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  هرست مطالبف

  ۱۳  ...................................................................................................  سخن ناشر

  ۱۵  ...................................................................................................... پیشگفتار

  ۱۹  .......................................................................  موضوع ةکلیات و گستر :فصل اول

  ۱۹  .......................................................................................................  مقدمه

  ۲۱  ....................................................................................اقتصادی تربیت چیستی

  ۲۳ .......................................................................  اقتصادی تربیت ضرورت و اهمیت

  ۳۲ ....................................................................................  اقتصادی تربیت گسترۀ

  ۳۲ .......................................................................  اقتصادی تربیت های برنامه طراحی

  ۳۵ ........................................................................  اقتصادی تربیت های برنامه اجرای

  ۳۵ ...........................................................................................  علمی مطالعات

  ۳۶ .................................................................................  آموزشی کمک های کتاب

  ۳۹ .......................................................................  اقتصادی تربیت های برنامه ارزیابی

  ۴۱  ......................................................................  تربیت اقتصادي در غرب: فصل دوم

  ۴۲ ............................................................  غرب در اقتصادی تربیت تاریخچه بر مروری

  ۴۹ ..................................................اقتصادی تربیت و تعلیم در جهانی تجربیات بر مروری

  ۴۹ ................................................................................  آمریکا در اقتصادی تربیت

  ۵۰ .................................اقتصادی تربیت محتوایی استانداردهای تعریف زمینۀ در آمریکا تجربۀ

  ۵۴ ............................................................................   محتوایی استانداردهای پیشینۀ

ی محتوایی استانداردهای معرفی
ّ
  ۵۶ ....................................................  اقتصادی تربیت مل

  ۶۲ ....................................................................  ملی استانداردهای محتوای ارائۀ بستر

  ۶۴ ................................................  اقتصادی تربیت سازی بومی در آمریکا های ایالت تجربۀ

  ۶۵ ..........................................................................................  تاریخی های نگاه
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  ۶۷ ........................................................................  منطقه اجتماعی ـ انسانی وضعیت

  ۶۸ ...................................................................................نهادها و قواعد با آشنایی

  ۶۹ ...........................................................  مناطق استعدادهای و ها قابلیت منابع، به توجه

  ۷۱  ...................................................................................  اصلی تولیدی های زمینه

  ۷۱  ...........................................................................................  آوری فن وضعیت

  ۷۲ ...............................................................................  المللیبین مبادالت به توجه

  ۷۳ ...................................................  آمریکا در شخصی مالیه استانداردهای طراحی تجربۀ

  ۷۵ ....................................................................  اقتصادی تربیت در جنوبی کره ۀتجرب

  ۷۸ ..........................................................................  اقتصادی تربیت در آلمان تجربۀ

  ۸۴ ............................................................................  اقتصادی تربیت در ژاپن تجربۀ

  ۸۶ ........................................................................  اقتصادی تربیت در رومانی تجربۀ

  ۸۸ ............................................................جهانی تجربیات از  شده استخراج موضوعات

  ۹۰ ..........................................................................................  انتخاب و کمیابی

  ۹۲ ................................................................................  تجارت و مبادله تخصص،

  ۱۰۰  ........................................................................................  اطالعات و انگیزه

  ۱۰۴  .................................................................................................  تخصیص

  ۱۰۸  .....................................................................................  قیمت و رقابت بازار،

  ۱۱۲ .....................................................................................................  نهادها

  ۱۱۴ .................................................................................................  بهره و پول

  ۱۱۶ ..................................................................................  کارآفرینی و درآمد کار،

  ۱۱۸ ..............................................................................  اقتصادی رشد و ملی درآمد

  ۱۱۹ .....................................................................................................  دولت

  ۱۲۲  ............................................................................................  تورم و بیکاری

  ۱۲۳  ................................................................................................  بندیجمع

  ۱۲۵  .........................................................  تربیت اقتصادي در تمدن اسالمی :فصل سوم

  ۱۲۵  .....................................................................................................  مقدمه

  ۱۲۶  ................................................................  اسالمی تمدن در اقتصادی تربیت پیشینۀ

  ۱۲۷  .....................................................................  منزل تدبیر در حکما سنت از پیروی

  ۱۳۰  ..............................................................................  فارابی هفاضل همدین اهل آراء

  ۱۳۳  ............................................................................  مسکویه ابن االخالق تهذیب

  ۱۳۶  ........................................................................................سینا ابن منزل تدبیر

  ۱۴۰  ............................................................................................  ناصری اخالق

  ۱۴۳  .....................................................................  ایرانی های اندرزنامه سبک از پیروی
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  ۱۴۵  ................................................................................................  نامه قابوس

  ۱۴۸  ..................................................................................................  آثار دیگر

  ۱۴۹  .................................... اخالقی) نصایح و دینی آداب (بیان ای نامه شریعت سبک از پیروی

  ۱۴۹  ........................................................................................  الدین و الدنیا ادب

  ۱۵۱ ..........................................................................................  سعادت کیمیای

  ۱۵۳  ...........................................................................................  سعدی گلستان

  ۱۵۵  ................................................................  تمدنی میراث از استفاده قابل موضوعات

  ۱۵۵  .................................................................................  منزل تدبیر در حکما آثار

  ۱۶۰  .................................................................................  ایرانی هایاندرزنامه آثار

  ۱۶۲  .......................................................................................  اینامهشریعت آثار

  ۱۶۷  ................................................................................................  بندیجمع

  ۱۶۹  ..................................... ساحت تربیت اقتصادي در دانش تعلیم و تربیت :فصل چهارم

  ۱۶۹  .....................................................................................................  مقدمه

  ۱۷۰  ................................................................  اقتصادی تربیت برای درسی ریزی برنامه

  ۱۷۴  ............................................................................  تربیتی مبانی و عمومی فلسفه

  ۱۷۷  ................................................  غرب تربیت و تعلیم مکاتب در اقتصادی تربیت جایگاه

  ۱۷۸  .............................................................................  گراپیشرفت اقتصادی تربیت

  ۱۸۴  ...............................................................................  گراماهیت اقتصادی تربیت

  ۱۸۹  .....................................................  اسالمی تربیت و تعلیم در اقتصادی تربیت جایگاه

  ۱۸۹  ..................................................................................  اسالم در تربیت چیستی

  ۱۹۱ ...................................................................................  اسالم در تربیت چرایی

  ۱۹۳  ........................................................................  اسالم در اقتصادی تربیت اهداف

  ۱۹۹  ..................................................  تربیت اقتصادي در منابع اصیل دینی :فصل پنجم

  ۱۹۹  .....................................................................................................  مقدمه

  ۲۰۰  ............................................................................................  فلسفی مبانی

  ۲۰۱  ........................................................................................  خداشناسی مبانی

  ۲۰۳  ......................................................................................  شناسیجهان مبانی

  ۲۰۵  ......................................................................................  شناسیانسان مبانی

  ۲۰۸  ....................................................................................................  اصول

  ۲۰۹  ...................................................................................  مختلط مالکیت اصل

  ۲۱۲  ................................................................................................آزادی اصل

  ۲۱۳  ..............................................................................................  عدالت اصل
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  ۲۱۵  ...............................................................................................والیت اصل

  ۲۱۷  ...........................................................................................غایات و اهداف

  ۲۲۱  ................................................................................................  فکری نظام

  ۲۲۲  .........................................................................................  انتخاب و اختیار

  ۲۲۶  ................................................................  متقابل وابستگی و کار تقسیم تخصص،

  ۲۳۱  ............................................................................................  تعامالت بردار

  ۲۴۰  .............................................................................................  تعامل قواعد

  ۲۵۱  ........................................................................................  اطالعات و انگیزه

  ۲۵۵  ............................................................................................  نشآفری و کار

  ۲۶۱  .................................................................................................  تخصیص

  ۲۶۴  .......................................................................  تعاملی هایشکست و هابهینگی

  ۲۶۷  ...............................................................................................  بندیجمع

  ۲۶۹  .................................  تحلیل استانداردهاي ملی تربیت اقتصادي در آمریکا :فصل ششم

  ۲۶۹  ....................................................................................................  مقدمه

  ۲۷۰  ...................................................................................................  کمیابی

  ۲۷۷  .............................................................................................  یگیر تصمیم

