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چکیده
تربیت اقتصادی به تبعیت از اقتصاد ،دارای سه حوزة تولید ،توزیع و مصرف است .هدف این
پژوهش ،تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در حوزه توزیع براساس آموزههای اسالمی است تا
برمبنای آن برنامههای آموزشی متناسب با جامعة اسالمی برای این حوزه طراحی شود.
این پژوهش با روش تحلیل متن قیاسی ـ استقرایی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش
آیات قرآن کریم است؛ به این ترتیب که بهروش نمونهگیری هدفمند ،آیاتی که با موضوع پژوهش
ارتباط داشتند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از پرسشنامه محققساخته بهمنظور تأیید تناسب
مقولههای استخراجشده با اهداف پژوهش استفاده شد .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که این
مؤلفهها در حوزه توزیع در سه مقوله هدف توزیع ،ابزارهای مالی توزیع و آسیبشناسی توزیع
ثروت بههمراه زیرمقولههایشان قابل طبقهبندی است :ذیل مقوله هدف توزیع زیرمقوله برقراری
عدالت ،ذیل مقوله ابزارهای مالی توزیع زیرمقولههای انفاق ،قرض ،زکات و خمس و ذیل مقوله
آسیبشناسی توزیع ثروت زیرمقوله مفاسد اقتصادی استخراج و تبیین شد.
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1ـ تبیین مسئله
جهان امروز دریافته است که تعلیم و تربیت آشکار و پنهان افراد نوعی سرمایهگذاري ملی است و
هر کشوري که در این راه بیشتر بکوشد ،بیتردید ،از ثمرات آن در آینده برخوردار خواهد شد .بررسی
عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نیز نشان میدهد که همة این کشورها از نظام
تربیتی توانمند و کارآمدي برخوردارند .این کشورها دربرابر هرگونه ضعف در فهم مفاهیم و
مهارتهاي مربوط به تصمیمگیري و تحلیل اقتصادي حساساند و برنامههایی را بهمنظور مقابله با
آن ،از سطح کودکستان تا دانشگاه ،از طریق برنامههاي رسمی و غیررسمی تدارك میبینند (پیغامی و
تورانی.)1931 ،

اتخاذ تصمیمهاي اقتصادي مهم در چهارچوب نقشهاي مصرفکننده ،تولیدکننده و سرمایهگذار
زمانی فراهم میشود که افراد جامعه مفاهیم اقتصادي و کاربرد آنها را درك کنند و تصمیمهاي
اقتصادي مؤسسهها ،دولت و افراد را تشخیص دهند .تربیت اقتصادي براي سالمت اقتصاد ملی در هر
جامعهاي امري حیاتی است و به شهروندان اجازه میدهد که طرحهایی را براي آیندة مالی موفق
تدوین کنند ،درك بهتري از سیاستگذاريهاي اقتصادي دولت داشته باشند و مهارتهاي الزم براي
رسیدن به اهداف شخصی مانند پسانداز ،آموزش عالی و سرمایهگذاري را کسب کنند (سانتامرو،1
.)2119

تعلیم و تربیت اقتصادي از دیرباز مورد توجه بوده است .ایدئولوژيها ،فرهنگها ،تمدنهاي بشري
و ادیان مختلف همگی به زبانها و شیوههاي گوناگون ،به مباحث اقتصادي ،و آموزش و تربیت
اقتصادي افراد پرداخته و رفتارهاي اقتصادي آنها را مدیریت کردهاند.
ریشههاي توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادي در تمدن اسالمی ایرانی و در میان علما و حکماي
مسلمان را باید در جامعیت تعالیم دین مبین اسالم در توجه به همة ابعاد زندگی انسان مسلمان و
وجود دستوراتی در همة زمینهها در میان آموزههاي این دین دانست .در کنار این تعالیم ،آشنایی با
میراث تمدنهاي ایرانی ،یونانی و هندي ،و استفاده از دستاوردهاي این تمدنها موجب خلق آثاري
ارزشمند در حوزههاي گوناگون فرهنگ ازجمله فرهنگی خاص در زمینة تدبیر معیشت و اقتصاد شد.
بهطور کلی ،در سدههاي میانی ،دانش اقتصاد بهمعناي امروزي مدوّن نبوده و برخی مسائل اقتصادي
در «علومی» مانند «سیاست مَدَن»« ،تدبیر منزل» و «علم اخالق» که اجزاي سهگانة «حکمت
عملی» (یکی از دو بخش فلسفه) بودهاند ،مطرح میشده است .در این گونه آثار دربارة مقولههایی

1- Santomero

کاربست مؤلفههاي حوزة توزیع تربیت اقتصادي در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آموزههاي اسالمی  7

