغلي برگزيدن  - 
  زندگي ي اداره در خود پاي روي ايستادن  - 
  كار ارزش دريافتن  - 
  مشروع مصرف و عادالنه توزيع داشتن  - 
  .آورند مي دست به ديگران آنچه نه بداند خود مال آورد مي دست به خود را آنچه  - 
  اقتصادي زندگي در تعادل رعايت  - 
  ).1391 هوشمند،( اعتدال به جهان هاي نعمت و لذائذ از بردن سود  - 
  

  :توليد در نظر مورد اهداف
. كردند آزاد خويش، دسترنج از را بنده هزار السالم عليه اميرمؤمنان همانا »كديده من مملوك الف اعتق) ع( اميرالمؤمنين ان«

 كار دارعهده شخص خود و پذيردمي انجام مباشرت با گاهي،: شودمي انجام صورت دو به ديگران رفاه و توليد افزايش جهت در تالش
 قرار كسي اختيار در را خود پول شخص اينكه مانند گيرد؛مي انجام ديگران دراختيار توليد، امكانات گذاشتن و وساطت با گاهي. شودمي
 هر و) 34/ابراهيم( »سأَلْتُمُوُه ما كُلِّ من وَاتيكم: «آمده قرآن آيه در. شوند مندبهره دو هر حاصل، سود از و دهد انجام فعاليتي آن با تا دهد
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 »تَشكَرون ما قليالً  معايشَ فيها لَكُمْ وَجَعَلْنا االَْرضِ في مكَنَّا وَلَقَدْ: «فرمايدمي ديگر جاي در و. است داشته ارزاني شما به ايدخواسته او از چه
 كه است شده تأكيد آنكه وجود با. ميگذاريد سپاس اندك چه داديم،و قرار آن در را معيشتتان و داديم جايگاهتان زمين در) اعراف سوره(

 انواع درمحدوده نيز الهيقرب و نهاييهدف گرفتن نظر در بدون  مادّي انگيزه به توليد اين، وجود با ولي باشد، الهيقرب  توليد هدف
 از و. شود آنان اقتصادي فعاليت ترك موجب الهي هايانگيزه كه نيستند حدي در همواره مردم همه چون. است نشده تحريم مجاز، توليدات

 تحريم و شود گرفته افراد از كلي طور به مادي هايانگيزه اگر بنابراين،. كند راحفظ خود مطلوب سطح بايد جامعه در توليد ديگر، طرف
 كل است ممكن راه، اين از و. ندارند را الهي هايانگيزه به تحرك آمادگي كه شود كساني اقتصادي فعاليتهاي ترك موجب است ممكن گردد،
 ويژگي از ناشي خصلت، اين و. باشدنمي مطلوب اگرچه است؛ شده پذيرفته نيز مادي هايانگيزه صورت اين در. ببيند زيان اسالمي جامعه

 به اسالمي نظام در. كند اداره مطلوب طور به مختلف شرايط زير را بشري اجتماع تواندمي كه است، اسالم نظام نگري واقع و جمعگرايي
  .است نشده گرفته هم كافر يك از توليد انگيزه حتي كه شده رعايت جوانب همه اياندازه

  :فرمايندمي السالم عليه علي حضرت
 تا ناگزيرند بد، يا خوب زمامداري داشتن از مردم.» الكافر فيها يستمتع و المؤمن امرته في يعمل فاجر او اميربر من للناس البد انه«

 طبيعت به دراينجا حضرت نظر اگرچه). 1379 دشتي،( شود مندبهره آن در نيز كافر و بپردازد، خود كار به حكومتش سايه در مؤمن آنكه
 در نيز كندمي زندگي اسالم لواي زير در كه كافري حتي كه است نمايان آشكاري طور به اسالمي نظام در معنا اين ولي باشد،مي حكومت
 توانندمي بستگانش و خود دهد،مي انجام كه عملي حاصل از داندمي زيرا دارد؛ توليد براي انگيزه است، شده داده قرار او براي كه ايمحدوده

  .شوند مندبهره
  :بگيريم نظر در توانيممي اسالمي جامعه در را انگيزه نوع دو برآنان، حاكم هايانگيزه براثر افراد اقتصادي رفتارهاي تبيين در
  .دهد سوق عالي انگيزه اين به را مردم كندمي سعي اسالم مكتب رود،مي شمار به آلوايده مطلوب انگيزه، اين: الهي انگيزه. 1
 تحريم مصالحي براساس ولي نيست، مطلوب كمال انگيزه اين اسالم نظر از چند هر: مجاز فعاليتهاي محدوده در مادي هايانگيزه. 2

  .است نشده
  توليد مشروعيت - 
  )جماد و حيوان گياه،(  زمين از برداري بهره  - 
  فنون و علوم راه از آن حسابرسي و حسابگري و عناصر خواص كشف و شناخت  - 
  الزم و اساسي ي مهره يك بعنوان توليد نظام در گرفتن قرار  - 
  زندگي نياز مورد اوليه مواد ي تهيه به سعي  - 
  بيشتر و بهتر برداري بهره در سعي  - 
  الهي نعم از استفاده براي بهتر راههاي كشف به كوشش - 
  ).1370 توتونچيان،( ديگران به آن آموزش و توليد فنون يادگيري - 