  ۲۸۱  .................................................................................................  تخصیص

  ۲۸۴  ..................................................................................................  ها انگیزه

  ۲۸۷  ...................................................................................... (تجارت) دادوستد

  ۲۹۰  .................................................................................................  تخصص

  ۲۹۵  ........................................................................................  ها قیمت و بازارها

  ۲۹۸  ............................................................................................  ها قیمت نقش

  ۳۰۰  ....................................................................................  بازار ساختار و رقابت

  ۳۰۳  ....................................................................................................  نهادها

  ۳۰۶  ...............................................................................................  تورم و پول

  ۳۰۹  ..................................................................................................  بهره نرخ

  ۳۱۱ ..................................................................................................... درآمد

  ۳۱۴  .................................................................................................  کارآفرینی

  ۳۱۷  ............................................................................................  یاقتصاد رشد

  ۳۲۰  .............................................................................  بازار شکست و دولت نقش

  ۳۲۵  ...........................................................................................  دولت شکست

  ۳۲۸  .......................................................................................  اقتصادی نوسانات

  ۳۳۱  ............................................................................................  متور و بیکاری
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  ۳۳۴  ...............................................................................  مالی و پولی های سیاست

  ۳۳۷  ...............................................................................................  و مآخذمنابع 

  ۳۴۷  .........................................................................................................  نمایه

  

  فهرست جداول

  ۵۵ ............................................  یتحصیل یها در پایه ی: گستره مفاهیم بنیادین اقتصاد۱جدول 

  ۵۸ .....................................  یتحصیل یهااقتصاد در پایه یمحتوای ی: گستره استانداردها۲جدول 

  ۵۹ ....................................................  مطرح شد ذیل هر استاندارد ی: مفاهیم اقتصاد۳جدول 

  ۶۲ ...................................................گنجانده شده در سایر دروس ی: مفاهیم اقتصاد۴جدول 

  ۷۷ ............................ : برنامه درسی اقتصاد در  دوره دبیرستان کره جنوبی پیش از بازنگری۵جدول 

ی تربیت اقتصادی در کره جنوبی پس از بازنگری۶جدول 
ّ
  ۷۸ .............................  : استانداردهای مل

  ۸۱  ..........................................  : موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت اقتصادی در آلمان۷جدول 

  ۸۴ ..............................................  ابتدایی در ژاپن  : برخی از موضوعات اقتصادی دوره۸جدول 

  ۸۵ ...........................  : برخی از موضوعات اقتصادی دوره دبیرستان (سه ساله اول) در ژاپن۹جدول 

  ۸۶ ....................... : برخی از موضوعات اقتصادی دوره دبیرستان (سه ساله پایانی) در ژاپن۱۰جدول 

  ۸۷ ..................................................................  درسی اقتصاد در رومانی ه: برنام۱۱جدول 

  ۸۹ ....................................  های تربیت اقتصادی در جهان: مفاهیم مشترک برخی برنامه۱۲جدول 

  ۹۲ .......  چهارم دبستان هبخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای مقطع سنی پیش دبستانی تا پای: ۱۳جدول 

  ۹۴ ..  چهارم دبستان هدبستانی تا پایبخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای مقطع سنی پیش: ۱۴جدول 

  ۹۶ .............................  پنجم تا هشتم ه: بخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای پای۱۵جدول 

  ۱۰۳  ............................  پنجم تا هشتم ه: بخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای پای۱۶جدول 

  ۱۰۵  .......چهارم هدبستانی تا پایخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای مقطع سنی پیشب: ۱۷جدول 

  ۱۱۰  ......  نهم تا دوازدهم هها در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای قیمت  بخشی از استاندارد نقش: ۱۸جدول 

  ۱۱۴  ............................  پنجم تا هشتم ه: بخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای پای۱۹جدول 

  ۱۱۵  ...  نهم تا دوازدهم ه: بخشی از استاندارد نرخ بهره در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای۲۰جدول 

  ۱۱۶  .......  پنجم تا هشتم ه: بخشی از استاندارد درآمد در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای۲۱جدول 

  ۱۱۸  ...... چهارم دبستان هدبستانی تا پایبخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای مقطع سنی پیش: ۲۲جدول 

  ۱۱۹  ...  پنجم تا هشتم هبخشی از استاندارد رشد اقتصادی در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای: ۲۳جدول 

  ۱۲۰  ...  چهارم دبستان هدبستانی تا پایبخشی از استانداردهای محتوایی آمریکا برای مقطع سنی پیش: ۲۴جدول 

  ۱۲۱  .  نهم تا دوازدهم هبخشی از استاندارد شکست دولت در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای: ۲۵جدول 

  ۱۲۲  ...  پنجم تا هشتم هبخشی از استاندارد بیکاری و تورم در مجموعه استانداردهای آمریکا برای پای :۲۶جدول 

  ۲۲۳  ................ های مربوط به موضوع اختیار و انتخاب: استنادات قرآنی ـ روایی و برداشت۲۷ جدول
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ـ روایی و برداشت: ا۲۸ جدول   ۲۲۷  ..  های مربوط به موضوع تخصص، تقسیم کار و وابستگی متقابلستنادات قرآنی 

  ۲۳۲  ..................  های مربوط به موضوع بردار تعامالت: استنادات قرآنی ـ روایی و برداشت۲۹ جدول

  ۲۴۱  ......................  های مربوط به موضوع قواعد تعامل: استنادات قرآنی ـ روایی و برداشت۳۰ جدول

  ۲۵۱  ................  های مربوط به موضوع انگیزه و اطالعات: استنادات قرآنی ـ روایی و برداشت۳۱جدول 

  ۲۵۶  ....................های مربوط به موضوع کار و آفرینش: استنادات قرآنی ـ روایی و برداشت۳۲ جدول

  ۲۷۴  .................................................................  : مفهوم انتخاب ـ سنین کودکی۳۳جدول 

  ۲۷۵  ...............................................................  : مفهوم انتخاب ـ سنین نوجوانی۳۴جدول 

  ۲۷۷  ..................................................................: مفهوم انتخاب ـ سنین جوانی۳۵جدول 

  ۲۷۹  ...........................................................  گیری ـ سنین کودکی : مفهوم تصمیم۳۶جدول 

  ۲۷۹  ..........................................................  گیری ـ سنین نوجوانی: مفهوم تصمیم۳۷جدول 

  ۲۸۰  ............................................................  گیری ـ سنین جوانی : مفهوم تصمیم۳۸جدول 

  ۲۸۲  ...............................................................  : مفهوم تخصیص ـ سنین کودکی۳۹جدول 

  ۲۸۳  ............................................................. : مفهوم تخصیص ـ سنین نوجوانی۴۰جدول 

  ۲۸۳  ................................................................  : مفهوم تخصیص ـ سنین جوانی۴۱جدول 

  ۲۸۵  ................................................................  ها ـ سنین کودکی : مفهوم انگیزه۴۲جدول 

  ۲۸۶  ...............................................................  ها ـ سنین نوجوانی : مفهوم انگیزه۴۳جدول 

  ۲۸۶  .................................................................  ها ـ سنین جوانی : مفهوم انگیزه۴۴جدول 

  ۲۸۸  ...................................................................  : مفهوم مبادله ـ سنین کودکی۴۵جدول 

  ۲۸۸  ..................................................................: مفهوم مبادله ـ سنین نوجوانی۴۶جدول 

  ۲۸۹  ....................................................................: مفهوم مبادله ـ سنین جوانی۴۷جدول 

  ۲۹۲  ................................................................: مفهوم تخصص ـ سنین کودکی۴۸جدول 

  ۲۹۲  ..............................................................  : مفهوم تخصص ـ سنین نوجوانی۴۹جدول 

  ۲۹۳  ................................................................  : مفهوم تخصص ـ سنین جوانی۵۰جدول 

  ۲۹۶  .....................................................................  : مفهوم بازار ـ سنین کودکی۵۱جدول 

  ۲۹۶  ................................................................... : مفهوم بازار ـ سنین نوجوانی۵۲جدول 

  ۲۹۷  ..................................................................... : مفهوم بازار ـ سنین جوانی۵۳جدول 

  ۲۹۹  ................................................................  ها ـ سنین کودکی : مفهوم قیمت۵۴جدول 