همچون کاال ،ارزش ،قیمت ،پول ،بازرگانی و مبادلة کار و تقسیم کار ،مزد ،فقر و ثروت و امثال آن
میتوان اطالعات فراوان و کاربردي بهدست آورد (طغیانی و زاهديوفا.)1931 ،
در سالهاي اخیر نیز اقداماتی دربارة بحث تربیت اقتصادي صورت گرفته که از مهمترین آنها در
اسناد باالدستی همچون سند تحول آموزش و پرورش است که در آن تربیت اقتصادي بهعنوان یکی
از ساحتهاي تربیت مورد نظر قرار گرفته است؛ ضمن اینکه محققان و متخصصان حوزة تعلیم و
تربیت و اقتصاد در داخل کشور پژوهشهایی انجام دادهاند؛ اما هنوز مؤلفهها و استانداردهایی در
زمینة تربیت اقتصادي که متناسب با نظام جمهوري اسالمی باشد ،بهطور یکپارچه مدوّن نشده است.
با بررسی پیشینة تحقیق این نتیجه حاصل شد که اکثر پژوهشها بهطور کلی به مسئلة تربیت
اقتصادي (حیدري1931 ،؛ طهماسبی سروستانی1973 ،؛ جدیري )1973 ،پرداخته و پژوهشهاي محدودي هم
به طراحی برنامه (پیغامی و تورانی )1931 ،و تدوین الگوي اسالمی ایرانی فرهنگ اقتصادي با استفاده از
آثار تمدن اسالمی (طغیانی و زاهديوفا )1931 ،اقدام کردهاند؛ بنابراین ،بهدلیل نبود چهارچوب سازماندهیشده
در این زمینه ،این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم بهدنبال تبیین مؤلفههاي تربیت اقتصادي است
و برمبناي آن ،استنباط تربیتی بیان میشود که قابلیت کاربرد در نظام آموزشی براي تدوین اهداف
شناختی ،نگرشی و توانشی را دارد.
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان گفت دغدغة اصلی براي پرداختن به مسئلة تربیت اقتصادي در
حوزة توزیع در این پژوهش و تبیین مؤلفههایش این است که مسئلة تربیت اقتصادي براي تدوین
اهداف آموزشی در ابعاد دانش ،نگرش و توانش هیچ سامانی ندارد و در زمینة تدوین اهداف و
برنامههاي تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در عرصة اقتصاد ،مبتنی بر تجارب دنیا و ارزشهاي دینی
و فرهنگی اسالمی ،تاکنون کار جامعی انجام نشده است؛ درحالی که در کشورهاي غربی و ذیل
اقتصاد سرمایهداري ،موارد متعددي وجود دارد که مترصد انتقال الگو و تجربیات خود براي کشورهاي
دنیا نیز هستند؛ به همین سبب ،ضروري است با نگرشی ملی و بهخصوص اسالمی ،در این مورد
چارهاندیشی و سرمایهگذاري شود .براي تدوین اهداف آموزشی ،ابتدا مؤلفههاي تربیت اقتصادي در
حوزههاي مختلف متناسب با جامعه براساس آموزههاي اسالمی استخراج و ساماندهی شود تا
آموزش و پرورش بتواند براساس این مؤلفهها به تدوین اهداف آموزشی براي دانشآموزان بپردازد؛
بنابراین ،پژوهش حاضر به دومین حوزة مورد نظر در تربیت اقتصادي ،یعنی توزیع اختصاص دارد.

2ـ روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است .پژوهشگر با توجه به مؤلفههاي تربیت اقتصادي در
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دانش متعارف ،منابع اسالمی را مطالعه و تحلیل کردهاند .هدف از بهکارگیري این روش در این پژوهش،
دستیابی به مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة توزیع براساس آموزههاي اسالمی است .بهمنظور
تحلیل محتوا از روش قیاسی ـ استقرایی استفاده شده است .در این روش ،ابتدا مقوالت بهطور قیاسی با
استفاده از نظریههاي متعدد در حوزة تربیت اقتصادي تشکیل میشوند و با استناد به این مقوالت،
کدگذاري آغاز میشود .اما پژوهشگر در طی تحلیل متون با غرق شدن در دادهها بهطور استقرایی به
درك جدیدي دست مییابد که برگرفته از تعامل متن و زمینه است (ابوالمعالی .)1932 ،در این پژوهش،
پس از بررسی آیات قرآن کریم ،به جستوجوي آیات با مضامین اقتصادي پراخته شد و از میان آنها
کدهاي مرتبط با توزیع که  11کد بود ،استخراج و تحلیل ،و در قالب مقولههایی طبقهبندي شد؛ سپس
از میان این کدها با توجه به پیشینة پژوهشی که در زمینة تربیت اقتصادي وجود داشت ،کدهایی که
بهطور واضحتر به مباحث توزیع مرتبط و قابل بهرهبرداري تربیتی بودند ،غربال شدند و دوباره ذیل
مقولهها و زیرمقولههایی با تحلیل استقرایی طبقهبندي شدند .مفاهیم ،مقوالت و زیرمقوالت بهطور
عمده با استفاده از تحلیل استقرایی از متون مورد مطالعه استخراج شدند (ابوالمعالی ،1932 ،ص.)31
جامعة پژوهش حاضر در حوزة تحلیل متن آیات قرآن کریم است .نمونة پژوهش هم آیات مرتبط با
موضوع تحقیق است .در پژوهش تحلیل محتوا ،اغلب از روش نمونهگیري هدفمند استفاده میشود .منظور
از نمونهگیري هدفمند ،انتخاب واحدهاي خاص و دسترسی به واحدهایی است که اطالعات بیشتري دربارة
عنوان پژوهش در اختیار پژوهشگر قرار میدهد .این روش توضیحی و منعطف است .منظور از توضیحی
این است که در این روش با توجه به هدف پژوهش ،متونی انتخاب میشوند که اطالعات غنی و درك و
فهم مفصلی دربارة موضوع مورد مطالعه دراختیار پژوهشگر قرار میدهند .منظور از منعطف بودن هم این
است که پژوهشگر میتواند نمونة منتخب را طی جمعآوري دادهها پاالیش کند؛ یعنی محدود کند یا
بگستراند (همان ،ص .)39بنابراین ،در پژوهش حاضر نیز روش نمونهگیري هدفمند مناسب بود و نمونهها
براساس نیاز پژوهش و همسو با اهداف پژوهش انتخاب شد .درواقع ،مالك انتخاب نمونهها در بخش
متون اسالمی ،نزدیکی موضوع متون بهعنوان پژوهش بوده است.

