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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 صادق (فلسفه 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

گویی  در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از  -هاي علمی  توانایی

  به این نیاز بنیادین است.
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درواقع یک الگوي عملی بـراي 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 کـه   کارکردي آن -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  -گردد. هدف از این اقدام  می

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

مند به طی این طریق نیز فـراهم   نه پرورش نسل جوان و عالقهاست تا از این طریق زمی

را در گستره  )( مکتب علمی امام صادقگردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت 

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان 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 یثر بـر پ ؤعوامل مـ  یینده برخوردار خواهد شد. بررسشک از ثمرات آن در آ

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   بـوده و برنامـه  گیري و تحلیل اقتصادي حسـاس   هاي مربوط به تصمیم مهارت

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

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

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

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

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

آموختگان نظام آموزشی کشور  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

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

و که باید و شاید حضور دارند و نـه در تفسـیر و تعبیـر جریانـات و تحـوالت       گونه آن
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چـه  هـا   آن هـاي قبلـی   دهنـد. آموختـه   وقایع اقتصادي کشور، توانایی کافی از خود بروز می

و چه غیررسمی  ها،شگاهآشکار آموزش و پرورش و دان یهاي درس رسمی و از طریق برنامه

طور معمول ارتباطی به  هاي مختلف، به هادهاي فرهنگی آموزشی و رسانهاز طریق خانواده، ن

  ندارد. یدر حال تحول کنون يایمسائل و مفاهیم اقتصادي و اقتضائات دن

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

هاي اقتصادي قـرار   ژگیبا وی یاجتماعی خود در موقعیت يها تیکه فرد الجرم در مسئول

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

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

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

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

کننـده و   ف صـر ول در عرصـه اجتمـاعی، م  ئ، شهروند مسنیروي کاریک عضو خانواده، 

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

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

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

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

هـا   و دهمحیط زیسـت  جمله فیزیکی اطراف از  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. سواد اقتصادي و مالی به  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 .مشارکت کند ،خود رامونیپ يها تیدر فعال ساخت یم

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

اي  سواد به مجموعـه  يالدیم 1980و  1970در دهۀ  .بودها  آن ییو رمزگشا یرمزگردان

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  یفرهنگ ـ یچندگانه کامالً متأثر از بعد اجتماع

 »دهـه سـواد سـازمان ملـل متحـد     «در  ونسـکو ی یرسـم  هیانیراستا ب نیدر ا .استها  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 يسواد اقتصاد اینحالنظران عرضه گردد. اما با  صاحب يامر از سو نیا يبرا زین

مختلف سواد همواره مورد توجه قـرار   يها يبند از طبقه يریناپذ ییجدا ییجز عنوان 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 بانید پشتاز اسنا یکی عنوان 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 رفهو ح يمجموعه سواد اقتصاد نیا  .و... داند یکار را م و و کسب ینیآفر کار

 ،ینیکـارآفر  ،يا درك و فهـم حرفـه   ،يدرك و فهـم اقتصـاد   یکلـ  نیعنـاو  صـورت  بـه 

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 پس(پول، بودجه، 

  .شمرد یجامعه و... بر م ياقتصاد

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

 ياز انواع سواد الزم برا یکی عنوان 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

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

  



  

  

  

  

  هفتم فصل

  ایرانی تربیت اقتصادي ـ الگوي پیشنهادي اسالمی

  مقدمه

کـه   کند یبروز م یزندگ ای یعلم يها بخش یدر برخ یاوقات مشکالت و مسائل یگاه

مـرتبط جسـتجو کـرد. از جملـه      يهـا  بلکه در عرصه نهیدر آن زم دیرا نباها  آن حل راه

جامعـۀ ماسـت کـه     ياز مشکالت و مسائل اقتصاد یبحث برخ نیا يها شواهد و مثال

ـ      جامعـه آحـاد   ياقتصـاد  تیدر نوع تربها  آن حل راه  نینهفتـه اسـت. پـرداختن بـه چن

 يرا با فضـا  ينظر قیعم يها داشته و هم جنبه يا رشته نیب تیکه هم خاص یموضوعات

 یو ثمرات مهم ها ینیریخاص خود را دارد و البته با ش يها يدشوار زد،یآم یم يکاربرد

  همراه است.  زین

در  ییهـا  شهیر ایما  ياز مشکالت اقتصاد ياریکه بس شدعنوان  فصول گذشته در

. از گردد یم دینامطلوب تشد ياقتصاد تیترب دلیل به ایدارد و  حیناصح ياقتصاد تیترب

 یجامع دارد که احکام و دسـتورات الهـ   يا انسان برنامه یزندگ ياسالم برا گرید يسو

 میتعل زیاقتصاد و ن نۀینموده است. از جمله در زم عیررا تش آن یدر ابعاد مختلف زندگ

ه مورد توجه شـارع بـوده اسـت. بـه     مشترك و مرتبط وجود دارد ک يا عرصه تیو ترب

داشـته و در   يآثـار اقتصـاد   کسـو یشده است که از  عیتشر یاوامر و نواه گریعبارت د

 نیهمـ  گـر ید ياسـت و از سـو   یداشته و قابـل بررسـ   یگاهیاسالم جا ينظام اقتصاد

 یخاصـ  یو سازندگ زند یرقم م يرا در عرصۀ اقتصاد یخاص یانسان تیدستورات ترب

  فرد و جامعه انتظار دارد. يبراها  آن از

منطبق بر نوع نگرش خـاص   زین شرفتهیپ يخصوص کشورها هو ب گرید يکشورها
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پرداختـه و   ياقتصـاد  تیبه موضوع ترب یتیترب يکردهایرو زیخود به عرصۀ اقتصاد و ن

ـ ترب يهـا  انتخـاب کـرده و در برنامـه    يرا با هدفمنـد  یمیمجموعۀ مفاه و  یرسـم  تی

هـا در فصـل    برنامه نیاز ا یموفق يها . نمونهدهند یتفاده قرار مخود مورد اس یررسمیغ

  .دیدوم و چهارم ارائه گرد

 یاسـالم  یو تمدن ینید یبود که با استفاده از منابع غن نیا قیتحق نیما در ا هدف

ـ یدر زم يانسجام و هدفمنـد  جادیبه ا یجهان اتیاز تجرب يریگ و بهره یرانیا ـ ترب ۀن  تی

اهـداف   ایـ  یاصل يها لفهؤم نیو تدو یطراح قیمهم را از طر نیو ا میاقتصادي بپرداز

  .میکرد  يریگیپ یرانیا یخاص اسالم ياقتصاد یتیترب

ـ یاـ   یاسالم يالگو « کهال اصلی ؤساین با مرور مجدد  لذا  تربیـت اقتصـادي   یران

  اشاره نمود. گردد یم يبند فصل جمع نیکه در ا یموضوعات یبه معرف توان یم »چیست؟

» باید بدانـد «فصل، ابتدا یک گزارة شناختی در قالب  نیها در ا مؤلفه  بندي جمع در

موضوعات  شود و پس از آن ارائه می» باید بتواند« مهارتی در قالبـ  رفتاري  و یک گزارة