  :توزيع در نظر مورد اهداف
 اقتصادي درنظام توزيع هدف. است جامعه در آن، از ناشي نمو و توليد هرگونه و خدادادي منابع تشخيص و توزيع توزيع، از مقصود

  .گردد باز او خود به هركس اقتصادي فعاليت و تالش نتيجه و باشد، شده برقرار اقتصادي عدالت آن در كه است ايجامعه به رسيدن مطلوب،
 به رسيدن واالتر هدف پي در بلكه است، عمومي رفاه كننده تأمين و اقتصادي عدالت كننده تضمين تنها نه مطلوب اقتصادي نظام

 الذَّينِ  اَيهَا يا.:«گردانندمي سهيم خود معيشت و روزي در را همديگر و كنند،مي رفتار مواسات به يكديگر با اموال در مردم كه است ايجامعه
 ناحق به را يكديگر اموال ايدآورده ايمان كه كساني اي) 29/نساء.. »(مِنكُمْ تَراضِ َعنْ تِجارَةً تَكوُنَ َانْ إالّ بالباطلَ بَينَكُم التَأكلُوا امنَـــوا
  .باشيد داده رضايت آن به طرف دو هر كه باشد تجارتي آنكه مگر نخوريد

 كاالها گونهاين بايد ناگزير كند، مبادله را خود خدمات و كاالها ابتدايي واجاره بيع راه از بخواهد فردي اگر مطلوب اقتصادي نظام در
 دست به را جديدي مالكيت ثانوي اجاره و بيع طريق از بخواهد فردي اگر همچنين،. باشد داشته را خود عوض با متناسب ارزش خدمات و

  :باشد آمده دست به راه 2 از است ممكن بيشتر، ارزش اين. باشند داشته باالتري ارزش خدمات و كاالها دوم، معامله هنگام در بايد آورد،
 صورتي در تعميراتي دادن انجام از پس و كند اجاره را منزلي فردي چنانكه ؛ گيرد انجام معامله مورد شيء روي بر جديدي كار. 1

  .نمايد واگذار ديگري به بيشتري اجاره با نباشد، او خود استفاده به مشروط اجاره كه
 يافت بوفور كه محلي از كه كااليي مثالً. گردد اضافه نظر مورد شيء ارزش كه شودمي موجب اقتصادي، مختلف و متغير شرايط. 2

 مطلوبيت كه ديگري جاي به باشد، مطلوبيت فاقد كه مكاني از يا گردد؛ منتقل است، كمياب آنجا در كاال اين كه ديگري مكان به شود،مي
  .شود نگهداري دارد بيشتري مطلوبيت كه زماني براي دارد؛ كمتري مطلوبيت كه زماني از يا يابد؛ انتقال دارد
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 نامه السالمدر عليه اميرمؤمنان كه است شده موجب كند،مي طرف بر را مردم مشكالت از مشكلي كه اقتصادي فعاليتهاي گونهاين
  :بفرمايند عام سفارش بازرگانان به نسبت اشتر مالك به خود

 و المنافع مواد فانهم ببدنه، المترفق و بماله، المضطرب و منهم، المقيم: خيراً بهم اوص و الصناعات ذوي و بالتجار استوص ثم«
. »عليها اليجترئون و لمواضعها، الناس اليلتئهم حيث و جبلك، و سهلك و بحرك، و برك في المطارح و المباعد من بها جال و المرافق، اسباب

 يك در. اندكرده توجه نيز مقيم تجار به نسبت بلكه نداده، قرار نظر مورد گردشند در كه را تجاري السالمفقط عليه حضرت نامه، عهد اين در
 توزيع سيستم يك الزمه كه را اصلي دوشاخص توانالسالم،مي عليه علي حضرت نظر مورد اقتصادي نظام در توزيع سيستم به كلي نگاه

  .كرد مشاهده است، مطلوب
 حاصل از تواندمي هركس چون كند؛نمي سلب افراد از را توليد هايانگيزه كه است ايگونهبه مطلوب، اقتصادي نظام در توزيع. 1

  .گيردنمي تعلق او به جامعه درآمد از چيزي جهت بدون اقتصادي، تالش بر توانايي وجود با ديگر، طرف از. برد بهره خود، كوشش و تالش
  .گيرد انجام شكل بهترين به توليد، عوامل تخصيص. 2

 است؛ خويش احوال در ديگران دادن شركت مواسات، از مقصود. است ايثار و مواسات توزيع در اسالم، اقتصادي نظام نهايي مطلوب
  .نمايند طرف بر را يكديگر منديهاينياز تا كنندمي تالش و باشندمي خانواده يك اعضاي همه گويا كه ايگونه به

  آن بودن عادالنه ي جنبه به تكيه  - 
 معلوم حقي آنان اموال در محروم و سائل كه كساني( صدقه و انفاق صورت به خود تالش حاصل از جامعه ساختن مند بهره  - 

  ).25 و24 معارج). (دارند
  ).85 هود... (دهيد عدل به و تمام را ترازو و پيمانه مردم اي( توزيع در عدل و قسط رعايت  - 
 نمي انفاق خدا راه در را آن و كنند مي گنج را نقره و طال كه كساني و(  سرمايه انداختن جريان به در سعي و كنز عدم  - 