3ـ مفهوم تربیت اقتصادی

1

امروزه ،در ادبیات متعارف مراد از «تربیت اقتصادي» برنامهها و اقداماتی است که اغلب
کشورهاي پیشرفته براي فرهنگسازي در حوزة اقتصاد به اجرا درمیآورند .بررسی و مطالعة این
1- economic education
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تجربیات جهانی بهخصوص در دهههاي اخیر نشان میدهد آنها براي مقاطع سنی گوناگون از
کودکی تا بزرگسالی ،بهگونهاي نظاممند اقداماتی انجام دادهاند تا به این وسیله بتوانند نسلی را براي
ورود به عرصة اجتماع آماده کنند .درواقع هدف از این آموزشها این است که نهتنها مفاهیم اقتصادي
را بدانند؛ بلکه به بهترین وجه ،مهارت تفکر اقتصادي را کسب کنند و ضمن بهرهمندي از یک منطق
فکري ،قابلیت تحلیل شرایط مختلف اقتصادي و تصمیمگیري و انتخاب بهینه را داشته باشند (طغیانی
و زاهديوفا.)1931 ،
1

تربیت اقتصادي از نظر بکر ( ،2111به نقل از پیغامی و تورانی )1931 ،تمام مهارتها و توانمنديهایی
را دربرمیگیرد که بر دانشِ آموزش اقتصاد متمرکز است و شامل محتواي آموزشی ،روشهاي
تدریس ،ارزیابی این روشها و بهطور کلی اطالعات اقتصادي عمومی است که از ابتدایی تا پایان
دبیرستان معلمان به آن توجه میکنند و ضرورت دارد دانشآموزان به آنها دست یابند.
بهباور کامینسکی ،2تربیت اقتصادي عبارت است از« :همة تالشهاي آموزشی بهمنظور آماده
کردن یادگیرندگانی با دانش ،توانایی ،مهارت ،انگیزه و نگرشهایی است که آنها را به سازماندهی
و مقابله با موقعیتهاي زندگی آینده در شرایط مختلف اقتصادي در ابعاد سیاسی ،قانونی ،فنی و
اخالقی در سطوح اقتصادي خصوصی و جهانی قادر میسازد» ( ،1336ص.)6
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،تبیین مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة تولید متناسب با
آموزههاي اسالمی است ،ضرورت دارد تربیت اقتصادي متناسب با جامعة اسالمی تعریف شود .تربیت
اقتصادي عبارت است از« :ایجاد آمادگیهاي الزم در متربی بهنحوي که ضمن شناختن استعداد
اقتصادي خود بتواند آن را به بهترین وجه شکوفا کند و با اتخاذ میانهروي از منابع موجود بهنحوي
بهره برداري کند که ممکن و میسر باشد و در طریق تولید و توزیع و مصرف ،شریعت الهی را درنظر
داشته باشد و همة این فعالیتها را درجهت قرب به خدا و کسب رضاي او بهانجام رساند» (ایمانی،
 ،1931ص.)16

پس از بررسی تعاریف موجود و حوزههاي دخیل در تربیت اقتصادي میتوان تربیت اقتصادي را
چنین تعریف کرد« :تمام فعالیتهاي آموزشی متناسب با سطح دانش ،مهارت و نگرش متربی بهمنظور
ایجاد توانمنديهاي الزم در وي ،به هدف کسب قدرت در تولید با بهرهبرداري از منابع موجود به
بهترین وجه براي بهدست آوردن درآمدي مشروع ،توزیع ثروت میان همة افراد جامعه و میانهروي در

1- Becker
2- Kaminski
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مصرف و بهرهمندي از آن با درنظر گرفتن شریعت الهی ،بهمنظور رسیدن به کمال و سعادت مطلوب».
این تعریف با توجه به مبانی زیربنایی این مفهوم یعنی تربیت ،اقتصاد و انسانشناسی اسالمی استخراج
شده است.

4ـ مفهوم توزیع
در گذر تاریخ ،انسانها همواره بهشکلهاي گوناگون گرفتار ظلم در زمینة توزیع بودهاند؛ زیرا
توزیع گاه براساس کامالً فردي استوار بوده است و گاه برپایهاي کامالً غیرفردي .شیوة نخست ،تجاوز
به حقوق جمع و شیوة دوم ،بیارزش کردن حقوق فردي است.
اسالم نظام توزیع در جامعة اسالمی را بهگونهاي بنیان نهاده است که در آن حقوق فرد با حقوق
جامعه تالقی میکند؛ ازاینرو ،مانعی در راه حقوق فرد و تأمین امیال طبیعی او بهوجود نمیآورد؛
همانگونه که کرامت جامعه نیز سلب نمیشود و حیاتش به مخاطره نمیافتد .با این ویژگی ،نظام
توزیع در اسالم از همة نظامهاي توزیع گوناگونی که انسان در گذر تاریخ آنها را آزموده است تمایز
مییابد (صدر.)1939 ،