هاي موجود  محدودیت دلیل بهها خواهد آمد. شایان ذکر است که  اصلی مطرح در گزاره

همۀ مفاهیم مربوط بـه موضـوع را مـورد     توان یمحتواي تربیتی، همیشه نم ینیب شیدر پ

که در جداول فصل قبل مورد اشاره قـرار گرفتـه    یبرخی مفاهیم توجه قرار داد و بعضاً

  بندي آورده نشده است.  بود، در جمع

  یرانیاـ  یاسالم ینظام تفکر اقتصاد یکل ریتصو

کمـال   ریخـود و حرکـت در مسـ    يمعنـو و  يمـاد  اتیـ و ح یبقاء زنـدگ  يبرا انسان

وسائل معاش اسـت.  ها  آن نیتر يدارد که از جمله ضرور یمختلف يازهایو ن اجاتیاحت

ـ بـه نحـوة تمه   زیدر جوامع ن یاز رفتارها و تعامالت انسان یعیلذا بخش وس  طیشـرا  دی

از جمله غذا، لباس، سرپناه و مسکن  یزندگ هیامکانات اول هی. تهپردازد یم یزندگ يماد

به مدد روابط  ای يفرد صورت بهکه  هیاول يها يازمندیفراتر از ن یرفاه انسان نیتأم زیو ن

 يرفتارهـا  طـۀ یاست کـه در ح  ياز جمله موارد گردد، یحاصل م یو تعامالت اجتماع

ر مجموعۀ د ومنزل  ریشده است. چنانکه قدما، اقتصاد را در بحث تدب فیتعر ياقتصاد

آن بـه بحـث    يدیـ و از جمله موضوعات کل دادند یقرار م یمورد بررس یحکمت عمل

  .پرداختند یم یانسان ۀیاول يازهایرفع ن يبرا ها یاموال و دارائ  ریتدب

که در  يا حادثه نیتر و مهم یشتیو مع يامور اقتصاد تیو تمش ریگام در تدب نیاول
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بـه   ياسـت؛ گـذر   یانسـان  يها انتخاب دهد، یرخ م یروابط و تعامالت اجتماع يفضا

در  يمحـور  يا و اراده مقولـه  اریکه عنصر اخت دهد ینشان م یاسالم یشناس انسان یمبان

انسان بـوده اسـت. در نگـاه     یو جمع يفرد يها تیمسئول يساز نهیرفتارها و زم لیتحل

در قبـال   ییاهـ  تیو حق انتخاب، اوالً مسئول اریاز اخت يبرخوردار رغم یانسان عل ینید

 یبنـدگ  يها تیو عالم خلقت دارد، که تحت عنوان مسئول گرانیخود، خداوند متعال، د

او،  يهـا  کمـال و سـعادت بـر انتخـاب     ریحرکت در مس يبرا اًی. ثانشود یم ادیها  آن از

را معنـادار  هـا   آن جهـت داده و هـا   آن قرار دارد کـه بـه   ییها و چارچوب ها تیمحدود

گفت انسان موجودي است که در دایرة حکم الهـی مختـار آفریـده     توان ی. لذا مکند یم

هـا روبروسـت، الزم    کند که با انواع محدودیت شده است و چون در عالمی زندگی می

  کند.   هاي مختلف یکی را انتخاب خود در هر لحظه از میان گزینه دهاست با اختیار و ارا

از  ریـ کـه غ  میابیـ  یدر م م،ینگر یم یانسان يها که به انتخاب یزمان گریطرف د از

ـ دار  که در مقابل خداونـد متعـال بـر عهـده     یفیو تکال یاز حقوق اله یبرخ  یمـابق  م،ی

 شـود،  یدر عرصـۀ اقتصـاد را شـامل مـ     یانسـان  يها از انتخاب يادیرفتارها که حجم ز

منطقـاً   یتعامالت انسـان  نی. ادهد یم يروها  آن و در تعامل با گرانیمعموالً در مقابل د

و  ياز آن رقابت آغاز شده و به همکار تر نییکه از برخورد و پا دهند یرا شکل م یفیط

. توجـه بـه   )361، 1388پیغـامی،  ( انجامـد  یمـ  يو فداکار ثاریا تیو در نها یدوست نوع

مند در  آگاهانه و نظام يهادر حوزة اقتصاد با انجام رفتار یانسان یبردار تعامالت قیمصاد

ـ از اهم رد،یـ صورت گ دیو کجا با یچگونه، ک یهر نوع تعامل نکهیت و اتعامال نیا  تی

 ياریآن احکام و دستورات بسـ  ياسالم برخوردار است و برا يدر نظام اقتصاد ییبسزا

  .  شود یمطرح م لیخود به تفص يشده که در جا عیتشر

و  يفـرد  یهـا در زنـدگ   انسـان  يهـا  انتخـاب  نیو اثرگـذارتر  نیتـر  جمله مهـم  از

. اصـل  رنـد یگ یبـر عهـده مـ    یکار اجتمـاع  میاست که در تقس یانتخاب نقش ، یاجتماع

ها همانند و همگن نباشـند.   نموده است که انسان ءتفاوت در نظام احسن آفرینش اقتضا

اندیشند. در  لذا افراد احساسات، ادراکات و احوال مختلفی داشته و به اهداف متنوع می

شـوند و   متخصـص مـی  ها  آن هاي گوناگونی روي آورند و در نتیجه به کارها و فعالیت

را بـا   کننـد  یم دیوجه ممکن انجام داده، مازاد بر آنچه تول نیرا به بهتر کنند آن می یسع

بـه نـوعی    نجـر کـار و تخصـص در اجتمـاع م    میتقس نیخود مبادله نمایند. ا ازیموارد ن
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روستا، منطقـه   مانند شهر،  یمعج يها تیهو يریگ ها و شکل وابستگی متقابل بین انسان

بودن انسـان و   باطبع یشناسانۀ مدن انسان یژگی. اسالم ضمن توجه به وشود یو کشور م

محقق شود، از مسلمانان خواسـته   یاجتماع یدر بستر زندگ دیرشد و تکامل او با نکهیا

) یمـان ی(حـب و وداد ا  و محور والء مانیا يرا بر مبنا یعیطب یجمع یگهمبست نیکه ا

آن بتوانند دستورات  لیتا در ذ ندینما يگذار هیرا پا ینموده و جامعۀ مستقل اسالم فیتعر

  .ابندیخود دست  ستۀیرا جامۀ عمل بپوشانند و به کمال شا نید یو احکام اجتماع

قواعـد و نهادهـایی    بخشد، یدر اجتماع سامان م یبه روابط و تعامالت انسان آنچه

بـر   یاله ری. تقدسازد یمند م نموده و نظام فیتعر یخاص را در چارچوبها  آن است که

الهی)  هاي (سنت نیدر بستر قواعد و قوان زیعالم ن نیادارة ا یقرار گرفته است که حت نیا

انسانی و اجتمـاعی نیـز بـراي حفـظ نظـم و انسـجام        عرصۀجریان داشته باشد. اما در 