  ۲۹۹  ...............................................................  ها ـ سنین نوجوانی : مفهوم قیمت۵۵جدول 

  ۳۰۰  .................................................................  ها ـ سنین جوانی : مفهوم قیمت۵۶جدول 

  ۳۰۲  ...................................................................: مفهوم رقابت ـ سنین کودکی۵۷جدول 

  ۳۰۲  .................................................................  : مفهوم رقابت ـ سنین نوجوانی۵۸جدول 

  ۳۰۲  ...................................................................  : مفهوم رقابت ـ سنین جوانی۵۹جدول 

  ۳۰۵  ..................................................................  : مفهوم نهادها ـ سنین کودکی۶۰جدول 
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  ۳۰۵  .................................................................  : مفهوم نهادها ـ سنین نوجوانی۶۱جدول 

  ۳۰۵  ...................................................................  : مفهوم نهادها ـ سنین جوانی۶۲جدول 

  ۳۰۷  .....................................................................  : مفهوم پول ـ سنین کودکی۶۳جدول 

  ۳۰۸  ....................................................................  : مفهوم پول ـ سنین نوجوانی۶۴جدول 

  ۳۰۸  ......................................................................  : مفهوم پول ـ سنین جوانی۶۵جدول 

  ۳۱۰  .........................................................................  : نرخ بهره ـ سنین جوانی۶۶جدول 

  ۳۱۲  ........................................................................... : درآمد ـ سنین کودکی۶۷جدول 

  ۳۱۳  ..........................................................................  : درآمد ـ سنین نوجوانی۶۸جدول 

  ۳۱۳  ............................................................................  : درآمد ـ سنین جوانی۶۹جدول 

  ۳۱۵  .......................................................................  : کارآفرینی ـ سنین کودکی۷۰جدول 

  ۳۱۶  ......................................................................  : کارآفرینی ـ سنین نوجوانی۷۱جدول 

  ۳۱۷  .......................................................................  : کارآفرینی ـ سنین جوانی۷۲جدول 

  ۳۱۸  .................................................................. : رشد اقتصادي ـ سنین کودکی۷۳جدول 

  ۳۱۹  .................................................................  : رشد اقتصادي ـ سنین نوجوانی۷۴جدول 

  ۳۱۹  ...................................................................  : رشد اقتصادي ـ سنین جوانی۷۵جدول 

  ۳۲۲  ...................................................................  : مفهوم دولت ـ سنین کودکی۷۶جدول 

  ۳۲۲  .................................................................  : مفهوم دولت ـ سنین نوجوانی۷۷  جدول

  ۳۲۳  ....................................................................: مفهوم دولت ـ سنین جوانی۷۸جدول 

  ۳۲۷  .................................................................  دولت ـ سنین جوانی  : شکست۷۹جدول 
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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

  سخن ناشر

دانشگاه به کـرات مـورد    فقید که ازسوي ریاست )( دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، بـاتقوا و کارآمـد در عرصـه عمـل و نظـر       توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

  است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردي به انجام رساند. 

محـوري یـاد نمـود کـه وظـایف و       اي تـوان مقولـه   را مـی » تربیـت «از این حیث 

بیش از » تزکیه«بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

ساز خواهد بود که  آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی مشکل

  سازد. سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می

توان منکر این  تابع اصول و مبادي علمی هستند و نمی» ها سیاست«از سوي دیگر 

هاي علمی  ها در گرو انجام پژوهش تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست

مندي از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علـم و پـژوهش، راهبـران     و بهره

آینده درخشانی را بدون  توان آیند و نمی حساب می هاي فکري و اجرایی به اصلی جریان

گـویی   در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از  ـهاي علمی   توانایی

  به این نیاز بنیادین است.
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درواقع یک الگوي عملی براي تحقـق ایـده دانشـگاه     )( دانشگاه امام صادق

ر فضاي اکنون ثمرات نیکوي آن د اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیـت خالصـانه و    ملی و بین

آموختگـان ایـن نهـاد اسـت کـه امیـد        گذاران و دانش جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان

جانبـه اسـاتید، دانشـجویان و مـدیران      رود با اتکاء به تأییدات الهـی و تـالش همـه    می

  تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد. دانشگاه، بتواند به مرجعی

باتوجـه بـه شـرایط، امکانـات و      )( معاونت پژوهشی دانشگاه امـام صـادق  

نیازمندي جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهاي پژوهشی 

 ها و باالخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که کارکردي آن ـ  دانشگاه، ارزیابی سازمانی

منـدان   ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمـی و.... تقـدیم عالقـه    نتایج این پژوهش

ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی که با آرمان  ـگردد. هدف از این اقدام   می

ها و اصالح آنها  درك کاستی ـ  اي بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند و اندیشه

مند به طی این طریق نیز فـراهم   مینه پرورش نسل جوان و عالقهاست تا از این طریق ز

را در  )( مکتـب علمـی امـام صـادق    گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیـت  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان گستره بین

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



  

  

  

  

  

  پیشگفتار
 يفرد یابعاد زندگ ۀترین هدف همه جوامع، را پیشرفت در هم امروزه شاید بتوان اصلی

افـراد   یآشکار و ضمن تیو ترب میامروز دریافته است که تعل جهاندانست.  یو اجتماع

گذاري ملی است و هر کشوري که در این راه تالش بیشتري نماید، بدون  نوعی سرمایه

و  شـرفت یبـر پ  مـؤثر عوامل  یردار خواهد شد. بررسشک از ثمرات آن در آینده برخو

از نظام تربیتی توانمنـد   کشورها نیکه همه ا دهد ینشان م زین شرفتهیتوسعه در جوامع پ

و کارآمدي برخوردار هستند. این کشورها نسبت به هرگونه ضـعف در فهـم مفـاهیم و    

هـایی را   نامـه گیري و تحلیل اقتصادي حسـاس بـوده و بر   هاي مربوط به تصمیم مهارت

هـاي رسـمی و    جهت مقابله بـا آن از سـطح کودکسـتان تـا دانشـگاه از طریـق برنامـه       

ها  گونه که در بررسی اجمالی از مستندات این قبیل برنامه . آننندیب می ركغیررسمی تدا

ها، فهم خوب و کافی از  آید، هدف از این آموزش دست می هها ب و اهداف و محتواي آن

براي آحاد آن جامعه است؛ بـه نحـوي کـه در عرصـه مسـائل اقتصـادي       دانش اقتصاد 

کشور، بتوانند ادراك، قضاوت  اديهاي اقتص تر از قبیل سیاست شخصی و مسائل پیچیده

  .و رفتارهاي مستدل و عقالیی را در یک دنیاي پیچیده و متحول از خود نشان دهند

ان نظام آموزشی کشور آموختگ حاکم است. دانش يگرید تیدر جامعه ما وضع اما

شوند، به نحـو   هاي اجتماعی مختلف می ولیتئدار مس که وارد زندگی خانوادگی و عهده

طوري که  مند واجد اطالعات مورد نیاز از مفاهیم و اصول اولیه اقتصادي نیستند. به نظام

ها و شرایطی که صبغه اقتصادي دارند،  با موقعیت ههنه در زندگی فردي خود و در مواج

گونه که باید و شاید حضور دارند و نـه در تفسـیر و تعبیـر جریانـات و تحـوالت و       آن
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هـا چـه    هاي قبلـی آن  دهند. آموخته توانایی کافی از خود بروز می  وقایع اقتصادي کشور

و چـه   هـا، شـگاه آشـکار آمـوزش و پـرورش و دان    یهاي درس رسمی و از طریق برنامه

طور معمـول   هاي مختلف، به فرهنگی آموزشی و رسانه غیررسمی از طریق خانواده، نهادهاي

  ندارد. یدر حال تحول کنون يایارتباطی به مسائل و مفاهیم اقتصادي و اقتضائات دن

کند  درك صحیح و جامع از مفاهیم و رویکردهاي اقتصادي آنجایی جلوه می فقدان

هاي اقتصادي قـرار   با ویژگی یاجتماعی خود در موقعیت يها تیکه فرد الجرم در مسئول

یافته و نهادینه شده از مفاهیم، نه چارچوبی براي  سازمان یگیرد؛ در این مقام نه دانش می