5ـ یافتههای پژوهش
با توجه به ضرورتی که در تدوین استانداردهایی متناسب با جامعة اسالمی کشورمان احساس
میشد ،پژوهشگران درصدد برآمدند پاسخی براي این پرسش بیابند :مؤلفههاي تربیت اقتصادي در
حوزة توزیع که در نظام آموزش و پرورش براساس آموزههاي اسالمی کاربرد دارد ،چیست؟ به همین
منظور ،نخست مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة توزیع بهروش تحلیل محتوا استخراج شدند و
سپس ذیل مقوالت هدف توزیع ،ابزارهاي مالی توزیع و آسیبشناسی توزیع ثروت تحلیل شدند.
یافتههاي پژوهش که مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة توزیع است ،به مؤلفههایی اشاره میکند
که براي توزیع ،انسان نیازمند آنهاست تا عدالت محقق شود .براي دستیابی به تربیت اقتصادي در
بخش توزیع میتوان برنامههاي درسی را براساس این محتوا براي دانشآموزان تدوین کرد .بهطور
کلی ،مؤلفههاي شناساییشده در حوزة توزیع براساس یافتههاي پژوهش در نمودار یک ارائه شده و
سپس تحلیل برگرفته از آیات بههمراه استنباط تربیتی براي کاربست مؤلفههاي استخراجشده در
آموزش و پرورش بیان شده است.
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نمودار  .1مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزه توزیع مبتنی بر آموزههاي اسالمی (نگارندگان مقاله)

مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة توزیع و چگونگی کاربست آنها در آموزش و پرورش عبارتاند از:

1ـ5ـ برقراری عدالت
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :عدل بهمعناي قرار گرفتن هر چیز در جاي خود است .در قرآن
کریم از توحید تا معاد و از آرمانهاي فردي تا هدفهاي اجتماعی ،همه بر محور عدل استوار شده
است .عدل در قرآن همسنگ توحید ،رکن معاد ،هدف تشریع نبوت ،فلسفة زعامت و امامت ،معیار
کمال فرد و مقیاس سالمت اجتماع است؛ ازاینرو ،عدالت اقتصادي از مهمترین اصول و واالترین
اهداف اسالم است (مطهري .)1967 ،بهنظر میرسد تبیین تحقق عدالت در توزیع ثروت که اسالم بر
آن تأکید فراوان کرده ،از سه طریق امکانپذیر است:
ـ پرداخت دستمزد :یکی از راههاي برقراري عدالت ،حقوق یا درآمدي است که افراد در ازاي کاري
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که انجام میدهند ،دریافت میکنند .براساس این حقوق ،هرکس کار بیشتري انجام دهد ،سهم
بیشتري از ارزشافزوده میبرد .زمانیکه در جامعه افراد برمبناي تالششان ،سهم دریافت کنند ،عدالت
در جامعه برقرار میشود (آیات  21قصص و  13اعراف به این مسئله اشاره میکنند).
ـ توجه به فقرا :یکی دیگر از راههایی که موجب تحقق این هدف میشود ،توجه به فقراست؛ البته
فقرایی که به هر علتی غیر از تنبلی و تنپروري نتوانستند خود را مستحق دریافت درآمد از راهِ تالش
کنند .اینان یا معلوالن و ناتوانان ذهنی و بدنی ،سالخوردگان ،یتیمان و بیماران جامعه هستند یا
کسانی که بهرغم فعالیت و تالش ،به مزد واقعی کار خود دست نیافتهاند .اسالم براي این افراد در
میان اموال توانمندان جامعه سهم الزم و واجبی قرار داده؛ حتی بخشی از اموال توانمندان (مانند
زکات و )...را مستقیماً حق این محرومان دانسته و توانمندان را در این قسمت که سهم نیازمندان
است ،مالک بهحساب نیاورده است (آیات  13ذاریات و  263بقره ناظر به این مسئله است).
ـ عدم تمرکز سرمایه در دست ثروتمندان :با استناد به آیات و روایات ،از مهمترین راههاي برقراري
عدالت این است که اقداماتی صورت گیرد تا سرمایه فقط در میان ثروتمندان در گردش نباشد؛ براي مثال
میتوان ثروتمندان را به سرمایهگذاري تشویق کرد؛ این کار هم موجب افزایش تولید میشود و هم زمینه
براي اشتغال سایر افراد جامعه فراهم میآید و به این وسیله ،سرمایه فقط در دست ثروتمندان نمیماند.
همچنین ،اگر خود ثروتمندان امکان سرمایهگذاري نداشته باشند ،میتوانند پولشان را به بانکها بسپارند تا
بانک آن را به دیگران وام دهد و افرادي که توانایی دارند ،با این وامها به امر تولید در جامعه کمک کنند.
زمانیکه جامعه به این سمت حرکت کند ،نهتنها از رکود جلوگیري میشود؛ بلکه موجب برقراري عدالت
هم میشود و تفاوتهاي طبقاتی بهمرور کاهش مییابد (حشر.)7 ،
بـ استنباط تربیتی :دانشآموزان ضمن درك مفهوم توزیع و عدالت ،باید هدف توزیع یعنی
برقراري عدالت را درك کنند و با روشهاي دستیابی به این هدف آشنا شوند .این روشها عبارتاند از:
پرداخت دستمزد افراد متناسب با تالش و کاري که انجام دادهاند؛ توجه به فقرا و کمک به آنان تا بتوانند
زندگی خود را اداره کنند؛ جلوگیري از عدم تمرکز سرمایه در دست ثروتمندان (این شیوه موجب گردش
سرمایه در دست تمام افراد جامعه میشود و رشد و رونق اقتصادي در جامعه افزایش مییابد).