یم حرکـت عمـومی بـه سـمت     و تنظها  آن وفصل جوامع، پیشگیري از اختالفات و حل

هـاي قـوانین و مقـررات،     صـورت  بـه گیـرد کـه    اي از قواعد شکل می اهداف، مجموعه

 ودههاي اجتماعی بر تعامالت انسانی حاکم ب هاي اخالقی، آداب و رسوم و سنت ارزش

  دهند. جهت میها  آن و به

  

و تعامالت را در روابط  نموده و آن کیانسان را تحر يآنچه رفتارها گرید يسو از

تأثیر اطالعاتی که از محیط  هایی است که تحت انگیزه دهد، یجهت م یو اجتماع ياقتصاد

شوند  و با ایجاد نوعی از انتظارات موجب می کند، در او شکل گرفته  پیرامون دریافت می

که افراد نسبت به انجام عملی یا ترجیح انتخاب و تعاملی تشویق شـده یـا از آن دوري   

 افتـه ی تیـ در اقتصـاد اهم  يقدر بهها  انگیزهلۀ ئامروزه مس ). 374، 1388، یغامیپ( نمایند

و  تیاهم یشده است تا به نوع ریتعب» نقطۀ پرگار دانش اقتصاد«از آن به  یاست که حت
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   (PALGRAVE 2008, 1989: 744) .ندینما وشزدمفاهیم اصلی دانش را گ ریارتباط آن با سا

ها و تعامالت انسانی در اقتصاد به تصمیماتی منجـر   نهایت اینکه تمامی انتخاب در

هـا و دولـت) در مواجهـه بـا مقولـه       (افراد، خانوارها، بنگاه عوامل اقتصاديکه  شود یم

ها و در چارچوب قواعد، در مـورد   ناشی از آن و در پاسخ به انگیزه بستان  کمیابی و بده

کننـد. پاسـخ بـه     خود اتخاذ می يها امکانات و داشته ع،بچگونگی و نحوة تخصیص منا

سؤاالت کلیدي اقتصاد در مورد اینکه چه کسی، چه چیزي، چه میزان تولید کند و ایـن  

شده و توسط چه کسـی مصـرف شـود، حاصـل مجمـوع ایـن        عیچگونه توز داتیتول

گیـري بسـترهاي مختلفـی در     ها و تصمیمات تعـاملی اسـت و خـود بـه شـکل      انتخاب

  انجامد.  تخصیص منابع، کاالها و خدمات می

هـاي   یکی از این بسترهاي تعاملی با قواعد و انگیـزه  عنوان بهصورت بازار  نیا در

خاص خود، بـا مکـانیزم رقابـت عمـل نمـوده و سـبب تخصـیص بخشـی از منـابع و          

عوامـل  هاي خیریه نیز همراه با  گردد. بستر تعاملی مبتنی بر فعالیت هاي اقتصاد می داشته

دوستی  خود و با مکانیزم مبتنی بر نوع ارزشیانگیزشی و قواعد خاص اغلب اخالقی و 

 يگری. پاسخ بخش دردیگ یو ایثار بخش دیگري از تخصیص منابع اقتصاد را بر عهده م

 زمیها و با مکـان  افراد و بنگاه انیاز سؤاالت فوق در بستر قراردادها و روابط بلندمدت م

خود را با استفاده  ستاز منابع در د یبخش زیدولت ن تیو در نها شود یداده م يهمکار

  . دهد یم صیتخص يمختلف و از جمله دستور يها زمیاز مکان

 انیـ در جر نهیمطلوب و به صورت به توانند یم يها و تعامالت اقتصاد انتخاب نیا

ـ نزد شان یلکه افراد و جوامع را به اهداف عا ندیدرآ ییابزار کارا صورت بهباشند و   کی

 نیـ خود را از دسـت بدهنـد کـه در ا    ییدچار شکست شده و کارا توانند یو م کنند یم

  اندیشی شود. براي آن چاره دیبا صورت

ـ     یاصـل  يها مؤلفه توان یمجموع م در در نظـام  هـا   آن نیکـه از اجـزاء و روابـط ب

  دانست.  ریموارد زدر قابل استخراج است را  ياقتصاد



20  (جلد دوم) تعلیم و تربیت اقتصادي 

   

ـ از ا یقیبتواند فهم دق ياقتصاد تیو ترب میچنانچه تعل رسد ینظر م به اجـزاء و   نی

 يسـو  کنـد و او را بـه   جـاد یرا در مخاطـب ا  گفتـه  شیروابط در کنار اصول و اهداف پ

کامل دسـت   قیخود و عمل متناسب آن رهنمون گردد، به توف ستۀیشا گاهیجا ییشناسا

اهـداف   عنـوان  بـه رم مـوارد زیـر   هاي تحقیق در فصل چها با توجه به یافته است. افتهی

شود. توجه شود که اهداف کلی به ساختار نظام  تربیت اقتصادي اسالمی ایرانی ارائه می

  دهد. ی کرده و بسط میئرا جز تفکر اقتصادي برگشته و اهداف تفصیلی آن

  یگ�  انتخاب و تصميم

  که:  باید بداندمتربی 

 برخـی  بایـد  داشـته باشـیم؛ لـذا    توانیم همزمـان  خواهیم نمی همه آنچه را که می

  نموده و مابقی را کنار بگذاریم.چیزها را انتخاب 

  بتواند:با استفاده از دانش مذکور باید متربی 

را چیزهایی چه  وآورده   دست بهی هایچیز تشخیص دهد که هنگام انتخاب، چه

  دهد. از دست می

  گیرد.   کل میهایش ش گر آفریده شده و شخصیت او با انتخاب انسان انتخاب

و چـون در  فریده شده اسـت  آمختار است که در دایرة حکم الهی انسان موجودي 

اختیار و 

انتخاب

تخصص و 

تقسیم کار

روابط و 

تعامالت

قواعد 

تعامل 

انگیزه ها

کار و 

آفرینش

تخصیص
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با اختیـار و اراده  الزم است  1ها روبروست، کند که با انواع محدودیت عالمی زندگی می

کنـد. اسـتفاده از اختیـار و      نتخابهاي مختلف یکی را ا از میان گزینهخود در هر لحظه 

بخشـد و بـه عبـارت دیگـر قـدر و       هاست که به شخصیت انسان معنا می انجام انتخاب

 هاست. هاي خوب او و اراده براي عملی ساختن آن ارزش هرکس به اندازة انتخاب

  یابد. هاي انسان در چارچوب تکوین و تشریع معنا می انتخاب

هـاي الهـی طبیعـی و     چارچوب قوانین و سنتدر  هاي انسان مسلمان اوالً انتخاب

نیز مقید به احکـام و   هاي او بخشی از انتخاب تکوینی این عالم قابل تعریف است، ثانیاً

است که از فرد و جامعه اسالمی خواسته شده با عمل به آن راه نیل بـه   2دستورات دین

نکه دسـتورات  هاي دنیوي و اخروي و سعادت و رستگاري را بپیمایند. ضمن ای مطلوب

هـاي صـحیح    بنـدي و انجـام انتخـاب    معیاري اصلی در اولویـت  عنوان بهو احکام دین 