  ) ده نويدشان دردناك كيفري به كنند
  ).25 حديد ،90 نحل( جامعه سطح بردن باال در سعي   - 
  توليد در اجتماعي و شرعي مسئوليت پذيرش   - 

  :مصرف در نظر مورد اهداف
. باشندمي مصرف تأمين براي الزم تمهيدات توزيع، و توليد واقع، در اما. دهدمي تشكيل مصرف و توزيع توليد، را اقتصاد اصلي ركن

 ايسرمايه يا كند كسب جامعه در درآمدي بتواند كه شخصي هر. رودمي شماربه مصرف افراد، اقتصادي تالشهاي نهايي غايت بنابراين،
 مصرف اقتصادي مباحث به مربوط آنچه. دهد افرايش را ديگران يا خود آينده يا كنوني مصرف سطح كه باشدمي هدف بدين بيندوزد،

 انتخاب بر حاكم قواعد گرفتن نظر در افراد، نيازمنديهاي بررسي راستا، اين در. است جامعه افراد مصرفي رفتارهاي تحليل و تجزيه شود،مي
 طرق ابتدا السالم، عليه علي حضرت  و اسالم مكتب ديدگاه از موضوع تبيين براي قسمت اين در. دارد فراوان اهميت مصرف، در ارجحيت و

  :گيردمي انجام زير راههاي از مصرف، كنترل و هدايت كلي، طور به. كنيممي ارزيابي را مصرف كنترل و هدايت كلي
  .كندمي هدايت مخصوص مصارف سوي به را شخص كه مثبت، هايانگيزه آوردن وجود به طريق از.  1
  .است مصارف برخي از انسان دارندهباز عامل واقع در كه منفي، هايانگيزه ايجاد طريق از. 2
  .دارد مستقيم تأثير افراد مصرف الگوي بر كه بهداشتي، هايتوصيه و دستورها طريق از.  3
  .مصرف موارد از بعضي براي قانوني ممنوعيت و محدوديتها وسيله به.  4
  .افراد درآمد در محدوديت ايجاد طريق از.  5

 رضايت جلب جهت در فعاليتهايش و حركات همه كه نمايد، تربيت ايگونه به را انسان كه است آن اسالم اقتصادي نظام هدف
  .باشد الهيبقر و خداوند

 و آورد پديد خويش بندگان براي خداوند كه را زينتهايي كردند ممنوع كساني چه بگو( مشروع ولذائذ طيبات از استفاده  - 
  ).32 اعراف...). (را خوب خوردني

 مصرفي مسائل در و زندگي امور در نبايد اينكه مورد در قرآن از ايآيه در اسراف از خودداري و مصرف در اعتدال رعايت   - 
 اسراف كنندمي هزينه چون كه آنان:  قَواماً ذالِكَ بَْينَ كانَ و يَقْتَروا لَمْ و يُسْرِفوا لَْم اَنفَقَوُا اذا والَذّضينَ: است آمده چنين نمود تفريط و افراط
  ).29/ اسراء). (67/فرقان. (گيرندمي را اعتدال راه دو اين ميان بلكه ورزند،نمي خست و كنندنمي

 ماعون). (كنند مي دريغ يكديگر به زندگي وسايل دادن از كه آنان بر واي( اجتماعي تكامل و تعاون طريق در درآمد مصرف  - 
  ).2و7

  ).280 بقره سوره( روز و شب در آشكار و پنهان تصدق   - 
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  ).245- 215- 177-5- 3 بقره( جامعه در صالحات و باقيات ايجاد  - 
  ).1384 خاني، حسين( زندگي براي بيني پيش و تدارك زمينه در عقلي اصول بردن بكار   - 

  اقتصادي تربيت اساسي مباني
 كرامت مراعات خواري، رشوه با مبارزه شكني، قانون با مبارزه مساوات، اصل اجراي ستيزي، ظلم فقر، با مبارزه عدالت، برقراري

 عمران به اهتمام توليد، در مردم دادن مشاركت توليد، به دادن اصالت آخرت، و دنيا در انسانها سعادت تامين مردم، حقوق به احترام انسانها،
 با مبارزه گرايي، تجمل و اسراف با مخالفت راكد، ثروتهاي انباشت با مبارزه تالش، و كار به دادن اصالت خواري، رانت با مبارزه آبادي، و

 جامعه سربلندي حالل، كسب به اهتمام اجتماعي، عدالت اصول به اهتمام پذير، آسيب اقشار و محرومان به رسيدگي ديگران، استثمار
  ).1375 نسب، حسيني( جهان در اسالمي

  :عدالت برقراري
  .دهد مي فرمان احسان، و عدل به خداوند ،)90 نحل( االحسان و بالعدل يامر اهللا ان
   ديني و قرآني تعاليم براساس عدالت برقراري - 
  دادگستري و عدالت براساس اسالمي حكومت اقتصادي هاي برنامه  واجراي تدوين - 
  مردم همه حقوق تضييع از پيشگيري - 
  جامعه افراد حق در ستم هرگونه از ممانعت - 
  عمل در هم و درسخن هم زمامداران توسط حق احقاق و عدالت اجراي - 