2ـ5ـ انفاق
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :از آیات و روایت چنین استنباط میشود که هر حکمی که در
قرآن کریم آمده ،براساس هدفی تعیین شده است .تحقق یافتن عدالت ـ که با توجه به تأکیدات قرآن از
مهمترین اصول مورد نظر اسالم ،و هدف اصلی از توزیع است ـ نیازمند ابزارهایی است که یکی از آنها
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انفاق است؛ زیرا انفاق موجب توزیع عادالنة درآمدها میشود؛ به این صورت که اموال اضافهاي که در
دست ثروتمندان جامعه است ،با رضایت خود آنان به افراد کمتوان و ضعیف داده میشود و به این
ترتیب صرفاً این دولت نیست که به محرومان کمک میکند؛ بلکه یاوري دارد که با همکاري آن
میتواند نیازهاي فقرا را رفع کرده ،به پیشبرد اهداف جامعه کند .اهمیت این مسئله از نظر قرآن بدان
پایه است که آن را براي عبادالرحمن وظیفة واجب و قطعی میداند و بیان میکند احسان خالصانهترین
نوع انفاق و یگانهترین راه رسیدن به مقام نیکوکاران است (فرقان67 ،؛ آلعمران.)191 ،
هر عملی در اسالم احکامی دارد که زمینة مقبول شدن آن عمل را فراهم میکند و انفاق هم از
این موارد است؛ به همین دلیل ،براساس آیات ،روایات و تفاسیر اصولی که براي انفاق آورده شده
است ،عبارتاند از (طباطبایی:)1971 ،
 .1براي رضاي خدا و با نیت خالصانه (بقره)272 ،؛
 .2با اعتدال و میانهروي (اسراء)23 ،؛
 .9پنهانی و بدون خودنمایی (بقره)271 ،؛
 .1از چیزهاي مورد نیاز و مورد عالقه (دهر)3 ،؛
 .1بدون منت و آزار (بقره)262 ،؛
 .6از مال حالل و طیب (همان)267 ،؛
 .7با درنظرگرفتن اولویتها (همان.)279 ،
انفاقی که مطابق این اصول انجام شود ،دربردارندة آثاري است؛ زیرا بهطور کلی انسان هر عمل
مثبتی که انجام میدهد ،از درون احساس خوشایندي دارد و این احساس سبب میشود از خودش و
عملش راضی شود .این رضایت از خود موجب آرامش (بقره )262 ،میشود.
از سوي دیگر ،زمانیکه فرد به خداوند ایمان داشته باشد ،به وعدههاي او نیز ایمان پیدا میکند و
میداند اگر خداوند فرموده است انفاق موجب برکت مال (همان261 ،؛ انفال )61 ،میشود ،پس قطعاًَ
چنین است و این حس که با انفاق ارزش مالش بیشتر شده ،یعنی بهنحوي سرمایهگذاري پرسودي
کرده ،موجب رضایت فرد میشود؛ عالوهبر برکت مال ،این کمکهاي مالی سبب قدرت امت ،عزت
مسلمانان و بهبود وضع اقتصادي جامعه میشود.
بـ استنباط تربیتی :مطابق این مؤلفه ،دانشآموزان باید با مفهوم انفاق آشنا شوند و ضمن
پی بردن به اهمیت انفاق ،جایگاه آن را در اقتصاد بهعنوان ابزاري مالی براي توزیع درك کنند .پس
از فهم انفاق و اهمیت آن ،الزم است دانشآموزان درك کنند انفاقی که از نظر قرآن و ائمه ارزشمند
شناخته میشود ،باید چه اصول و شرایطی در آن رعایت شود تا به نتیجة مطلوب برسد .در نهایت،
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مطابق این مؤلفه ،دانشآموزان براي درك ارزش انفاق ،باید با آثار و نتایج آن آشنا شوند و با نشان
دادن این آثار بهشیوههاي مختلف ،بیشتر به این عمل تشویق شوند.