  کند. ، فرد و جمع را راهنمایی می3انسانی

  هاي افراد مؤثر است. هاي متقابل جمعی بر انتخاب وابستگی

(اعـم از   هـاي متقابـل جمعـی    هاي فردي در تعامل و وابسـتگی  بسیاري از انتخاب

گیرند یـا   المللی و جهانی) شکل می سازمانی، قومی، امت اسالمی، ملّی، بینخانوادگی، 

شوند. لذا به نوعی سعادت فرد با دیگران به هـم پیونـد خـورده و او در     از آن متأثر می

،  هـا و تکـالیف اقتصـادي    هاي جمعی خود مسئول است و برخی مسـئولیت  قبال هویت

هایش حاکم است.  ت طرح شده و بر انتخابسیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از این جه

  گیرد. اصل کفالت عمومی و لزوم امر به معروف و نهی از منکر از اینجا نشأت می

  است. هایی دارد و مستلزم از دست دادنی  هر انتخابی هزینه

منفعت  دنبال جلب هاي خود به ذاتی در انتخاب صورت بهانسان موجودي است که 

پردازد.  می دو  هاي خود به محاسبۀ این گیري است؛ لذا همواره هنگام  تصمیم و دفع ضرر

دوسـتی،   خـواهی، زیبـایی   جویی، کمال (مانند حقیقت هاي فطري انسانی عالوه گرایش به

ها و ضررها دارند. آنچـه کـه از    خیر اخالقی) در این میان نقش مهمی در تعیین منفعت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

  . عالم ممکن الوجود1

  . هدایت تشریعی2

برابـر و   10مـثالً صـدقه   کنـد.   بنـدي هـدایت مـی    ها هنگام اولویت ها و وزن آن دین در تعیین ارزش انتخاب .3

 برابر 18الحسنه  قرض
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گی و حیات انسانی ین است که با توجه به گستره زندرود ا یک انسان مسلمان انتظار می

 صـورت  بـه ها و منـافع   جاي تحلیل هزینه ههاي خود ب گیري ، در تصمیمدر دنیا و آخرت

 جمعـی و ـ   معنوي، فـردي ـ   مدت، به تحلیلی مادي صرفاً فردي، مادي، دنیوي و کوتاه

 میمات توجه کند. چراها و منافع تص بلندمدت از هزینهـ   مدت کوتاهاخروي و ـ   دنیوي

گیري فقط کسب رضایتمندي شخصی نیست و رشد شایستۀ انسانی در  که مبناي تصمیم

  قالب انجام تکالیف بندگی، راه سعادت اوست.

  شود هر انتخابی هزینۀ فرصتی به همراه داشته باشد. کمیابی سبب می

 متعـددي روبـرو   با انتخاب هـاي  ها و خانوارها و... همواره ها، سازمان افراد، گروه

مات یسـازد تـا تصـم    یرا قادر مـ ها  آن ،ها مند جایگزین سه نظامیو مقا ییشناسا هستند؛

  ند.یاحتراز نما تا حد ممکن ها انتخاب ةنشد ینیب شیج پیرند و از نتایآگاهانه بگ

 هاي الهی در طبیعت، یا توسـط  نعمت صورت بهبه رایگان کنند که  گمان می رخیب

اي همـراه   ، برایشـان بـا هزینـه   شـود  فراهم میها  آن براي دولت وسیله هیا ب و ها خانواده

که بایـد   دندارو متنوعی   هاي دیگر استفادهنیز  منابعنیست، اما باید دانست که حتی این 

  دید بهترین استفاده از آن منابع چیست؟

در محله خود زمینی مناسب با استاندارد یک استادیوم فوتبال  نوجواناناغلب  مثالً

را  باقیمانـده و موجـود در محلـه    زمـین تنها  داريشهرخواهند؛ حال اگر  براي بازي می

هاي دیگري بـراي آن زمـین نداشـته     آیا استفاده ،کردفوتبال استفاده  زمینبراي ساخت 

دم آن محله بوده است؟ یـا اینکـه   است و آیا آن انتخاب بهترین انتخاب ممکن براي مر

اگر یک پارك تفریحی و یا یک سالن مطالعه و کتابخانه مجهز و یـا یـک درمانگـاه یـا     

 دچار کمیابی هستند،ساخت بهتر بود؟! انجام هر انتخابی زمانی که منابع  مدرسه و... می

اثر هـر   هاست.؛ به بهترین گزینۀ از دست رفته در ي از دست دادن دیگر انتخاببه معنا

  شود. انتخابی هزینه فرصت گفته می

هاي جمعی همین رویـه حـاکم اسـت و نماینـدگان      در یک اجتماع نیز بر انتخاب

مردم در مجلس یا شوراي شهر با توجه به منـابع کمیـاب در دسـترس دائمـاً در حـال      

هاي ممکن براي شـهر یـا کشـور     هاي موجود براي اتخاذ بهترین تصمیم مقایسۀ انتخاب

(در مثال فوق کتابخانه، پارك، درمانگاه یـا   جایگزینهاي  مقایسه ارزش فرصت ند.هست

(در مثـال سـاخت زمـین فوتبـال) از دسـت       در صورت انجام هر انتخـابی که  مدرسه)
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 وبسـنجند   را موجـود هـاي   را قادر سازد کـه فرصـت  ها  آن نمایندگان و روند، مردم می

اقـدامات و   نتـایج نسـبت بـه    چنین مردم را. این تحلیل همبگیرندرا  اتتصمیمبهترین 

منجر به افزایش احساس  و کند آگاه می دهند، دیگران انجام می که براي خود و کارهایی

  .شود میها  آن در تعهد مسئولیت و

  هاي آتی دخیل نمود. را نباید در انتخاب 1هاي در رفته هزینه

را کـم   انتخـاب آتـی مـا نـه آن    شود کـه   هایی گفته می رفته به هزینه هاي در هزینه

گیـري بعـدي    ها را نبایـد در انتخـاب و تصـمیم    نماید؛ این هزینه کند و نه اضافه می می

را گم کرده،  سینما تهیه کرده است ولی در راه آن تدخیل کرد. براي مثال فردي که بلی

ند بلکه در تصمیم آتی خود براي تماشا یا عدم تماشاي فیلم نباید هزینۀ قبلی را لحاظ ک

  گیري نموده و دست به انتخاب بزند. از ابتدا باید در مورد این موضوع تصمیم

  اند.   هاي درونی و بیرونی ها متأثر از اطالعات و انگیزه انتخاب

ها و  ها یا مجازات مشوق صورت بهعوامل انگیزشی درونی و بیرونی همواره وجود 

هـاي یـک انتخـاب بـر      منـافع و هزینـه  برآمده از آن در مورد  انتظاراتنیز اطالعات و 