هـاي جامعـه و    فرهنگ حاکم اقتصادي مبتنی بـر ارزش  نهتحلیل اوضاع اطراف خود و 

کنند، نتیجۀ چنین ضعف و فقدانی بر رشد  مصالح فردي ـ اجتماعی، وي را همراهی می 

جانبه کشور پیشاپیش معلوم است. چرا که فرد الجرم در مقـام   همه شرفتیو پاقتصادي 

کننـده و   ف صـر ول در عرصـه اجتمـاعی، م  ئیک عضو خانواده، نیروي کار، شهروند مس

گذار، تقاضاکننده کاالهـا و خـدمات    اندازکننده و سرمایه تولیدکننده کاال و خدمات، پس

هاي جمعی و فردي مانند  در بستري از انواع شاکلهها و  کننده آن دیتول ای گرانید يدیتول

 فایـده، ــ   هـاي بهینـه، فرهنـگ هزینـه     فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اتخـاذ تصـمیم  

وري، فرهنگ تعامل با محـیط انسـانی    بهینه و کارا از منابع، فرهنگ بهره تفادهفرهنگ اس

هـا   ط زیسـت و ده فیزیکی اطراف از جمله محی طیو شرا گرید يها جامعۀ خود و ملت

گیرد و برآیند رفتارهاي جمعی در چنین فضایی اسـت کـه    بستر فرهنگی دیگر قرار می

  .وردآ موجبات رشد یا انحطاط ملتی را فراهم می

 يا و حرفـه  يسـاحت اقتصـاد   يها یستگیو ضرورت دانش و شا تیبه اهم توجه

از  یتلقشده است.  یو مال يبه سواد اقتصاد ریحوزه تعب نیاست که از ا ییتا جا تیترب

کـه فـرد را قـادر     شـد  یخوانـدن و نوشـتن را شـامل مـ     ییسواد در گذشته صرفاً توانا

بـه   يبـا سـواد   گـر یبه عبارت د .خود مشارکت کند رامونیپ يها تیدر فعال ساخت یم

مرتبط بـا   یفن يها مهارت زیاستفاده از مواد و متون مکتوب و ن تیدارا بودن قابل يمعنا

 يا سواد به مجموعـه  يالدیم 1980  و 1970در دهۀ  .ها بود آن ییو رمزگشا یانرمزگرد

ـ فراتر از خوانـدن و نوشـتن مشـتمل بـر قابل     اریاطالق شد که بس ها تیاز قابل  يهـا  تی

 يها آرمان ها، اهداف و ارزش یعنیهر جامعه  یفرهنگـ  یچندگانه کامالً متأثر از بعد اجتماع

 »دهـه سـواد سـازمان ملـل متحـد     «در  ونسـکو ی یرسـم  هیانیراستا ب نیدر ا .ها است آن
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را مـورد   يچندگانه و چند بعـد  يسوادها دیبرداشت جد نی) مطابق با ا2012-2003 (

  شناخت.    تیتوجه قرار داده و به رسم

 یمختلف يها يبند سبب شد که طبقه ها، تیاز قابل يا عنوان مجموعه سواد به فیتعر

  یو مال يحال سواد اقتصادنینظران عرضه گردد. اما با ا صاحب يامر از سو نیا يبرا زین

همواره مـورد توجـه قـرار     ،مختلف سواد يها يبند از طبقه  ریناپذ ییجدا یئعنوان جز به

  داشته و دارد. 

که » ساله ستیانداز ب انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش در افق چشم«مجموعۀ 

 ي، سواد اقتصاد کشور منتشر شده است ینقشه جامع علم بانیشتاز اسناد پ یکیعنوان  به

ـ منـافع، تجز   هـا،  نـه یهز ،يمسائل اقتصاد ییشناسا ییرا به توانا يا و حرفه  لیـ و تحل هی

ـ تغ يامـدها یپ یبررسـ  ،ياقتصـاد  يها تیدر موقع ها زهیگان و  ياقتصـاد  طیدر شـرا  ریی

در  هـا  نهیهز یده و وزن يشواهد اقتصاد یده و سازمان يگردآور ،یعموم يها استیس

  عیـ درآمدها و توز یبا مبان ي. چنانچه با سواد اقتصادکنند یم فیو منافع تعر ایبرابر مزا

آشناســت و ارزش  ياقتصــاد يریتــورم و خطرپــذ ،يگــذار هیســرما ،يکــاریدرآمــد، ب

را صرفاً  يا و حرفه يمجموعه سواد اقتصاد نیا  .و... داند یکار را م و و کسب ینیآفر کار

ـ   ،ینیکـارآفر  ،يا درك و فهـم حرفـه   ،يدرك و فهـم اقتصـاد   یکلـ  نیصـورت عنـاو   هب

ـ فیک ،ياقتصاد ییگرا عدالت ،یحفظ و توسعه ثروت مل ،يور بهره و انضـباط   یـی گرا تی

ـ پا میبا مفاه ییمانند آشنا ییها یژگیو کیهر  يو برا کند یم فیتعر یمال  ياقتصـاد  هی

با سـاختار   ییآشنا ،یو عموم یخصوص تیبا مالک ییانداز و...)، آشنا (پول، بودجه، پس

  .شمرد یم جامعه و... بر ياقتصاد

 يدر آموزش و پرورش بر ساحت اقتصـاد  نیادیسند تحول بن داتیتوجه به تأک با

 ياز انواع سواد الزم برا یکیعنوان  به يا و حرفه يسواد اقتصاد فیتعر زیو ن يا و حرفه

ـ ا ییچارچوب محتـوا  نیتوجه به تدو رسد یبه نظر م ندهینسل حال و آ نـوع سـواد    نی

در اقتصـاد   نکـه ی. چـه ا ردیـ د مورد توجـه قـرار گ  یبا یاقتصاد مقاومت طیدر شرا ژهیو هب

 یبه اهداف عـال  لین اتیمتناسب از ضرور يتفکر و سپس رفتارها يریگ شکل یمقاومت

  است. ینظام اسالم

کتاب که حاصل ده سال فعالیت مستمر در حوزه تعلیم و تربیت اقتصـادي در   نیا

باشد، گامی اولیه در مسیر تبیین سواد و تربیـت اقتصـادي    می )(دانشگاه امام صادق 
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در مقـاطع   نیاهداف و عناو لیبه تفصاست که کوشیده تا  یدر اقتصاد مقاومت ازیمورد ن

الزم جهـت ارتقـاء    یو ضمن یرسم يمحتوا قیطر نیاز ا و دینما انیب را مختلف یسن

   .ابدیافراد انسجام  یو مال يسواد اقتصاد

  

  



  

  

  

  

  فصل اول

  کلیات و گستره موضوع

  سؤاالت فصل:

 تربیت اقتصادي چیست؟  

  اقتصادي چیست؟اهمیت و ضرورت توجه به تعلیم و تربیت 

 اي دارد؟ ادبیات تعلیم و تربیت اقتصادي چه گستره 

 صادي در عمل چگونه ظاهر شده است؟تتربیت اق  

  مقدمه

ْم 
ُ
ِییک ْم ِلَما یحْ

ُ
اک ا َدعَ

َ
ُسوِل ِإذ ِه َو ِللرَّ

َّ
 ِلل

ْ
 اْسَتِجیُبوا

ْ
وا ِذیَن َءاَمنُ

َّ
ا ال یهَّ

َ
  )24 :انفال ( َیأ

است که همواره مورد توجـه بشـر بـوده اسـت.     مفهوم سعادت از جمله مفاهیم کلیدي 

اي را سعادتمند بـدانیم   اینکه سعادت افراد و جوامع انسانی به چیست، چه فرد و جامعه

و کدام را داراي این صفت ندانیم و...، و در پرتو این سؤال بحـث از اینکـه زنـدگی و    

ث پیـروان  حیات بشر و حرکت به سمت این هدف چگونه باید باشد، همواره مورد بح

هـا   هـاي آن  کـه همـواره بخشـی از آمـوزه     طوري هادیان و مکاتب مختلف بوده است؛ ب