3ـ5ـ قرض
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :از آیات و روایات چنین برمیآید که قرض مورد نظر در قرآن،
«قرضالحسنه» است (آیات مائده12 ،؛ تغابن17 ،؛ بقره211 ،؛ حدید 13 ،به این مسئله و آثار و نتایج
آن اشاره میکنند)؛ یعنی قرضی که بهشیوهاي نیکو داده شود؛ زیرا در تمام آیاتی که بحث قرض
مطرح شده ،در کنار آن صفت «حسن» آورده شده است .بر این اساس میتوان گفت قرضالحسنه
چند شرط دارد که عبارتاند از .1 :از مال حالل باشد؛  .2از چیزهاي پست و ناپسند نباشد؛  .9در
زمان صحت و سالمت آن قرض را اعطا کند؛ زیرا در این زمان هواي نفس بیشتر انسان را به
استفاده از آن مال و جلوگیري از دادن آن وسوسه میکند؛  .1به افرادي داده شود که شایستة دریافت
این قرض هستند (بهطور کلی ،تمام اصولی را که در مورد انفاق مورد نظر است ،در اینجا و در تمام
کمکهاي مالی انسان سفارش میکند) (مکارم شیرازي.)1971 ،
بنابراین ،حل مشکالت مردم و کمک به همنوع که فطرتاً در انسان نهاده شده است ،موجب
میشود تا بهصورت فطري به این عمل گرایش داشته باشد .چون انسان فقط به خود و احتیاجاتش
نمیاندیشد و به انسانهاي دیگر نیز توجه میکند و مشکالت (مالی) آنها را با چشم پوشیدن از مال
خود مرتفع میکند ،خداوند هم درعوض ،از گناهانش میگذرد .اینچنین است که انسان پلهاي به باال
قدم برمیدارد و به هدفی که براي آن خلق شده ،یعنی تکامل ،نزدیکتر میشود و صرفاً به مادیات
توجه نمیکند و همة اینها موجبات رشد او را فراهم میآورد.
بـ استنباط تربیتی :دانشآموزان باید ضمن شناخت جایگاه قرض بهعنوان یکی از ابزارهاي
مالی در توزیع ،مفهوم آن را در اسالم -که همان قرض دادن بهشیوة نیکو یا به بیانی قرضالحسنه
است ـ درك کنند و پس از درك مفهوم قرض ،با آثار قرضالحسنه بهشیوههاي مختلف آشنا شوند.

4ـ5ـ زکات
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :با استناد به آیات قرآن کریم ،همراهی و همپایی زکات در کنار
نماز در آیات قرآن کریم نشان از اهمیت این موضوع است (آیات  1بینه 77 ،نساء 11 ،حج و  1لقمان
ناظر به این مسئله است) .زکات یکی از صدقات واجبی است که خداوند بر آن بسیار تأکید کرده
است .نماز و یاد خدا باید در کنار توجه به یاد بندگان باشد؛ یعنی انسان همانقدر که به مسائل
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معنوي میپردازد ،باید از مسائل مادي هم غافل نشود و این خود شاهدي دیگر است بر تشویق قرآن
به میانهروي؛ زیرا صرف توجه به آخرت و زندگی آن دنیایی و بیتوجهی به دنیا ارزشمند نیست؛ بلکه
باید از زندگی دنیوي پلی ساخت براي سهولت در رفتن به زندگی اخروي .انسان با کشت در این
دنیاست که به محصول در آن دنیا دست مییابد؛ بنابراین ،انسان باید به اطراف خود هم توجه کند و
با پرداخت زکات که نوعی مالیات است ،براي کمک به توزیع عادالنه در جامعه و پیشبرد اهدافش
کمک کند.
با استناد به تفاسیر و روایات میتوان گفت زکات هم مانند سایر مسائل در اقتصاد اسالمی داراي
احکامی است تا عمل مقبولی باشد؛ یکی از این احکام ،مصارف زکات است که در آیه  61توبه بهطور
کامل و واضح بیان شده است .این احکام موجب میشود زکات بهدست کسانی برسد که شایستگی
دریافت آن را دارند .این موارد عبارتاند از:
 .1فقرا؛  .2مسکینان؛  .9کارمندان حکومت اسالمی (کسانی که زکات را جمعآوري میکنند)؛ .1
جلب دلهاي مخالفان؛  .1آزادي بردگان؛  .6بدهکاران آبرومند؛  .7هزینههاي عمومی و عامالمنفعه؛
 .3درراهماندگان (طباطبایی.)1971 ،
توجه به اهمیت و ضرورت پرداخت زکات و دقت در رساندن آن به مصرف درست موجب میشود
زمانیکه افراد زکات را پرداخت میکنند ،نهتنها به خودشان کمک میکنند؛ بلکه بهدلیل تأثیر فقر در
بسیاري از مفاسد ،با فراهم کردن زمینههاي تأمین زندگی محرومان بهنحوي از این مفاسد جلوگیري
میکنند و موجب پاكسازي و رشد جامعة خود میشوند که در آیه  119توبه به این موضوع اشاره
شده است .زیرا بخشی از نیرویی که ممکن بوده به تحلیل رود و در بخشهاي نامناسب استفاده شود،
بهدرستی مدیریت شده ،بهعنوان نیرویی کارآمد صرف تولید در جامعه میشود .به این ترتیب ،با
استناد به آیه  93سوره روم سرمایههایی هم که افراد بهعنوان زکات در این بخش صرف میکنند ،با
رونق اقتصادي در جامعه بر ارزش آن افزوده میشود و ثمراتش به خود افراد نیز بازمیگردد.
بـ استنباط تربیتی :دانشآموزان براساس این مؤلفه ،باید اهمیت زکات و علت همراهی نماز با
آن را درك کنند؛ زیرا مسلمان در پرتو نماز ،ایمان خود را محکم میکند و روحش را پرورش میدهد و
از طریق زکات کمک میکند تا شکافهاي اقتصادي و فاصلههاي طبقاتی جامعهاش کم شود و از این
طریق ،جامعه به شکوفایی اقتصادي دست یابد .پس از پی بردن به اهمیت و جایگاه زکات در اقتصاد
اسالمی ،باید درك کنند که زکات باید در چه مواردي مصرف شود .در نهایت ،براي ترغیب بیشتر
دانشآموزان به زکات ،با آثار آن که شامل ازدیاد مال و پاكسازي و رشد جامعه است ،در زندگی فردي
و اجتماعی خود آشنا شوند.
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5ـ5ـ خمس
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :یکی دیگر از روشهاي برقراري عدالت در جامعه پرداخت خمس
یعنی یکپنجم اموال است .نکتة ظریف نهفته در مسئلة خمس این است که خداوند بهدلیل حفظ عزت
 ،ائمه و منتسبان به ایشان و نیازمند نشدن آنها به سایر افراد و مورد تحقیر قرار
نفس پیامبر
نگرفتن ایشان توسط افراد جامعه ،زکات را بر آنان حرام کرد و درعوض ،خمس را مخصوص ایشان قرار
داد؛ زیرا خمس مطابق آیه  11سوره انفال مستقیماً توسط حاکمان یا نمایندة آنان دریافت میشود،
مقدارش مشخص ،دائمی و مستمر است و کمکهاي داوطلبانة مردم در آن نیست که هر زمان تمایل
داشتند بپردازند؛ بلکه حق و وظیفهاي است که باید در زمان مشخص ادا شود.
براي خمس هم مانند سایر ابزارهاي مالی توزیع مصارفی درنظر گرفته شده است که در مورد
مناسب و به افراد شایسته تعلق گیرد .این مصارف مطابق آیات (تمام مصارف خمس در آیة  11انفال
بیان شده است) و روایات عبارتاند از:
 :خمس براي تبلیغ دین خداوند است و به همین دلیل ،سهم
 .1سهمی براي خدا و رسولش
تعلق دارد.
خداوند هم به پیامبر
که در این بخش براساس
 :خویشاوندان پیامبر
 .2سهمی براي خویشاوندان پیامبر
تفاسیر ،منظور ،امامان است ،اصلح هستند بر اینکه خمس دراختیار آنان باشد تا به هر شیوهاي که
میخواهند و در درستترین راه آن را خرج کنند.
که بنیهاشم و
 .9بخشی از خمس به یتیمان ،مسکینان و درراهماندگان خاندان رسول خدا
سادات هستند ،تعلق میگیرد (مکارم شیرازي.)1971 ،
بـ استنباط تربیتی :در این مؤلفه ،دانشآموزان باید با مفهوم خمس آشنا شوند و جایگاه آن
را بهعنوان یکی دیگر از ابزارهاي مالی در توزیع درك کنند .آنان پس از درك مفهوم خمس ،باید
دربارة موارد مصرف آن و افرادي که خمس به آنان تعلق میگیرد ،آگاهی یابند.