مثال بـراي   عنوان به کند. دهی می را جهتها  آن تصمیمات فردي و جمعی اثر گذاشته و

نیـل بـه   بسته به سطح ایمان او، شوق به بهشت یا ترس از جهـنم یـا   یک انسان مؤمن 

 فوایدها و  ها و محاسبۀ هزینه گیري بسیاري از انتخاب تواند مبناي شکل الهی میرضوان 

  قرار گیرد. ها  آن

هاي خود در پی کسب اطالعات اسـت   براي انجام انتخابعالوه بر این انسان همواره 

جوي خـود از هرگونـه ابهـام و عـدم شـفافیت در       و در این میان با توجه به فطرت حقیقت

نمونه در اثر غفلـت و عـدم توجـه     عنوان بههاي انتخابی گریزان است با اینحال گاهی  گزینه

  شود که در اسالم با عنوان مبادالت غرري نهی شده است.  اسیر آن می

  مدت و بلندمدتی دارند. ها، نتایج و تبعات کوتاه انتخاب

مدت و بلندمدتی براي آینـده   هاي فردي و جمعی در هر زمان تبعات کوتاه انتخاب

هـاي گذشـتۀ ماسـت؛ ضـمن      ار و نتایج انتخاببه همراه دارند. شرایط امروز ما تابع آث

کند. پـس بـراي هـر     هاي آینده خلق فرصت می اینکه گاهی انتخاب امروز براي انتخاب

نگري به عاقبـت آن توجـه نمـوده و بـا توکـل بـه خـدا و صـبر و          انتخابی باید با آینده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Sunk costs 
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  ف تالش کنیم.ها تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب و انجام تکلی استقامت در مسیر عمل به انتخاب

  گیرند. ها در بستري از تعامالت متوالی و متداوم شکل می انتخاب

گیرند؛ بدین معنا که هر  هاي انسان در بستري از تعامالت تکراري شکل می انتخاب

انگیزاند. ضمن اینکه ایـن   هایی از طرف دیگران را برمی العمل انتخابی از سوي ما عکس

ته و براي مراحل بعدي نیز توالی و تداوم دارد. همین تعامالت در یک مرحله خاتمه نیاف

شود یک فروشندة عاقل براي حفظ توالی و تداوم تعامالت خـود   امر است که سبب می

دار محلی نسبت  نامی در بازار باشد و یا اعتماد بیشتري به مغازه با دیگران در پی خوش

  گیرد. به یک دستفروش شکل می

زمانی داشته و انتخابی بهتر در حال یـا آینـده بـا     نها حالت بی برخی از انتخاب

  شوند. هم مبادله می

گیرنـد، یعنـی گـاهی     زمانی به خود می هاي ما در بسیاري موارد حالت بین انتخاب

اي از خود  کسی که موقوفه شود. مثالً هاي امروز با انتخابی بهتر در آینده مبادله می انتخاب

شی از مصرف امروز خود را با اجر و ثواب اخروي و پو گذارد، گذشتن و چشم جا می به

هایی در آینده با انتخاب حال مبادلـه   آثار متأخر آن عوض کرده است. گاهی نیز انتخاب

  از این نمونه است. (مثل نفت و گاز) شود که استفاده از منابع و ذخایر معدنی می

 ز بـین چـه مقـدار   (این یا آن) و گاهی نی ها بین دو یا چند گزینه گاهی انتخاب

  گیرد. (چقدر) از یک گزینه انجام می

صـورت   هاي انسانی گاهی براي انتخاب بین دو یا چند گزینه است و در ایـن  انتخاب

پـردازد.   به انجـام انتخـاب نهـایی مـی    ها  آن هاي کل فرد یا جمع با مقایسۀ منافع کل و هزینه

انتخاب تا کجا پـیش رود، لـذا بـراي    گاهی نیز انتخاب براي این است که تا در تعیین مقدار 

گـاهی   کنـد. مـثالً   هاي اضافی واحدهاي بیشتر آن اقدام می انجام آن به بررسی منافع و هزینه

کنیم و گاهی در مـورد اینکـه    آالت استفاده شود انتخاب می بین اینکه از نیروي کار یا ماشین

  ت را برگزینیم.آال چند کارگر استخدام کنیم یا چه کمیت و کیفیتی از ماشین

  ها نقشی اساسی دارد. عزم و اراده در ثمربخشی انتخاب

باشـد!  هـا   آن ها باید در کنار اراده کافی براي به ثمر رساندن انجام عاقالنه انتخاب

مابقی آن منـوط بـه اراده و    اه در گرو انتخاب شایسته است وتنها بخشی از نتایج دلخو

  است.انتخابی عزم راسخ در به ثمر رساندن تصمیمات 



  25 ياقتصاد تیترب یرانیاـ  یاسالم يشنهادیپ يالگو

 1سنین کودکیـ  مفهوم انتخاب :86 جدول

 در پایان این مقطع متربی باید بداند:
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از دانش 

 مذکور بتواند:

توانـد   انسان مختار آفریده شـده اسـت یعنـی مـی     -1

  کند. انتخاب 

  برخی از موارد انتخاب خود را برشمرد. -1

توانـد   خواهـد را نمـی   همیشه هر آنچه مـی   انسان -2

ــهانتخــاب کنــد.  ــه،  دلیــل ب ــامعقول بــودن آن گزین ن

  هاي مالی یا ممنوعیت دینی. محدودیت

هاي پدر و مادر  ها و یا عدم انتخاب دلیل بعضی از انتخاب -2

  را توضیح دهد.

(مورد  آورده دست بهنتخاب اخیر خود آنچه در مورد چند ا -3 انجام هر انتخابی مستلزم از دست دادنی است. -3

محدودیت  دلیل به(مواردي که  انتخابی) و آنچه از دست داده

 در انتخاب نتوانسته برگزیند) را بیان کند.

ارزش  عبارتسـت از  فعالیـت هزینه فرصـت یـک    -4

 رود. ز دست میکه ا گزینۀ جایگزینیبهترین 

بندي  التحریر) اولویت (مثالً انواع لوازم از میان چهار گزینه -4

(از دسـت رفتـه) را    (انتخـاب شـده) و دوم   کند و گزینۀ اول

 معرفی نماید.

یـا   (اشـیاء)  هـا کاال بـرداري از  مندي و بهـره  بهره -5

کننده برخی از  اي از اعمال) برطرف (مجموعه تاخدم

 هاي انسانی است. نیازها و خواسته

هاي  مثال همراه با را و نیازهاي خود ها خواستهلیستی از  -5

 ند.مربوط به آن تهیه ک تامخد و کاال از یصحیح

ــه -6 ــا و تشــویق تنبی ــه  ه ــراي ب ــا ب ــت آوردن  ه دس

  هاي کمتر است. هاي بهتر و هزینه فرصت

هاي خانوادگی  ها و تنبیه هدف از قراردادن بعضی تشویق -6

  توضیح دهد. ها و منافع آن و اجتماعی را با توجه به هزینه

در مورد  صمیمت صورت بهما هاي  انتخاببرخی از  -7

 ست.ا» آن«یا » این«

هـاي ایـن یـا آن را     هاي مختلف مفهوم انتخاب با مثال -7

 انتقال دهد. مانند سینما برویم یا پارك و...

شود فـرد منـافعی یـا     انجام هر انتخابی سبب می -8

  یی را متحمل شود.ها هزینهآورده و  دست بهفوایدي را 

ها و فواید آن تهیه  در مورد یک انتخاب لیستی از هزینه -8

  نماید.