اساس  نوعی زندگی و حیات انسانی و سعادت و هدف زندگی او را تعریف کرده و بر به

  اند.  آن مسیر زندگی و حقوق و وظایف مرتبط را بر شمرده

ري او در دنیا و آخرت را قرآن کریم هدف زندگی انسان و سعادت، فالح و رستگا

داند که خداوند در فطـرت انسـانی    در گرو بندگی خداوند و پاسخگویی به هدایتی می

حجت را بر بشر تمام کرده است. آیه  ،به ودیعه نهاده و با تذکر آن از طریق ارسال رسل

دارد که تنها در سایه اجابت دعـوت خـدا و رسـول اسـت کـه       فوق به روشنی بیان می
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  گردد.  ها می حیات واقعی نصیب انسان زندگی و

ی در تفسیر شریف المیزان دو عالمـت مهـم حیـات فـرد و جامعـه      ئعالمه طباطبا

اسالمی را اوالً داشتن علم نافع، فهم و آگاهی نسبت بـه حقـوق و وظـایف و دوري از    

مندي از عمل صالح یـا جنـبش و حرکـت در مسـیر بنـدگی       جهل و نادانی و ثانیاً بهره

داند. لذا اگر بخواهیم افراد و جامعۀ ما زنده باشند و حیـات واقعـی داشـته     د میخداون

باشند، الزم است در ابعاد مختلف در صدد کسب آگاهی الزم و حرکـت در جهـت آن   

  .)53 ،1388 ،یئ(طباطبا باشند

) این زندگی و رشد را نیازمند به سه عامل کلیدي ( از سوي دیگر شهید مطهري

داند: تربیت، امنیت و آزادي. تربیت عبارت است از اینکه آنچه الزمۀ رشـد موجـود    می

زنده است در اختیارش قرار گیرد. تربیت در مـورد انسـان رسـاندن اسـتعدادهاي او از     

کند. ایـن   می ءال اقتضانچنانکه شرایط بندگی خداوند متعآحالت بالقوه به بالفعل است، 

شود چه در مورد فرد و چه در مورد جامعه. به عبارت  تربیت ابعاد مختلفی را شامل می

هـا را از   تر شدن افراد و جامعه هستیم بایستی آن دیگر چنانچه در پی ایجاد رشد و زنده

جهل و نادانی دورساخته و در جهت تقرب به خداوند متعـال حرکـت دهـیم و یـا بـه      

  ي تربیت نماییم.تعبیر

تربیت در مورد فرد و جامعه ابعادي دارد که خداوند متعال در قـرآن کـریم بـدان    

افتد که افراد و جامعه به حقوق و وظایف خود  رهنمون شده است. تربیت زمانی اتفاق می

(دیگر افراد یا جوامع) و طبیعـت آشـنا    (افراد یا جوامع)، خداوند، دیگران در قبال خود

ۀ حاکم بر عدادها و ظرفیت خود را بشناسند و با آگاهی از قواعد و قوانین حقّشوند، است

  بخشیدن به استعدادهاي بالقوه حرکت و تالش کنند.  نظام هستی به سمت فعلیت

هاي مختلف براي این حرکت و رشد الزامی است؛  تربیت افراد و جوامع در حوزه

یت است. لـزوم تربیـت اقتصـادي،    ضمن اینکه در کنار هم دیدن همۀ جوانب حائز اهم

سیاسی و فرهنگی جامعه حقیقتی است که براي رشد و زنده شدن جامعه حیاتی است. 

کـه   هاي مربوط به حیات و زندگی افراد و جوامع را نباید مجرد فرض کرد، چـرا  حوزه

اي کـه از   یابـد. جامعـه   ونش توأم با یکدیگر معنا میؤزندگی یک واحد است و همۀ ش

  تواند راه سعادت و کمال را طی کند.  سی و اقتصادي فاسد باشد، نمیجهت سیا

بخشی نسبت به این حقیقـت لـزوم تـدبیر و تمشـیت      با آگاهی  )(رسول اکرم 
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شوند، آنجا کـه جهـل و عـدم     صحیح اقتصادي را براي فرد و جامعۀ اسالمی یادآور می

و در جاي دیگر فقـر را   1ایندنم تدبیر در تمشیت امور روزمره را منجر به فقر معرفی می

  2.فرمایند منجر به کفر و خروج از مسیر بندگی خداوند و سعادت معرفی می

  چیستی تربیت اقتصادی

هـا و   یابد، معلـول تربیـت آن   آنچه از رفتارهاي افراد در جامعه انسانی ظهور و بروز می

داره و تنظـیم  هایی است که در فرآیند تربیتی خویش نسـبت بـه ا   ها و نگرش نوع بینش

هـاي   ها کـه شـاکله   ها و طبیعت دارند. این بینش شان با خود، خداوند، دیگر انسان رابطه

کننـده در   تـرین عامـل تعیـین    دهنـد بـه نـوعی مهـم     فردي یا جمعی افراد را شـکل مـی  

  هاست. ها و رفتارهاي آن گیري گرایش شکل

چگـونگی تمهیـد    بخش وسیعی از رفتارها و تعامالت انسانی در جوامع در مـورد 

شرایط مادي زندگی و حرکت در مسیر رشد و پیشـرفت اسـت. تهیـه امکانـات اولیـه      

زندگی از جملـه غـذا، لبـاس، سـرپناه و مسـکن و نیـز تـأمین رفـاه انسـانی فراتـر از           

صورت فردي یا به مدد روابط و تعـامالت اجتمـاعی حاصـل     ههاي اولیه که ب نیازمندي

  گردد. که در حیطۀ رفتارهاي اقتصادي تعریف می گردد، از جمله مواردي است می

کـه از دو جـزء    4امـروزي در لغـت از اصـطالح یونـانی اویکونومیـا      3علم اقتصاد

   تشـکیل شـده اسـت   » قـانون «بـه معنـاي   » 6نومـوس «و » خانـه « بـه معنـاي  » 5ایکوس«

)Liddell & Scott, 1948(بندي آن در مجموعـۀ حکمـت عملـی، ایـن لفـظ       . قدما با دسته

را چگـونگی ادارة امـور خانـه در بحـث      یونانی را تدبیر منزل معنا نموده و موضوع آن

دانستند. امـا   رابطۀ با زن، فرزند، خدمتکار و از جمله تدبیر رابطۀ مال و صاحب مال می

هـا همـواره اجتنـاب از اتـالف و      کارگیري امـوال و دارایـی   هاز آنجا که در اکتساب و ب

اش از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت، در اصـطالح      یداتهدررفت نیروي کار و تول

مدرن عموماً به معناي اصول جستجوي دستیابی یـا روش نیـل بـه اهـداف دلخـواه بـا       

 ها آمده اسـت و لـذا در اشـکال مختلـف صـفت،      حداقل صرف امکانات مالی و دارایی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

  )40ص ،4ج ،(عوالی اآللی علی امتی الفقر بل اخاف علیهم سوء التدبیرما اخاف . 1

  )307ص ،2ج ،(کافی ن یکون کفراأ  کاد الفقر. 2

3. Economics 
4. Oikonomia 
5. Oikos 
6. Nomos 
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ماننـد  ..» اقتصـاد. «مانند تربیت اقتصادي یـا فرهنـگ اقتصـادي و مضـاف،     » اقتصادي«...