  :فقر با مبارزه
 و زيانبار عوارضي و آثار جامعه و فرد زندگي معنوي و مادي ابعاد در و است، انسان زندگي در دردها ناهنجارترين از فقر ي پديده

 شهر اين از را ما پروردگارا گويند كه مستضعف كودكان و زنان و مردان و خدا راه در چرا: است آمده نساء سوره 75 آيه در. دارد ويرانگر
  ...كنيد نمي كارزار.. بر بيرون ستمگران

  :فقر عوامل و علل
 فروشي، كم احتكار، گرانفروشي، سرقت، غصب، طريق از كه) مصرف و توزيع توليد، نظام مالي، روابط در ظلم( اجتماعي ظلم - 
  ).44 يونس... ( و رباخواري ديگران، كاالي و كار به دادن بها كم استثمار،

  يتيمان به ظلم - 
 دست شما توانگران ميان عمومي اموال تا( اشخاص و افراد فرهنگ سطح بودن پايين بيكارگي، تنبلي، ظالم، و اشراف طبقه اسراف - 

  ).7 حشر). (نگردد دست به
  )تشخيصان بي و فهمان كم ناواردان،( متخصص غير مديريت - 
  ).5 نساء( مدهيد قرار ناواردان  و خردان كم اختيار در است، داده قرار) شما زندگي يابي سامان و(  كار قوام مايه كه را اموالتان - 
 امري زمام هرگاه كه) ”مالي مديريتهاي در تخصص عدم اموال، بكارگيري در كوتاهي كاري، اسراف براساس( اموال تباهي و فساد - 

  ).205 بقره( “سازد تباه را نسل و كشت و كند فساد زمين در تا كند مي كوشش گيرد دست در را
 هدف و پرستي سود و سود مال، حرمت اصل در غلط بينش انسان، مالكيت به دادن اصالت( داري سرمايه معيارهاي حاكميت - 

  ).مصرف و توزيع توليد، هاي شيوه و مالي مسائل در انسان دانستن آزاد اندوزي، مال و مال شدن
  ).11 بقره. (گرانيم اصالح ما گويند مي) پاسخ در( نكنيد، تباهي و فساد زمين در گويند مي ايشان به وقتي: خائن مديريت - 

 نه را فقر پديده و ها بدبختي همه ريشه و دانسته باطل را »طبيعت فقر« تفكر آياتي، طي متعال خداوند اسالم، هاي آموزه براساس
  .كند مي بيان را آنها مرحله پنج طي و داند، مي ها انسان ظالمانه و زشت اعمال در بلكه طبيعت، خست و امكانات كمبود در

 هيچ:رزقها اهللا علي الّا االرض في دابة من ما و: « كند مي فراهم را اي جنبده هر روزي كه داده وعده متعال خداوند: اول مرحله
 ثبت آشكاري كتاب در ها اين همه ميداند، را آمدش و رفت محل و قرارگاه او. خداست بر او روزي اينكه مگر نيست زمين در اي جنبده
  ).6 هود). (است

: الميعاد اليخلف اهللا ان( كند نمي تخلف خود وعده از وجه هيچ به كه نموده اعالم هميشگي سنت يك عنوان به خداوند: دوم مرحله
  )31 رعد

 روزي اندازه او و خداست دست به همه روزي خزاين كه داده پيام ها انسان به و داده نشان را روزي كسب راه خداوند: سوم مرحله
  ).19 حجر. (داند مي را همه



  162-174، ص 1395 فروردين، 4جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 كه است كسي همان خداوند. «است آماده فراوان اندازه به داريد الزم زندگي براي چه آن هر داده خبر ها انسان به: چهارم مرحله
 كه چيزي هر از و... آورد بيرون) زمين از( شما روزي براي را) مختلف( هاي ميوه آن با و فرستاد آبي آسمان از و آفريد را زمين و ها آسمان

  ).32 ابراهيم( كرد نتوانيد شمار را آنها هرگز بشماريد را خدا هاي نعمت اگر و داد شما به) بوديد نيازمند( خواستيد او از
 آيد، مي وجود به بدبختي و فساد و رسند نمي خود روزي به گروهي اگر كه ساخت روشن متعال خداي مرحله اين در: پنجم مرحله

 خواهد مي خدا شده، آشكار اند داده انجام مردم كه كارهايي خاطر به دريا و خشكي در فساد: «هاست انسان خود ناشايست اعمال نتيجه اين
  ).41 روم( گردند باز) حق سوي به( شايد بچشاند، آنها به را اعمالشان از بعضي نتيجه

  فقر پيامدهاي و آثار
  :از عبارتند فقر بار زيان آثار از برخي. است امور پيامدهاي و عواقب بيان تربيت راههاي از يكي ديني، هاي آموزه در

 نيز خود خانواده ميان در فقير، حتي كه اي گونه به دارد، دنبال به را بيني كمتر خود و حقارت احساس مادي فقر: بيني كمتر خود
 الفقر): السالم عليه(علي االمام. شود مي فراموش ديگران ديدگان از حقيقت در او. بازيابد را خويش نفس عزت و حقيقي شخصيت تواند نمي