فرد یا جمع در ازاي انجـام   است که فایده خیري -9

 کند. آن انتخاب عاید خود یا دیگران می

 حیـوان و نگهداري یک خرید ها و منافع حاصل از هزینه -9

 .ندمثل یک مرغ را لیست کخانگی 

گرفتن  ءجمع، در ازافرد یا  است که زیانیهزینه،  -10

 شود. هر تصمیم، متحمل می

هایی براي  ها و زیان هاي ما که هزینه برخی از انتخاب -10

 ها) داشته را بیان کند. (مثل همسایه طبیعت و یا دیگران

هـا و فوایـد    توانـد هزینـه   جایی که انسـان نمـی   -11

باید از  ،تشخیص دهد کامل صورت بهخود تصمیمی را 

  متخصصین و افراد آگاه بپرسد.

بعضی از تصمیماتی که پدر و مادر با مشورت دیگـران   -11

را  ،انـد  اند و یا به توصیه افراد متخصـص عمـل کـرده    گرفته

  معرفی کند.

هاي آینده  ها یا فرصت براي انتخاب باید به گزینه -12

 نیز توجه کرد.

هـایی در   ه چیزانداز پول چ بیان کند که در صورت پس -12

 تواند داشته باشد. آینده می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

کند و رفته رفته با سیر  در این جدول فرض بر این بوده است که کودك بیشتر با محسوسات ارتباط برقرار می. 1

  توان او را وارد حوزه معقوالت و مفاهیم انتزاعی نمود. از محسوس به معقول می



26  (جلد دوم) تعلیم و تربیت اقتصادي 

 در پایان این مقطع متربی باید بداند:
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از دانش 

 مذکور بتواند:

براي به ثمر رسیدن هـر انتخـابی بایـد صـبر و      -13

 پایداري نمود.

همـراه بـا   ها  آن هایی از طبیعت ارائه نماید که در مثال -13

 تالش و پشتکار در تصمیم باید صبر و پایداري کرد.

  سنین نوجوانی ـ مفهوم انتخاب :87 جدول

 مقطع متربی باید بداند:در پایان این 
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از 

 دانش مذکور بتواند:

انسان مختار آفریده شده است و قدر و ارزش او با  -1

  شود.  هاي خوبش تعیین می انتخاب

را ها  آن هاي خود تهیه کند و فهرستی از بعضی انتخاب -1

  بندي کند. اولویت

ها محدود است، خداوند  علم انسان از آنجا که دایره -2

هـا و   اساس علمش به خیرها و شـرها و منفعـت   دانا بر

(حرام)  ها بازداشته ها را از برخی انتخاب ضررها، انسان

  (حالل).   ها دعوت کرده است و به برخی انتخاب

برخی از احکام فقهی و اخالقی مربوط به خود را بداند و  -2

را صـرفاً  هـا   آن مورد نظر در ها و ضررهاي احتمالی منفعت

  یک احتمال برشمرد. عنوان به

جو دارد که همواره در جستجوي  انسان ذاتی کمال -3

هایش  هاست، با این وجود خواسته ها و باالترین بهترین

بیش از منابعی است که در دسترس دارد، به این خاطر 

  با محدودیت مواجه است و باید دست به انتخاب بزند.

خواهد را همراه بـا   چیزهایی که در حال حاضر می همه -3

هاي طبیعی، ارثی، جغرافیایی، تـاریخی،   برخی از محدودیت

به ها  آن اجتماعی و فرهنگی خود برشمرد و چرا باید از بین

  انتخاب دست بزند.

ها و جوامـع بـا کمیـابی روبـرو      همه افراد، خانواده -4

توانند همه آنچه را  نمیگاه  هستند؛ این یعنی آنکه هیچ

 باشند. خواهند در اختیار داشته  که می

فعالیتی گروهی تعریف شود کـه در آن، افـراد موظـف     -4

 باشند لیستی از اقدامات را در زمان کوتـاهی انجـام دهنـد   

هـا   آن قلم کار مختلف به 30روز تعداد  براي یک نیم (مثالً

 ارجاع شود!)

متناسب با اهداف واقعی  هاي انسان نیازها و خواسته -5

  شوند.  یا کاذب او در زندگی تعریف می

هـاي خـود ذکـر کنـد و      هایی از نیازها و خواسـته  مثال -5

  نیاز دارد یا نه!ها  آن بررسی کند که آیا واقعاً به

نیـز  هـا   دولـت  جوامـع و هـا،   خـانواده  ،افراد همانند -6

و  هـا  خواسـته چـرا کـه   کننـد.   را تجربه می  محدودیت

وسـیله   هببتوان است که  میزانیبیشتر از  یازهاي آنانن

 را برآورده ساخت.ها  آن منابع موجود در دسترس همۀ

قـرار  شوراي شهر  ءاعضا عنوان بهبازي گروهی در یک  -6

تخصیص دهند. موارد مـورد   اي صد میلیونی را است بودجه

هـر  دستگاه ماشین پلیس جدیـد   چهار نیاز شهر عبارتند از:

هرکدام به  درمانیدو مرکز تعمیر  بیست و پنج میلیون،یک 

هرکـدام بـه    ورزشزمین  دوساخت و میلیون هزینه پنجاه 

مـوارد   برخـی از  چراتوضیح دهند که  میلیون!پنجاه  هزینۀ

 وایجاد شده را توصیف کنند  1بده بستان انتخاب شود؟باید 

 بشناسند.را  خودتصمیم هزینه فرصت 

هاي کل و منافع کل هـر   ید هزینهبراي انتخاب با -7

 را با هم مقایسه کرد.ها  آن گزینه را محاسبه نموده و

ها و منافع یک انتخاب قابل بررسـی   تالش کند هزینه -7

 (مثالً خرید یک خودرو) را محاسبه و مقایسه نماید.

ها و منافع، برخی از آنچـه یـک انسـان     با تعیین هزینه -8ها و منـافع هـر    آوردن صحیح هزینه دست بهبراي  -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Tradeoff 



  27 ياقتصاد تیترب یرانیاـ  یاسالم يشنهادیپ يالگو

 مقطع متربی باید بداند:در پایان این 
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از 

 دانش مذکور بتواند:

  کند، را معرفی نماید. کند یا انتخاب نمی مسلمان انتخاب می  ها است.  سانبخش ان انتخاب، هدایت الهی یاري

ها نتایج بالفاصله و  گونه نیست که همه انتخاب این -9

وجود دارنـد کـه    ییها انتخاب باشند،  مدت داشته کوتاه

دنبـال   آینـده بـه   حال و ی را درنتایجپیامدها، تبعات و 

 توجه کرد.ها  آن لذا باید در هر انتخاب به د.ندار

هاي خود را تجزیه و  یکی از انتخاب يآمدها پیو  نتایج -9

ـ  مثل انتخاب درس نخوانـدن  ( تحلیل کند ات بـراي امتحان

رخ خواهـد   زمانیچه هر یک در بگوید همچنین  و )مدرسه

 .داد

و تفاوت در اهـداف و  افراد با توجه به سطح فهم  -10

غایات خود، گاهی اوقات در سـنجش منـافع و مضـار    

هاي نهـایی   کنند. اما حقانیت انتخاب متفاوت عمل می

 منوط به رعایت احکام و قوانین الهی است.