رود بدون اینکه ارتباط مستقیمی با  کار می هاقتصاد آموزش و پرورش یا اقتصاد فرهنگ ب

  .)Sidgwick, 1988( ها داشته باشد تولید، توزیع یا مصرف ثروت

چه در معناي تدبیر منزل قدما و چه در مـراد معنـاي مـدرن از اقتصـاد، مسـائل و      

انش الزم براي تدبیر و تمشیت امور معینی دارد روابط اقتصادي نیاز به تمهید آگاهی و د

  رساند.   که در مسیر دستیابی به اهداف خاص و مطلوب، فرد و جامعه را یاري می

است  يو رفتار یشیگرا ،ینشیاز عناصر ب اي مجموعه تربیت اقتصادي عبارتست از

 نیـ در ا منظـور از انسـان    دهـد.  انسان جهت می ياقتصاد ها و تصمیمات که به انتخاب

(خـانوادگی،   هـاي جمعـی   هاي انسانی شامل فـرد و انـواع هویـت    بردار هویت فیتعر

  المللی و جهانی) است. سازمانی، قومی، ملی، بین

هاي تخصصی رشته اقتصاد  تصادي به یکی از حوزهقامروزه حوزه تعلیم و تربیت ا

1مبدل شده است. مجله معتبـر و علمـی انجمـن اقتصـاددانان آمریکـا     
م و تربیـت  تعلـی  

معتبر شناخته و  اي خود از ادبیات دانش اقتصادي اقتصادي را در گستره هشتصد شاخه

  .پردازد در هر شماره به معرفی ادبیات تولید شده در این زمینه می
  

  بندي دانش اقتصاد : تربیت اقتصادي در طبقه1نکته

 تربیت اقتصادي یکـی دهد  بندي دانش اقتصاد نشان می مراجعه به طبقه

اسـت   JEL(2( بندي دانش اقتصاد در طبقه ههاي پذیرفته شد از زیرشاخه

و از این حیث راه براي تداوم پژوهش در این حوزه با رویکرد علمـی،  

  دینی و بومی هموار خواهد بود.
A - General Economics and Teaching 
A1 - General Economics 
A2 - Economic Education and Teaching of Economics 
A20 - General  
A21 - Pre-college  
A22 - Undergraduate  
A23 - Graduate  
A29 - Other  
A3 - Collective Works 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. The American Journal of Economic Literature(JEL) 
2. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 
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  اهمیت و رضورت تربیت اقتصادی

بحث لزوم توجه به تربیت اقتصادي و نیازهاي دانشی و بینشـی در ایـن حـوزه در هـر     

جامعه مورد توجه و عنایت بوده و با اسـتفاده از  ها و مبانی آن  اي مبتنی بر آموزه جامعه

  شده است. ابزارهاي مختلف در آن مسیر اقدام می

اي  توجه به اهمیت تربیت اقتصادي و رفتارسازي مطلوب در حوزه اقتصـاد مقولـه  

   ریـزان اقتصـادي و اجتمـاعی     نظر برنامـه است که در طول سالیان گذشـته همـواره مـد

ها از الگوي مطلوب و مادي زندگی فـردي   منطبق بر دیدگاه آنکشورهاي پیشرفته البته 

گذاري هدفمندي را در عرصه  و اجتماعی قرار داشته و براي اجرایی نمودن آن سیاست

هـزاران مرکـز آموزشـی و    که امروزه  طوري هاند. ب نظام آموزشی و فرهنگی تدارك دیده

قریب به صدها کتاب و هزاران  المللی، با حجم ادبیاتی صدها انجمن و مرکز ملی و بین

را چـه  مخاطـب  مقاله در سال، تخصصاً در این زمینه فعالیـت کـرده و صـدها میلیـون     

هـاي جمعـی از مقـاطع     ه در قالب مخاطبـان رسـانه  چدر مدرسه و  آموز عنوان دانش به

مستقیم تعلیم و تربیت و بـه   کودکستان تا دبیرستان و باالتر تحت پوشش مستقیم و غیر

  دهند. قرار میمطابق الگوي مطلوب خود سازي رفتاردیگر  عبارت

 گـذاري  سرمایه نوعی و تربیت افراد توجه به آموزش که است دریافته امروز جهان

 ثمـرات آن  از شـک  بدون نماید، بیشتري تالش راه این در که کشوري هر و است ملّی

 جوامـع  در توسـعه  و پیشـرفت  بـر  مؤثر عوامل بررسی. شد خواهد برخوردار آینده در

 کارآمـدي  و توانمنـد  نظـام تربیتـی   از کشـورها  ایـن  همـه  که دهد می نیز نشان پیشرفته

هـاي   نسبت به هرگونه ضعف در فهم مفـاهیم و مهـارت   شورهااین ک. هستند برخوردار

هایی را جهت مقابله بـا   گیري و تحلیل اقتصادي حساس بوده و برنامه مربوط به تصمیم

هـاي رسـمی و غیررسـمی تـدارك      ن تا دانشـگاه از طریـق برنامـه   آن از سطح کودکستا

هـا و اهـداف و    هگونه که در بررسی اجمالی از مسـتندات ایـن قبیـل برنامـ     ند. آنبین می

هـا، فهـم خـوب و کـافی از دانـش       آید، هدف از این آموزش دست می هها ب محتواي آن

ل اقتصـادي شخصـی و   ؛ به نحوي که در عرصه مسائآحاد آن جامعه استاقتصاد براي 

هـاي اقتصـادي کشـور، بتواننـد ادراك، قضـاوت و       تـر از قبیـل سیاسـت    مسائل پیچیده

  رفتارهاي مستدل و عقالیی را در یک دنیاي پیچیده و متحول از خود نشان دهند.
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  : اهداف تربیت اقتصادي در آمریکا2نکته

که در نوع خود از پیشگامان این عرصه آمریکا برنامه تربیت اقتصادي 

  :به بایستیکه داند  میافرادي  رسالت خود را پرورشاست، 

 ،گیرانی شایسته و عاقل در زندگی فردي و جمعی خود تصمیم -

 ،پذیر ولیتئشهروندانی مس -

 ،عنوان نیروي کار ور به افرادي مولد و بهره -

 ،المللی ثر در اقتصاد داخلی و بینؤکنندگانی م مشارکت -

گذارانی  کنندگان و سرمایه انداز مطلع و پس  کنندگانی مصرف -

 ،نگر و حسابگر آینده

 و مشوقان و حامیانی براي ایدئولوژي و فرهنگ اقتصادي حاکم -

  .)Saunders & Gilliard, 1995, p. 3( تبدیل شوند

کشور ی نظام آموزش آموختگان وضعیت دیگري حاکم است. دانشدر جامعه ما اما 

شوند، به نحـو   هاي اجتماعی مختلف می ولیتئدار مس که وارد زندگی خانوادگی و عهده

صـادي نیسـتند.   تسیستماتیک واجد اطالعـات مـورد نیـاز از مفـاهیم و اصـول اولیـه اق      

ها و شـرایطی کـه صـبغه     طوري که نه در زندگی فردي خود و در مواجهه با موقعیت به

گونه که باید و شاید حضور دارند و نه در تفسیر و تعبیـر جریانـات    اقتصادي دارند، آن

هـاي   د. آموختـه دهنـ  میکافی از خود بروز قتصادي کشور، توانایی والت و وقایع احو ت

هاي آشکار آموزش و پرورش و چه غیررسـمی   ها چه رسمی و از طریق برنامه قبلی آن

هـاي مختلـف،    ـ آموزشی و رسانه هاي پنهان خانواده، نهادهاي فرهنگی از طریق برنامه

اسـاس عقالنیـت    تدبیر زندگی بر طور معمول ارتباطی به مسائل و مفاهیم اقتصادي و به

  .بومی ندارد واسالمی 

کند  فقدان درك صحیح و جامع از مفاهیم و رویکردهاي اقتصادي آنجایی جلوه می

گیرد  هاي اقتصادي قرار می که فرد الجرم در زندگی اجتماعی در یک موقعیت با ویژگی

هاي بومی و  گ و ارزشو نیاز به بروز رفتاري عقالیی و تصمیمی عقالنی مبتنی بر فرهن

شـده از   یافتـه و نهادینـه   مقتضیات ملی خویش دارد و در این مقام نه یک دانش سازمان

مفاهیم، نه یک چارچوبی براي تحلیل اوضاع اطراف خـود و نـه یـک فرهنـگ حـاکم      

همراهی  کدام وي را هاي جامعه و مصالح فردي ـ اجتماعی، هیچ اقتصادي مبتنی بر ارزش

جانبـه کشـور    جه چنین ضعف و فقدانی بر رشد اقتصـادي و توسـعه همـه   کنند. نتی نمی
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پیشاپیش معلوم است. چرا که فرد الجرم در مقـام یـک عضـو خـانواده، نیـروي کـار،       

تولیدکننـده کـاال و خـدمات،     و کننـده  ف ول در عرصـه اجتمـاعی، مصـر   ئمسـ  شهروند

جمعی و فردي مانند فرهنگ  هاي گذار و در بستري از انواع شاکله اندازکننده و سرمایه پس

ــ فایـده، فرهنـگ      هاي بهینه، فرهنگ هزینه کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اتخاذ تصمیم

وري، فرهنگ تعامل با محیط انسانی و فیزیکی  استفاده بهینه و کارا از منابع، فرهنگ بهره