  .سپارد مي فراموشي به را انسان فقر، ينسي
 مي مشغول خود به را دلش و جان پيوسته و آزارد مي را انسان آن، از ناشي اقتصادي فشارهاي و مادي فقر: اضطراب و تشويش

  .است آور اندوه فقر، كه راستي به): السالم عليه(علي االمام. زند مي برهم را وي روحي آرامش آن، از حاصل اندوه و تشويش و سازد
 ديار و شهر در آنان حتي نهد، نمي اجتماعي هاي عرصه در دستان تهي حضور براي مجالي مادي امكانات فقدان: اجتماعي انزواي

  . است غريب خود شهر در فقير): السالم عليه(علي االمام. تنها و غريبند نيز خود
 مالي توان سياسي؛ هاي رقابت در شركت براي كه چرا ندارند، جايگاهي قدرت مراكز در معموال فقير، هاي انسان: سياسي انزواي

  . باشند داشته توانند نمي مردم هاي توده ميان در چنداني تأثير و نفوذ و نداشته
 آن ويژه به ندارد، را خود از دفاع و استدالل توانايي نفساني، انفعال و كاستي ناتواني، احساس دليل به فقير، شخص: حقوقي انزواي

  .كند مي الل خويش دليل بيان هنگام به را زيرك انسان فقر،): السالم عليه(علي االمام. گيرد قرار اقتصادي قدرت برابر در كه جا
  

  فقيران به اطعام آثار
 نمي بالين بر سر گرسنه فقير و گرسنگي از رهايي: نخست. داشت خواهد دنبال به معنوي و اجتماعي آثار دسته دو فقيران به اطعام

  . وي مادي نيازهاي نخستين شدن طرف بر: دوم گذارد
 مرگ اثر در ديگران و نشوند نابود توسعه چرخ زير در مردم از گروهي كه شود اعمال اي گونه به بايد اقتصادي اصالح هاي سياست

 روزانه خوراك از و كند مي فقيرتر را فقيران آن هاي چرخ كه اقتصادي تعديلي هاي سياست اجراي. نيابند دست ثروت و رفاه به فقيران،
 و خداوند سرزنش و مالمت ، دنيايي كيفر ،)33 تا 71 قلم،( شديد تأسف ،)72 تا 71 قلم،( جامعه از نعمت زوال موجبات سازد، مي محروم

  .داشت خواهد دنبال به را) 84تا 14 مدثر،( قيامت روز در شافعان شفاعت از محروميت
  فقر با مبارزه راههاي

  اقتصادي ريزي برنامه مقدمه عنوان به تخصص آموزش ضرورت  - 
  اسالمي ماليتهاي پرداخت  - 
  طبيعت در نيازمنديها تامين  - 
  جامعه در ثروت عادالنه توزيع  - 
  زندگي سطح تامين  - 
  اسالمي اخوت  - 

  :مساوات اصل اجراي
  ).13 حجرات( قانون و شرع برابر در نژادها همه برابري و انسانها همه مساوات منشور به مجيد قرآن تاكيد - 
  ).7 الرحمن( عمومي ثروتهاي و المال بيت تقسيم مانند اقتصادي امور در مهم اصل اين اجراي لزوم - 

  :خواري رشوه با مبارزه
 گسترش موجب پديده اين زيرا شود، توجه بدان تربيت در بايد كه است جامعه يك در اقتصادي بزرگ آفات از يكي خواري رشوه

  .شود مي جامعه در ظلم و كشي حق
 رشوه و خواري رشوه با مبارزه مبناي بر اسالم اقتصادي نظام.خشكاند مي را اقتصادي شكوفايي و آباداني و عمران ريشه ستم، و ظلم

  ).88 بقره. (است استوار دهي
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  :ها انسان كرامت مراعات
  .است بشر افراد همه شريف آرمانهاي از يكي نفس، عزت مراعات و انساني كرامت حفظ به اهتمام
 از آنها پس كرديم، عرضه كوهها و  زمين و آسمانها بر را امانت ما: فرمايد مي و  ميداند خدا دار امانت تنها را انسانها مجيد قرآن

  ).72 احزاب( برداشت را آن انسان و زدند سرباز آن برداشتن
  .شود معاوضه ديگري چيز هيچ با نبايد مردم كرامت و عزت  اسالم  اقتصادي تربيت در بنابراين
 ،29 بقره. (است داده قرار اهتمام مورد آخرت در او كمال و سعادت با همزمان را دنيا در انسان سربلندي و سعادت اسالم مكتب

  ).12 نحل
  :توليد به دادن اصالت

). نيست جايز توليد بدون و پول طريق از تنها پول آوردن بدست( ربا تحريم. دارد بستگي آن درونزايي به اقتصادي نظام پايداري
 نمي دوست را گناهكاري ناسپاس انسان هيچ خداوند و دهد، مي افزايش را صدقات و سازد، مي نابود را ربا خداوند). «275 بقره ،161 نساء(

  ).276 بقره( »دارد
 مزارعه ،)مشاع سود اساس بر) كند مي كار سرمايه با( عامل و گذار سرمايه ميان قراردادي(  مضاربه مانند عقدهايي دانستن مجاز