6ـ5ـ مفاسد اقتصادی
الفـ تحلیل برگرفته از آیات :توزیع نابرابر ثروت عامل بروز دو پدیدة شوم «فقر» و «تکاثر»
است .این دو پدیده ناشی از مفاسد اقتصادي است که زمینهساز بسیاري از مشکالت زندگی،
معضالت اجتماعی و مفاسد اخالقی است (ایروانی .)1931 ،مفاسد اقتصادي بهعلت بیتوجهی به سود
عادالنه و منفعتطلبی افراد براي کسب سود بیش از آنچه حق آنان است ،ایجاد میشود .برخی از
مهمترین مصادیق این مفاسد که در آیات و روایات هم بیشتر بر آنها تأکید شده است ،عبارتاند از:
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ـ ربا :در اقتصاد ،ربا مبلغ اضافی یا مقدار زیادهاي است که براساس شروط معین ،وامگیرنده به
وامدهنده پرداخت میکند .این ربا همان بهرهاي است که اسالم آن را حرام کرده است (حاجی.)1931 ،
از آیات و روایات مورد بررسی استنباط میشود که رباخواري گرچه بهظاهر منبع درآمد و عامل
کامیابی است ،درواقع زمینة محرومیت و عذاب فرد را فراهم میکند؛ زیرا این کار موجب میشود فقرا
فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر شوند و عدالت در توزیع ازبین برود؛ به این ترتیب ،یکی از مسائلی که باید از
آن جلوگیري شود ،همین مسئلة رباست .به همین دالیل ،در آیات قرآن کریم رباخوار محارب با خدا
معرفی شده است (آیات  161و  161نساء 271 ،بقره و  192آلعمران به این مسئله اشاره دارند).
ـ رشوه :رشوهخواري یکى از بزرگترین موانع اجراى عدالت اجتماعى است و موجب میشود قوانینی
که باید مدافع حقوق طبقات ضعیف باشد ،برعکس عمل کند .ثروتمندانی که توانایی مالی براي دادن
رشوه دارند ،قادرند از منافع خویش دفاع کنند و درنتیجه ،قوانین به بازیچهاي در دستان آنان تبدیل
میشود تا بیشتر به ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا بپردازند .با رواج رشوهخواري در جامعه ،ظلم،
فساد ،بىعدالتى و تبعیض در همة سازمانها نفوذ مىکند و هدف اصلی توزیع که برقراري عدالت است،
از بین میرود و چرخة اقتصادي وارد دور باطلی میشود که هیچگاه به نتایج مطلوب نخواهد رسید (آیة
 133بقره به این مسئله اشاره میکند).
ـ احتکار و کمفروشی :کم فروشى اعتماد و اطمینان را که رکن مهم مبادالت است ،ازبین مىبرد و
نظام اقتصادى را برهم میزند .بهطور دقیقتر ،کمفروشی هر نوع کمکارى و کوتاهى در انجام
وظایف را شامل مىشود؛ بنابراین ،کمفروشی صرفاً بهمعناي کم کردن وزن توسط فروشنده نیست؛
بلکه مصداق آن در کمکاري کارمند ،تنبلی کارگر ،بیدقتی در کار و ...است (ایروانی .)1931 ،این مسئله
بهدلیل تأثیر مهمش در چرخة اقتصادي و رسیدن به جامعة مولد ،در قرآن و روایات بسیار مورد تأکید
قرار گرفته است (آیات  1تا 9مطففین و آیة  31اعراف به این مسئله اشاره میکنند).
بـ استنباط تربیتی :دانشآموزان باید با مفهوم مفاسد اقتصادي و مصادیق آن آشنا شوند .این
مفاسد عبارتاند از:
ـ ربا :براساس این مؤلفه ،ضمن درك مفهوم ربا ،باید دالیل نهی از آن را نیز فهمید تا بهتر بتوان
آن را بهعنوان مفسدهاي اقتصادي شناخت.
ـ رشوه :دانشآموزان باید این مؤلفه را بهعنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادي بشاسند و از طریق
آشنایی با پیامدهاي آن ـ ازجمله حذف عدالت ،یأس و ناامیدي فقرا ،جرئت و جسارت ثروتمندان ،فساد
کارکنان حکومت اسالمی مانند حاکم و قاضی و کارمند ،و ازبین رفتن اعتماد عمومی ـ درك کنند که
چرا رشوه یکی از گناهان بزرگ و از مصادیق مفاسد اقتصادي شمرده میشود.
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ـ احتکار و کمفروشی :دانشآموزان باید درك کنند کمفروشی و تقلب در معامله ،کمارزش جلوه
دادن اجناس مردم و ایجاد خلل در اقتصاد ،حرام است و از مصادیق فساد اقتصادي شمرده میشود و
از آسیبهاي توزیع ثروت است.