ارهاي گیرد و برآیند رفت ها بستر فرهنگی دیگر قرار می اطراف از جمله محیط زیست و ده

  .آورد جمعی در چنین فضایی است که موجبات رشد یا انحطاط ملتی را فراهم می

هـاي جدیـد    اساس تئوري از نگاهی دیگر و از نظرگاه مدیریت کالن اقتصادي و بر

ثیر آن در موفقیت یا عدم موفقیت أعلمی که به اهمیت رفتارهاي اجتماعی و اقتصادي و ت

ثر و کارا هستند ؤهاي اقتصادي م سیاستدسته از  آنا پردازند، تنه هاي دولت می سیاست

هاي مقابله  صورت سیاست در غیر این ؛ندمواجه شومردم  با رفتارهاي متناسبی از سويکه 

العمل  گیري انتظارات و عکس شوند! شکل با تورم یا بیکاري به نتایج عکس خود منجر می

ود مستلزم برخـورداري ذهـن   هاي اقتصادي از سوي مردم، خ در برابر سیاست متناسب

 نظـام است که این مهم جـز از طریـق یـک     منطقیو  سازگارجمعی عامه از چارچوبی 

 و بـدیهی اسـت در بسـتري آشـوبناك     نیسـت.  پـذیر  امکـان و فراگیر  ، منسجمجامعتربیت 

هایی که فاقد هرگونه نظم منطقی و معناداري عقالیی هستند، مدیریت کالن  العمل عکس

  .خواهد شدسیاستی عاجز و درمانده  دهی عالمتاقتصادي به اصطالح از هرگونه 

هاي اقتصادي: قاعده  لزوم همراهی مردم در موفقیت سیاست: 3نکته

  یا مصلحت!

مواجه است ها با این سؤال  در دولتگذاري اقتصادي  سیاستهمواره 

گذاري کرد و یا براي  اي اقدام به سیاست که آیا باید بر مبناي قاعده

اساس مصلحت مردم را با  ها بر گذاري بیشتر سیاستتأثیرپیشبرد و 

  گیر نمود.  اجراي سیاست اقتصادي غافل

شود که  صورت داده می پاسخ اقتصاددانان به این سؤال معموالً بدین

مدت سیاست دولت را با  اگرچه عمل بر مبناي مصلحت در کوتاه

شود مردم با  کند ولی در بلندمدت سبب می توفیق بیشتري مواجه می

گذاري دولت را به شکست بکشانند در مقابل عمل  عمل خود سیاست
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 مدت توفیق کمتري دارد ولی با همراهی بر مبناي قاعده اگرچه در کوتاه

  مردم در عمل ثمرات بیشتري را به همراه خواهد داشت. 

مشـحون از احکـام و دسـتوراتی    بخش اسالم  هاي دین حیات آموزهاز سوي دیگر 

ها پیرامـون   دهد. بخش وسیعی از این آموزه اي را نوید می است که زندگی سعادتمندانه

شدن به زینـت    ینمانند مزاخالق اقتصادي فردي زندگی معیشتی و اقتصادي بوده و از 

وکار و تعامالت اقتصادي بـا دیگـران در قالـب     قناعت، زهد و سخاوت تا آداب کسب

احکام بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مشارکت، یا تکالیف دینی خمس و زکـات و لـزوم   

سـاز   سـاز و امـت   دستگیري از دیگران و کمک به محرومین و فقرا همچنین نگاه جامعه

اتی مانند روابط والء منفی با کفار و اهل کتاب، قاعدة نفی سبیل، اسالم در قالب دستور

ـ  هـاي   صـورت سـنت   هاصل کفالت عمومی و... در کنار وجود حقایقی در عالم هستی ب

ها بر روابط و تعامالت انسانی افـراد و جوامـع حـاکم     طبیعی و تکوینی که برخی از آن

هد کـه در صـورت وجـود برنامـۀ     د ساز را تشکیل می اي انسان است و... همگی منظومه

  آورد. زمینۀ رشد و تکامل انسانی را فراهم می ،تربیتی مدون

نظر قرار داد. اوالً از توان تربیت اقتصادي را مد از دو جهت می ،در دیدگاه اسالمی

هـا،   اي از مقررات اقتصادي اسالم دربارة مالکیت، مبادالت، مالیـات  این جهت که دسته

هـا از جملـۀ الزامـات     ... است کـه آگـاهی و علـم در مـورد آن    ارث، صدقات، وقف و

رود و در ابواب متعدد فقهی مورد بحث قرار گرفتـه اسـت؛ ماننـد     دینداري به شمار می

کتاب البیع، کتاب االجاره، کتاب الوقف، کتاب الزکات و ... . ثانیاً از جهـت اخالقـی و   

دي و معیشتی دارد. اسالم انسـان  منش فردي، اسالم آداب و دستوراتی در مسائل اقتصا

کند و از  داري، عدالت، انصاف، احسان و ایثار، قناعت و سخاوت توصیه می را به امانت

ها  دارد. دانستن این موارد و تربیت نسل دزدي و خیانت، رشوه و احتکار و بخل باز می

ي و و زیستن بر این اساس الزمۀ مسلمانی و شرط رسیدن به کمـال و رسـتگاري دنیـو   

  اخروي است. 

از جهت اجتماعی نیز اسالم براي ادارة جامعه اسالمی دسـتورات و وظـایفی بـر     

نظر دارد. عهدة افراد نهاده است و از این طریق هم رشد فرد و هم بالندگی جامعه را مد

دستور به انفاق، وقف و پرداخت خمس و زکات همگی اثرات اجتماعی دارنـد ضـمن   

ـ    ایجاد میاینکه سازندگی فردي  دلیـل طبیعـت فـردي و     هکنند. از سوي دیگـر اسـالم ب

اجتماعی خود به حکومتی نیاز دارد تا دستورات اجتماعی دین را برپا دارد و از ایـن طریـق   
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هاي حکومت اسالمی برپایی عدالت و قسط در یک جامعۀ در حال رشـد   یکی از مأموریت

لگو براي دیگر جوامع است و مردم در آن اي نمونه که از هر نظر ا و زندة دینی است؛ جامعه

  کنند.   یکدیگر را براي بندگی خداوند و رسیدن به کمال و سعادت یاري می

سوي زنـدگی حقیقـی و حیـات واقعـی      عنوان کتاب هدایت انسان به قرآن کریم به

سعادتمندانه، مشحون از آیاتی است که در صـدد تربیـت اقتصـادي انسـان بـر مبنـایی       

  است. مشخص و معین 

 ها و زمین است را از آن خدا  آیاتی که مالکیت حقیقی هر چیزي که در آسمان

   2.سپارد شرط حفظ و رشد، به افراد می ها را  به ، مالکیت اعتباري آن1داند می

 فروشـی و   ، کـم 3ها را از مفاسد اقتصـادي از جملـه ربـاخواري    آیاتی که انسان

  4.دارد انحراف در وزن و پیمانه باز می

 کند کـه عامـل بـه انفـاق و ایثـار       آیاتی که منش اقتصادي خاصی را ترویج می

 6کند. و از اتراف و اسراف و تبذیر منع می 5است

 هـا   دانـد و از انسـان   آیاتی که هدف از ارسال رسل را برپایی قسط و عدل می

 7خواهد که بر این مبنا عمل کنند. می

 خـود را در زنـدگی بـر مبنـاي      خواهد مشی اقتصادي ها می آیاتی که از انسان

گذاري کننـد و در چـارچوب دسـتورات الهـی از طیبـات نعمـات        حالل پایه

 8مند شوند. خداوند بهره

      ،آیاتی که مطابق با ساختار وجودي انسان و عالقمنـدي او بـه مـال و ثـروت

ضـمن اینکـه    9کنـد.  دهی الهی آن دعوت می انسان را به مهار و کنترل و جهت

اینها نعماتی الهی است که باید در آن جهت هم صرف شـوند   یادآور می شود
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ماننـد   1کنـد  دانند را بـازگو مـی   ها را از خود می  و لذا سرنوشت کسانی که آن

 .قارون و فرعون

   هـاي خداونـد را در    آیاتی که راه گشایش اقتصادي و رشد و افـزایش نعمـت

  2.داند ایمان و تقواي الهی می

 ....و 

داللت دارد که قرآن کریم الگویی خاص از تربیت در ابعاد مختلـف  همگی بر این نکته 

و از جمله در زمینۀ اقتصادي را مطابق با ساختار وجودي انسان و رشد و سعادت دنیـوي و  

  اخروي او در نظر دارد و در صدد است انسان را به این سمت رهنمون شود.