 ديگري به معيني مدت تا خود درختان واگذاري( مساقات و) مشاع سهم تعيين و زراعت براي) زارع( كشاورز اختيار در خود زمين قراردادن(
  ).درختان به رسيدگي و آبياري جهت آن، منافع ديگر يا ميوه از سهمي دريافت مقابل در

  :راكد هاي ثروت انباشت با مبارزه
 قشر به رسيدگي جهت در دارايي از بخشي  انفاق بر تاكيد و راكد صورت به ثروت انباشتن نكوهش اقتصادي تربيت مباني از يكي

 سَبيل في كاينفْقِوُنَها وَ وَالْفِضَّه الذَّهَبَ  يكنْزونَ الَّذينَ«اقتصادي مثبت موارد ديگر و خدمات تجارت، توليد، مسير در آن بقيه و ديده آسيب
  ).64 مومنون ،17 اسراء ،58 قصص). (34/توبه( »…اليم بِعَذابِ  فَبَشِّرْهُمْ اهللا

  :گرايي تجمل و اسراف با مخالفت
 بدان اين البته است شده منع آن از مكرر طور به اسالمي مباني و قرآن در و است اعتدال حد از تجاوز و افراط معناي به اسراف

 در روي زياده و اسراف از جلوگيري منظور بلكه نگيرد بهره الهي نعمتهاي و  لذايذ و نعمتها از يا بميرد گرسنگي از انسان كه نيست معني
  .نعمتهاست
  :است آن مضرات بيان اسراف از جلوگيري راههاي از يكي  اقتصادي تربيت در
  .سازد مي حقير و پست آخرت در و برد مي باال دنيا در را خود صاحب عمل اين - 
  خداوند پيشگاه در وي مقام سقوط - 
  ).27 و 26 اسراء( اند گرفته نام شيطان برادران قرآن در - 
  بركت شدن كم و كننده اسراف از نعمت شدن گرفته - 

  :ديگران از كشي بهره و استثمار با مبارزه
 كه فردي جانب از مجاني صورت به ديگران كار محصول آوردن دست به اقتصادي تربيت مباحث در ديگران استثمار از منظور 

 شده واقع نكوهش مورد شدت به اسالم در اين كه بالعوض صورت به ديگران كار از شدن مند بهره يا و است توليد وسايل خصوصي صاحب
  .است

  استثمار از جلوگيري راههاي
 بالقسط قوامين آمنوا ايهاالذين يا: «فرمايدمي باره اين در قرآن داشته كه تالشي و كار به نسبت فرد هر حق احقاق و قسط اجراي

 به كامال ايدآورده ايمان كه كساني اي). 135/ نساء( »مهيما اولي فادهللا اوفقيرا غنيا يكن ان االقربين و اولوالدين انفسكم اعلي و هللا شهداء
 غني يا بودن فقير مسئله و شود تمام بستگان و والدين يا شما خود زيان به گرچه باشد خدا براي فقط شما هايگواهي و كنيد قيام عدالت
 و بالقسط شهداء هللا قوامين كونوا امنوا الذين ايها يا.« كند حمايت آنها از اينكه به است سزاوارتر خدا نكند،زيرا اثر شما دادن گواهي در بودن

 و خالصانه قيام شما برنامه ايدآورده ايمان كه كساني اي ، 8 آيه/ مائده سوره»  لِلتَّقوي اقرب هوا اعدلوا االتعدلوا علي قوم ثنĤن اليجرمنكم
 دهدمي فرمان مكرراً و نكنيد تصفيه را سابق هايحساب خرده و نشود عدالت مرز از شما انحراف سبب قوي دشمني باشد، عادالنه شهادت

  .است نزديكتر تقوي به كه كنيد رفتار عدالت به كه
  :پذير آسيب اقشار و محرومان به رسيدگي

 و بستگان حق: «  شده اشاره آن به نيز مجيد قرآن شريفه آيات سراسر در و است اسالم اقتصادي تربيت در اساسي مباني از يكي
  ). 26  اسراء. (»بپرداز را خدا راه در واماندگان و مستمندان
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  :اجتماعي عدالت اصول به اهتمام
 خسارتها، جبران اجتماعي، امنيت افزايش نيازمندان، به رسيدگي( است اجتماعي و اقتصادي توسعه به نياز اصل اين تحقق براي

  ).1384 محسني،) (زندگي ي اوليه مواهب از همگان برخورداري تضمين و حوادث برابر در مردم از محافظت آسيبها، از پيشگيري
  )25  حديد ،90  نحل(  اجتماعي - اقتصادي ي توسعه اصول

  درماني و بهداشتي پرورشي، آموزشي، تسهيالت شدن همگاني - 
  مردم عموم رشد براي ريزي برنامه - 
  )3 بقره ،2  مائده( ديگران حقوق مراعات و آزادگي درستكاري، شكيبايي، همياري، گذشت، برابري، برادري، روح تقويت - 
  )6 هود( همگان براي ضروري رفاهي مايحتاج تضمين - 
  ).1372آبادي، علي( طلبي راحت و آسايي تن ي روحيه زدودن و جامعه در تالش و كار اصل ساختن حاكم - 