در یک فعالیت گروهی، یک صورت مسئله اقتصـادي   -10

حل خود را ارائـه   طرح شود و از همه أعضا خواسته شود راه

ها، راه احتماالً درست  حل گاه با نقد گروهی همه راهدهند، آن

 که برگرفته از احکام الهی است بیان شود.

هاي انسانی میزان  از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب -11

  اطالعات او و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی است.

هاي مردم در جامعه را نام برده و به عوامل  برخی از انتخاب - 11

  ها) اشاره کند. (اعم از اطالعات و انگیزه ها آنمؤثر بر 

هاي انسانی در فضاي اجتماعی و متأثر از  انتخاب -12

  گیرند. آن شکل می

برخی از تغییر رفتارهاي اجتماعی (مثل تغییر در الگوي  -12

انـد،   مصرف) را که تحـت تـأثیر فضـاي اجتمـاعی رخ داده    

  تحلیل کند.

 جوانی سنین ـ مفهوم انتخاب: 88 جدول

 در پایان این مقطع متربی باید بداند:
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از دانش 

 مذکور بتواند:

هـا غیـر از انتخـاب     براي عملی ساختن انتخـاب  -1

  اي قوي هم الزم است. صحیح، اراده

ها  آن هاي خود که موفق به عملی ساختن برخی از انتخاب -1

توضیح دهـد کـه علـت عـدم مـوفقیتش،      نشده را نام برده و 

اراده ضعیف یا استقامت نکردن در مسیر آن  ،انتخاب ناصحیح

  .بوده است

را  برخــی عوامــل، اراده را تضــعیف و برخــی آن -2

  کنند. تقویت می

هایی براي کنترل و یا  هایی از هر یک ذکر کند و راه مثال -2

  بیابد.ها  آن تقویت

محدود و متناسب با کمال نیازهاي انسان، واقعی،  -3

تواند کاذب، نامحدود و  هاي او می او است، اما خواسته

متنوع و حتی مانع رشد او باشد. به این خـاطر، تنهـا   

  ها توجه کرد. باید در مسیر رفع نیاز به خواسته

هایی از  ها را اجماالً برشمرد و نمونه نیازهاي واقعی انسان -3

ن نیازها در جامعه رواج دارد هاي کاذبی که به اسم ای خواسته

(مثل خرید لوازم لوکس مسرفانه و خودنمایانۀ تجملی) را نقد 

  کند.  

براي شناخت نیازهاي واقعی، دین به کمک عقل  -4

  آید. انسان می

هایی از احکام الهی بزند و توضیح دهد هر حکم کدام  مثال -4

  کند. نیاز واقعی انسان را به او یادآوري می

ــی  -5 ــزه یک ــابع انگی ــراي    از من ــی ب ــش درون بخ

هاي یک انسان مسـلمان، رضـایت خداونـد،     انتخاب

  شوق به پاداش و ترس از عذاب او است.

توان رضـاي خداونـد را تشـخیص داد و     بگوید چگونه می -5

بعضی از کارهاي مورد رضاي خداوند را در رفتارهاي شخصی، 

  خانوادگی و اجتماعی معرفی کند.

تکالیف اجتماعی خود را با این مبنا تحلیـل نمایـد. بـراي     -6(خـانواده،   پیوندي که آدمی با دیگرانبا توجه به  -6
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 در پایان این مقطع متربی باید بداند:
در پایان این مقطع متربی باید با استفاده از دانش 

 مذکور بتواند:

جامعه، منطقه، امت اسالمی و جهـان) دارد، بایـد در   

احساس مسـئولیت نمایـد.   ها  آن مقابل خیر و صالح

هایی  بسیاري از تکالیف دینی در قبال چنین مسئولیت

  است.  وضع شده

، امر بـه معـروف و نهـی از منکـر،      انتخابات نمونه شرکت در

  کمک به محرومین و...

 دولت هایا بنگاهها،  خانوادهافراد،  کههایی  انتخاب -7

ــامعین نتــایج پیامــدها و اغلــب، دهنــد  انجــام مــی ن

. گاهی تبعات بلندمـدت  دندار یمدتبلندمدت و  کوتاه

بـه   رامـدت تصـمیم    ه و کوتاهنتایج اولییک انتخاب 

 .کند میخنثی کلی 

مبنی  یدبیرستان آموز دانشتصمیم  هچگوندهند که توضیح  -7

توانـد   هفته در طول سـال تحصـیلی مـی    ساعت کار در 20بر

د کـه  دهتوضیح العمرش را کاهش دهد. همچنین  درآمد مادام

 درآمـد بهبـود   با هدفافزایش حداقل دستمزد قانونی  هچگون

 .بینجامدها  آن درآمدبه کاهش تواند  درآمد می خانوارهاي کم

هاي افراد در بسـتر تعـامالت    بسیاري از انتخاب -8

اجتماعی، دفعی و یکباره نیست و برخی بارها تکـرار  

  شود. می

هاي دیگر سرمایه  له خوشنامی در بازار (و مثالئاهمیت مس -8

اجتماعی) را با توجه به نقشی کـه در تعـامالت تکـراري دارد    

  تحلیل نماید.

ها و تصمیمات ما آثـار و تبعـات    از انتخاببرخی  -9

هـا   آن اي دارد کـه توجـه بـه    غیرمستقیم و ناخواسته

  زند. انتخاب بهتري را رقم می

تحلیل کند که ایجاد یک دانشـگاه یـا کارخانـه در یـک      -9

مسـتقیم فرهنگـی و اقتصـادي     منطقه چه آثار و تبعـات غیـر  

  باشد.  تواند داشته می

اسـت مـا را از انتخـابی در    ممکن   یک انتخاب -10

دارد و بر عکس ممکـن اسـت فرصـتی در     آینده باز 

  آینده براي ما ایجاد کند.

انداز را براي پیشرفت اجتماع تحلیل کند.  له لزوم پسئمس -10

  بحث وقف را با این مبنا مورد بحث قرار دهد.

ها با مقایسـۀ انـدکی از منـافع     برخی از انتخاب -11

  گیرند.  شکل می  ي اضافی آنها اضافی با هزینه

(بـراي   هاي استخدام یک کارگر اضـافی  منافع و هزینه -11

 برنامه اضـافی  نام در یک کالس فوق یا ثبت یک تولیدکننده)

  را تحلیل کند. آموز) (براي یک دانش

گاهی براي انجام یـک انتخـاب بـا معیارهـاي      -12

مختلفی مواجه هستیم که هر یک وزنی در انتخـاب  

صـورت الزم اسـت انتخـاب      نهایی ما دارند در ایـن 

  نهایی با توجه به هر معیار و وزن آن صورت گیرد.