توسـعه یافتـه و    يلگـو این ا )(معصومین   ائمۀو  )(در روایات پیامبر اکرم 

جزئیات و عناصر این تربیت خاص دینی برشمرده شده است. اهمیت تربیت اقتصـادي  

در حدیث معروف عنوان بصري، در پاسخ به این سؤال ) (امام صادق تا آنجاست که 

کنند نگاه صحیحی بنده به مسائل  که حقیقت عبودیت چیست؟ اولین موردي که ذکر می

مالکیت اموال اسـت؛ چنانچـه همـواره بدانـد کـه مالـک حقیقـی        اقتصادي از جمله به 

  شود. صورت انفاق بر او آسان می هایش خداست و در این دارایی

  )( از امام صادق حدیث عنوان بصري :1 رهنمود

ـ پ يارزشـمند بـرا   یالعملـ  دسـتور  »يعنوان بصر ثیحد«    قیـ طر روانی

از عرفـا و سـالکان بـوده و     ياریاست که مورد توجـه بسـ   )( ائمه

ر مشـاهده کـرده و د   ییبهـا  خیآن را با دست خـط شـ   یمرحوم مجلس

  :کتاب بحاراالنوار نقل کرده است
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اللَّه! حقیقت بندگى چیست؟ فرمود: سه چیز: اینکه بنـده در   (اى ابا عبد

خود مالکیت نبینـد،  آنچه خدا بر او منّت گذاشته و بخشیده است براى 

داننـد، و آن   بدان جهت که بندگان را ملکى نیست، مال را مال خدا مى
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 يبـرا  يا دهند... پس اگر بنده را در جایى که خدا فرموده است قرار مى

نچه خداوند در آن دستور آانفاق در  ند،ینب یخارج از ملک اله یتیخود مالک

  .)225ص  ،1ج ،(بحار االنوار ) شود یبه انفاق داده است، بر او آسان م

ها از حق مال سخن به  در بیان انواع حقوق بر گردن انسان )(امام سجاد یا اینکه 

  فرمایند: مندي از آن می میان آورده و حدود و شرایطی را براي بهره

 در جـز  آن از و برنگیـرى  حالل و پسند راه از جز را آن که است این دارایى حقّ اما و«
 و مسـازى  خـارج  ش،هـ  جایگـا  از و نکشانى ناشایست به را آن و کار نبري هب حالل، راه

 خداونـد  به]  نزدیکى[ براى سببى و او خواست و راه در جز خداست آن از تو دارایى چون
 نـدارد،  سپاسـت  بسا چه که کس آن براى خویشتن جاى به را ات دارایى و مگیرى کار به

  . )267ص(تحف العقول،  ».و... ایثار کنی

الزم اسـت کـه    ،شود فراوان یافت میهاي دینی  آموزهمواردي از این دست که در 

یافته و براي تربیت اقتصادي آحـاد   مندي سامان صورت نظام ههمراه با تجربیات بشري ب

  جامعه اجرایی گردد.

انداز  سند چشمهمچنین گذري بر اهداف کالن جامعۀ اسالمی ایران متبلور شده در 

مند  اي نظام ها بدون طراحی و تدوین برنامه دهد، بخش زیادي از آن نشان می ساله بیست

جانبۀ افراد جامعه از جمله در زمینۀ اقتصادي محقق نخواهد شد. ضمن  براي تربیت همه

عنوان میثاق  اینکه قواعد و قوانین حاکم بر تعامالت افراد در کشور مانند قانون اساسی به

  الزم است در جامعه به فرهنگی عمومی مبدل گردد.   ملی مردم ایران

مشی عمومی حـاکم بـر    عنوان خط بهمقام معظم رهبري عالوه بر این رهنمودهاي 

هاي اخیر با طرح مواردي ماننـد اصـالح الگـوي     هاي فردي و اجتماعی در سال حرکت

زمـی  مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف یا تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی، ع

هاي مناسـب در   طلبد که به رفتار مند را می جدي و تالشی منسجم مبتنی بر الگویی نظام

  جامعه منجر شود.

  اصالح الگوي مصرف: 2 رهنمود

کـنم   به برادران و خواهران مسلمانمان در سراسر کشور عرض مى« ... 

که موضوع قناعت را جدى بگیرید. منظورم از قناعت ایـن نیسـت کـه    

مند نشوید. مقصـود ایـن    ها بهره ن هاى الهى نزنید و از آ نعمتدست به 

هاى  روى و اسراف نکنید؛ نعمت است که حد و اندازه نگه دارید؛ زیاده

کننـد. در جمهـورى    الهى را ضایع ننمایید؛ کـه متأسـفانه بسـیارى مـى    
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رسد. نه بـه   هاى الهى نمى اسالمى، کسانى هستند که دستشان به نعمت

دهند  کم داریم. به خاطر اینکه بسیارى به خودشان حق مىخاطر اینکه 

انـدازه   حسـاب و کتـاب مصـرف کننـد؛ بـى      هاى الهى را بـى  که نعمت

اى نکنند؛ هیچ حـدى نگـه ندارنـد و حتّـى      مصرف کنند؛ هیچ مالحظه

شود! چقـدر غـذاى    هاى الهى را ضایع کنند. چقدر نان ضایع مى نعمت

شـود و از   مصرف نشده ضایع مى شود! چقدر میوه طبخ شده ضایع مى

 چند برابر ـشود! چقدر لباس زیادتر از اندازه الزم   بیرون ریخته مىها  خانه

ماند، براى  ها مى ها و صندوق شود و در خانه خریدارى مى ـاندازه الزم  

  .ها اسراف است اینکه یک بار در مراسمى پوشیده شود! این

نند که اسـراف، فعـل حـرام    خواهم این مطلب را ملت عزیزمان بدا مى

است؛ گناه است؛ خالف شرع است؛ آنجایى که اسراف باشد و اسراف 

هاى الهى انجام گیرد، تضییع و تلف کردن نعمـت   مال و اسراف نعمت

هـاى کـم درآمـد،     است. تصمیم بگیرید این کار را نکنید. البته خانواده

هـاى   ادهشاید وسعشان هم نرسد که بخواهند اسراف کننـد؛ امـا خـانو   

هـاى متوسـط، متأسـفانه اسـراف      پردرآمد و حتّى بسـیارى از خـانواده  

کـنم   آن تأکید و پافشارى مى کنند. من این جمله را عرض کردم، بر مى

و خواهشمندم که ملت عزیزمان، این سخن را مورد توجه قرار دهنـد،  

شـان بـر اسـراف     به آن اهمیت دهند، براى آن حسابى باز کنند و سعى

ر عیـد سـعید فطـ    مقام معظم رهبري در نمـاز  هاى خطبه(  ن باشدنکرد

4/1/1372(.  

کـه   سـت ا نآشـود   آنچه از فهم و مطالعۀ مبانی دینی و منابع اسالمی استنباط مـی 

اي  ها از جمله بعد اقتصادي برنامه شارع مقدس براي تربیت انسان مسلمان از همۀ جنبه

معنـوي فـرد و جامعـه اسـالمی را تضـمین      منسجم دارد که پیشرفت و تعالی مـادي و  

کند. تجربیات انباشته دانشمندان و علماي مسلمان ایرانی در خالل آثار مختلف ادبی،  می

اي از رفتارهاي اقتصادي در قـرون میـانی تمـدن     رساند که الگوواره اخالقی و فقهی می

ت فراموشـی  دسـ  هاي بسیار به رغم موفقیت اسالمی در این سرزمین حاکم بوده که علی

شـرط   هاي فکري و تجربیات منطقی و عقالنی دیگر جوامع بـه  سپرده شده است. تالش

توان براي تدوین الگویی  هماهنگی و عدم مخالفت با مبانی دینی نیز منبعی است که می

مند شد. البته در ایـن مسـیر بـدین مهـم توجـه       ها بهره منسجم از تربیت اقتصادي از آن