  :حالل كسب به اهتمام
  .است آن مشروعيت به مشروط درآمد كسب داري، سرمايه اقتصاد مكتب با اسالمي اقتصاد افتراق وجوه از يكي

  .گيرد مي قرار خبائث برابر در) طيبات(  مشروع راه از درآمد
  )168 بقره( »بخوريد است پاكيزه و حالل زمين در آنچه از مردم اي«
  )267 بقره ،4 مائده(

  )1 ج البحار، سفينة( كند مي نوراني را قلبش خداوند بخورد، حالل روزي روز، چهل كه كسي: آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
  اقتصادي تربيت اصول

  :عبارتنداز شود، رعايت بايست مي واقتصادي اجتماعي عدالت استقرار جهت اقتصادي تربيت در كه اصولي ازجمله
 و كند مي مطرح يكسان بطور را، آن عملي واجراي قانون درمقابل مردم، و ازرهبران اعم همه، برابري اصل، اين: گرايي قانون اصل

  .نمايند استفاده سوء قانون از بايست نمي رهبران حتي اقشار، يا افراد
 جامعه، در وگفتگو مفاهمه منطق، عقل، كردن حاكم با بايد اقتصادي كه مفهوم بدين: خشونت از وپرهيز گفتمان حاكميت اصل

  .نمايد اجتناب خشونت هرگونه از ها وانديشه افكار وتضارب نظرها اختالف بروز هنگام
 سيستم هاي وسياستگذاري گيريها درتصميم بايد ومتخصصان، دانشمندان وبخصوص مردم: گيري تصميم در مشاركت اصل

  .باشد... و قانونگذاري مشاورين،وجودمجلس مشورت،وجود قالب در است ممكن مشاركت اين كه.باشند داشته شركت ، ورهبران
 اقتصادي نسبي رفاه به جامعه دستيابي ، انساني جامعه تكامل شرطهاي پيش از يكي: اقتصادي هاي برنامه در انسان محوريت اصل

 انسان نفس عزت ، فضيلتها وارزشها، داراست را اصلي جايگاه "انسان"، اقتصادي توسعه هاي برنامه تمام در ،) ع(علي امام ديدگاه از. است
  ).1364 قديري،( گردد اقتصادي توسعه فداي نبايد

  تربيتي روشهاي
 مجموعه زير كدام هر براي سپس و كرده تقسيم عاطفي و رفتاري شناختي، دسته سه به را تربيتي روشهاي ابتدا تحقيق اين در

  .است شده تعيين هايي
  )پذيري عبرت روش بينش، اعطاي اعمال،روش نتايج با مواجهه روش سازي، زمينه روش( شناختي روشهاي. الف
  )  تذكر روش موقعيت، تغيير روش( رفتاري هاي روش. ب
  ).1387 خبازيان،) (دعا روش انذار، روش تبشير، روش موعظه، روش الگويي، روش ايمان، تحريك روش( عاطفي شهاي رو. ج

  :شناختي روشهاي
  .شود مي استفاده افراد نگرش و شناخت در تغيير ايجاد براي كه است هايي روش شناختي روشهاي از منظور

 ها زمينه شناخت بنابراين. است آن مولد عوامل به توجه اقتصادي، تربيت هاي راه ترين اساسي از يكي: سازي زمينه روش  .1
 خانواده در را قدم اولين است ضروري پس. است تربيت راه در قدم اولين مثبت، نكات تقويت و موانع ساختن برطرف براي ريزي برنامه و

 زمام هرگاه كه“است بد زمامدار فقر هاي زمينه از يكي مثال عنوان به. كرد سازي فرهنگ درجامعه گسترده صورت به آن، از بعد و برداشت
  ).205 بقره( “سازد تباه را نسل و كشت و كند فساد زمين در تا كند مي كوشش گيرد دست در را امري

 گاه است، پيشين امتهاي اتفاقات و داستانها بيان ، پذيري عبرت جهت قرآن تربيتي هاي شيوه از يكي: پذيري عبرت روش  .2
 نبوده فقرا فكر به كه افرادي به ما است الزم هم اقتصادي مسائل باره در.  كند مي هم پذيري عبرت بر تاكيد خويش مقصود بيان از خداوند

 آنها نشود پيشگيري اگر كه كنيم بيان را گذشتگان سرگذشت دارند نمي نگه را الهي نعمتهاي احترام و كنند مي پاش و ريخت و ولخرجي
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 كند زندگي فرعوني و كند فكر فرعوني كس هر و:  كند مي بيان گيري عبرت جهت در را فرعون كسرگذشت قرآن. شد خواهند گرفتار هم
  .داد انجام فرعون با كه كرد خواهد رفتار چنان او با خداوند هرآيينه

  :رفتاري هاي روش
 رفتارهاي ن درما و پيشگيري زمينه شخص، عملكرد و رفتار در تغيير ايجاد با كه است هايي روش رفتاري هاي روش از منظور

  .كند مي فراهم را مطلوب رفتا وتقويت نامطلوب
 پي فرد در مطلوب تاثير فرد اجتماعي مكاني، زماني، موقعيت در تغيير ايجاد با ، تربيتي روش اين در: موقعيت تغيير روش  .1