هایی تعیین کند که  براي انتخاب بین چند گزینه مالك -12

در مـورد   کنـد. مـثالً   می هر مالك گزینه متفاوتی را برجسته 

هایی از جمله دوام، زیبایی، قیمت و...  خرید یک کفش مالك

ودش بگذارد و با توجه به وزن هر معیـار، علـت انتخـاب    را خ

  را توضیح دهد. نهایی خود و دلیل ارجحیت آن

  تخصص، تقسيم کار و وابستگی متقابل

  که:  باید بداندمتربی 

هاي انسـانی، در همـۀ    ییتنوع نیازها و تفاوت استعدادها و توانا دلیل بهها  انسان

جهانی و سازمانی) کارهـا   ،یملّاي،  قومی، منطقهخانوادگی، ( هاي جمعی عرصه

  شوند.  هاي مختلف متخصص می را میان خود تقسیم نموده و در زمینه



  29 ياقتصاد تیترب یرانیاـ  یاسالم يشنهادیپ يالگو

هاي مبتنی بر استعدادهاي طبیعی، نظام صحیح اجتماعی و  تقسیم کار و تخصص

انجـام   1خـوبی  هشود که کارهاي خوب ب اقتضائات آن و ارادة انسانی موجب می

هـاي   رفاه فردي و عمومی در مجموع افزایش یابد و وابسـتگی شده و منفعت و 

  متقابل در زندگی جمعی شکل بگیرد.

  بتواندبا استفاده از دانش مذکور  بایدمتربی : 

(خانوادگی، قـومی،   هاي جمعی تقسیم کار و تخصص در عرصهکه  توضیح دهد

  تواند باعث بهبود شود. می چگونهاي، ملّی، جهانی و سازمانی)  منطقه

هاي مختلف تقسیم کار و تخصص بشناسد و در جهت  جایگاه خود را در عرصه

  ارتقاء این جایگاه تالش نماید.

اهمیت و ضرورت وابستگی متقابل را در تعامالت انسانی تحلیـل کنـد، تبعـات    

 هاي انسانی بشناسد و نسبت به حفـظ و تقویـت   را در انتخاب  توجهی به آن بی

  جمعی کوشا باشد.  همبستگی

  نظام احسن آفرینش انسان اقتضاء تفاوت دارد.

هـا از دو جهـت هماننـد و همگـن      نموده است که انسـان  ءنظام احسن آفرینش اقتضا

نباشند، اول از نظر خلقت یعنی استعدادها و امکانات جسـمی، روحـی، عقلـی و عـاطفی و     

ان در بسـترهاي جغرافیـایی، تـاریخی و    دوم اقتضاء زندگی این دنیـایی و لـزوم رشـد انسـ    

هاي انسـانی و منطقـه زنـدگی و عـادات و      محیطی مختلف. تفاوت در استعدادها و توانائی

شود افراد احساسات و ادراکات و احوال مختلفی داشته باشـند   رفتار زائیدة این دو سبب می

  گوناگونی روي آورند.هاي  و لذا به اهداف متنوع بیندیشند و در نتیجه به کارها و فعالیت

جویی خـود   کند الزم است حس کمال هاست که انسان درك می با فهم این تفاوت

را در بستر تعامالت جمعی پیگیري نماید؛ از این رو مدنی بالطبع است و از نظر طبیعی 

و ذاتی نیازها و استعدادهایی در متن خلقت او نهـاده شـده کـه جـز در پرتـو زنـدگی       

در مقایسه با دیگـر موجـوداتی کـه    رسد. توضیح اینکه  و فعلیت نمیاجتماعی به ظهور 

خاطر احتیاجات تکوینی بیشتر و نواقص  هها ب کنند، انسان اجتماعی زندگی می صورت به

تنهایی برآورده ساخته و  را خود بهها  آن  توانند همۀ هاست، نمی بیشتري که در وجود آن

(خانواده) و بزرگ انسانی از  اجتماعات کوچکبه کمال برسند، لذا الزم است با تشکیل 
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طریق ازدواج، تعاون و همکاري با دیگران و تجمیع همه قوا و استعدادهاي خود نسبت 

به رفع حوائج و نیازهاي یکدیگر بکوشند و سپس حاصل زحمات را به قدر استحقاق، 

  لیاقت و میزان تالش و فعالیت بین خود تقسیم نمایند.

هـاي مختلـف قـومی، ملّـی،      انسانی و تجلی آن در هویـت   توجود ناهمگن ماهی

  1اي، نژادي و... حکمتی الهی دارد. منطقه

  نظام احسن آفرینش از مدخل تفاوت، منشأ تقسیم کار و مبادله است.

ها نتوانند همۀ آنچـه   تفاوت در آفرینش و محیط زندگی سبب شده است که انسان

اجتمـاعی زنـدگی کننـد و     صورت بهد، لذا مجبورند تنهایی برآورده سازن نیاز دارند را به

ها با اسـتفاده   دارد هر یک از انسان ءاین زندگی اجتماعی و مدنیت هویت انسانی اقتضا

را بـا دیگـران مبادلـه کننـد و       از استعدادها و امکانات متفاوت خود تولیـد کـرده و آن  

آید؛ الزمۀ این  وجود می هها و تقسیم کار ب اینجاست که نوعی از تخصص در ایفاي نقش

را به بهترین  نوع زندگی این است که هر فردي در کاري متخصص شود و سعی کند آن

کند هر چه خودش الزم دارد را نگه داشـته و   وجه ممکن انجام دهد، از آنچه تولید می

  کار دیگري اشتغال دارند، مبادله نماید. هرا که مورد احتیاج دیگرانی است که ب مازاد آن

  شود. گیري تقسیم کار و تخصص منجر به منفعت فردي و جمعی می شکل

 شـود کارهـاي   هاي انسـانی سـبب مـی    تقسیم کار و در نتیجه تخصص ایفاي نقش

خوب به نحو احسن انجام شده، کمیت و کیفیت تولیدات بهبود یافتـه و بـا شـکوفایی    

جمع تمامی این  لخالقیت و نوآوري، رشد و پیشرفت در آن فعالیت ایجاد شود و حاص

منافع عاید همگان گردد. البته تحقق این امر به شرطی است که تقسیم کار و تخصـص،  

  .2مبتنی بر استعدادها، نظامات صحیح و مشروع اجتماعی و ارادة انسانی شکل گیرند

هاي اساسی انسانی که سـبب رشـد و    تقسیم کار نباید به نحوي باشد که مسئولیت

دیگران تقسیم شود مثالً یکی عبادت کند و دیگران بـراي معـاش    شود با میها  آن کمال

ها و مهدکودك یـا سـراي سـالمندان بـراي تربیـت       وي کار کنند؛ یا اینکه میان خانواده

که این نوع تقسیم کـار   ها تقسیم کار صورت گیرد؛ چرا تر فرزندان یا نگهداري از بزرگ
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  )١٣: (حجرات خ

که نظامات اجتماعی و قواعد و... در جهت تداوم استثمار برخی افراد توسط برخی دیگر جریان  لذا در صورتی .2

 یابد، نامشروع بوده و این تقسیم کار منجر به کمال و رشد فرد و اجتماع انسانی نخواهد بود.