  :كرد استفاده توان مي صورت دو به اقتصادي مفاسد درمان و پيشگيري براي موقعيت تغيير تربيتي روش از. شود مي ريزي
  . هستند دور اقتصادي مفاسد از كه كساني با دوستي و ارتباط -فاسد افراد از گرفتن فاصله  - 
 يادآوري جمله از ، سپرده فراموشي به را آن يا است غفلت در آن از انسان آنچه كه است آن تذكر روش از مراد: تذكر روش  .2

 فرمان بخل به را مردم و ورزند بخل كه كساني: ” فرمايد مي قرآن در خداوند. آورد ياد به را زندگي سرانجام همچنين او هاي نعمت و منعم
  ).37 نساء سوره. (“ام كرده آماده انگيز خفت كيفري كافران براي... دهند

  :عاطفي روشهاي
 را خود رفتار فرد كه ميشود باعث آنها تغيير و فرد هاي گرايش بر گذاشتن تاثير با كه است هايي روش عاطفي هاي روش از منظور

  . دهد تغيير
 ناكامي بر غلبه و ها فعاليت براي اي نهفته وپتانسيل بالقوه نيرويي داراي دارد ايمان خدا به كه كسي: ايمان تحريك روش  .1

  .شود مي گفته ايمان تحريك روش جنبشي چنين آوردن پديد به تربيتي مباحث در. هاست
 منافقون( »الخاسرون هم فأولئك ذلك يفعل من و ذكراهللا عن اوالدكم ال و أموالكم التلهكم امنوا الذين ايها يا: « فرمايد مي خداوند

  .عالمند زيانكاران كنند چنين كه كساني و سازد غافل خدا ياد از را شما فرزندانتان و اموال مبادا ايمان اهل اي): 9
 لحاظ از فرزندان و اموال به دلگرمي واسطه به خدا از او غفلت با ايمان همخواني عدم به غافل فرد كردن متوجه كه نيست شكي 

  .كرد خواهد ايجاد در بزرگي تحول روحي
 به اقدام از و ترغيب مطلوب رفتار انجام به را فرد رفتاري و عيني الگوهايي ارائه با كه است آن الگويي روش: الگويي روش  .2
 جز: ” كنيم مي اشاره آن از اي نمونه به كه دارد وجود فراواني موارد دين اولياي و پيشوايان عملي سيره در.  داريم باز نامطلوب رفتارهاي

 مي زكات ركوعند در كه حالي در و دارند مي برپا را نماز آنها اند، آورده ايمان كه كساني و اوست فرستاده و خدا شما ولي كه نيست اين
  )55 مائده( “دهند

 مفاهيم انتقال براي تربيتي هاي روش از يكي خود كه است استمداد و خواستن حاجت و خواندن معني به دعا: دعا روش  .3
 مي دراز نياز بي سوي به نياز دست روش اين در.  جستند بهره صورت بهترين به آن از السالم عليه العابدين زين امام كه اي شيوه است
 القوم علي وانصرنا اقدامنا ثبت و امرنا في اسرافنا و ذنوبنا اغفرلنا ربنا". كند ياري ر را ما كه كنيم مي استمداد درگاهش از عاجزانه و كنيم

  )147 عمران آل( “الكافرين
  اقتصادي فعاليتهاي در تربيتي نكات
 ديگران هاي كمك به وابسته خود هاينيازمندي تأمين در بايد شخص يعني اقتصادي؛ فعاليتهاي شروع هنگام در كافي توجه

 راه در كهكساني( مجاهدين زمره در كه سازد برآورده را خانواده و خود نيازهاي اي گونهبه وهمچنين نمايد حفظ را خود دين بتواند تا نباشد؛
  .بگيرد قرار ،)كنند¬مي تالش خدا

 انجام مانع نبايد اقتصادي فعاليتهاي به توجه كه است معنا بدان اين گردد؛ آخرت بازار به فرد توجه مانع نبايد دنيا، بازار آخرت؛ بازار
  .گردد افراد ديني وظايف

   بازار؛ در متعال خداي نام تذكر
 شونده خارج آخرين وارد اولين كه باشد حريص اقتصادي هاي فعاليت انجام در اي اندازه به نبايد شخص بازار؛ در كفاف حد به اكتفا

  . و بازار به شونده كند بسنده كفاف حد به بلكه. باشد آن از
  . ).1391فدايي،( بگيرد پيش در را عادالنه روش افراد با مبادله انجام در بايد شخص عادالنه؛ مبادله

  بحث ونتيجه گيري:
 متفاوتي اقتصادي تربيت برلزوم نوعي به همگي وجودداردكه اقتصادي مباحث درزمينه كه متعددي وروايات وآيات مكرر تاكيدات عليرغم
 تربيت درمقوله درمقابل. است نگرفته قرار توجه مورد جدي صورت به مطالعاتي حوزه اين وجود اين با دارند، داللت اسالمي انديشه برپايه

 موفقيت ميان دراين و درحركتند بسيار هاي تالش با و نموده تدوين را مختلفي هاي برنامه پيشرفته كشورهاي كه است سالياني اقتصادي
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 كلي هاي سياست وابالغ ايران اقتصاد وآينده حال نسخه عنوان به اقتصادمقاومتي مقوله به توجه. اند آورده بدست را بسياري هاي
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