6ـ نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت اقتصادي براي دانشآموزان ،در این پژوهش مفهوم تربیت
اقتصادي با توجه به مبانی زیرساختی آن یعنی اقتصاد ،انسانشناسی و تربیت بازتعریف شد که عبارت
است از« :تمام فعالیتهاي آموزشی متناسب با سطح دانش ،مهارت و نگرش متربی بهمنظور ایجاد
توانمنديهاي الزم در وي ،با هدف کسب قدرت در تولید با بهرهبرداري از منابع موجود به بهترین
وجه ،براي بهدست آوردن درآمدي مشروع ،توزیع ثروت میان همة افراد جامعه و میانهروي در مصرف
و بهرهمندي از آن با درنظر گرفتن شریعت الهی ،بهمنظور رسیدن به کمال و سعادت مطلوب».
یافتههاي پژوهش بیانگر این است که مؤلفههاي تربیت اقتصادي در حوزة توزیع ،در سه مقولة
کلی هدف توزیع ،ابزارهاي مالی توزیع و آسیبشناسی توزیع ثروت قابل طبقهبندي است .ذیل مفهوم
توزیع ،مقولة هدف توزیع که بهوسیلة مؤلفة برقراري عدالت تحقق مییابد ،مقولة ابزارهاي مالی
توزیع با مؤلفههاي انفاق ،قرض ،زکات و خمس و مقولة آسیبشناسی توزیع ثروت با مؤلفة مفاسد
اقتصادي شامل ربا ،رشوه و کمفروشی تبیین شد .برمبناي مؤلفههاي استخراجشده ،استنباطهاي
تربیتی بیان شد تا اهداف آموزشی در سطوح شناختی ،نگرشی و توانشی توسط متخصصان تعلیم و
تربیت تدوین شود و مورد استفادة آموزش و پرورش قرار گیرد؛ همچنین ،راه را براي ادامه یافتن
پژوهشهایی در این زمینه و طراحی و تدوین برنامههاي درسی و محتوا در زمینة تربیت دانش
آموزانی با قابلیتهاي مورد نیاز در عرصة اقتصاد براي رسیدن به جامعة آرمانی اسالمی بگشاید.
وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهشهایی که به موضوع تربیت اقتصادي اختصاص دارند ،این
است که در پژوهش حاضر مؤلفههاي تربیت اقتصادي بهصورت دقیقتر بررسی شده و استخراج
مؤلفهها با روش تحلیل محتواي کیفی صورت گرفته است؛ اما در پژوهشهاي دیگر با بیان مستقیم
آیات و روایات مورد بررسی ،به بیان مؤلفههاي تربیت اقتصادي پرداخته شده و هدف از آنها استفاده
در آموزش و پرورش و تدوین اهداف نبوده است .باري ،هدف از تربیت اقتصادي در حوزة توزیع،
پرورش انسان عادل است؛ زیرا مطلوب مورد نظر آن ،فردي است که بهدنبال جلب بیشترین سود مادي
و معنوي ،و فردي و اجتماعی با کمترین هزینه است که در همة موارد رضاي پروردگار را درنظر
میگیرد و در تمام رفتارهاي اقتصادي ،حد متوسط را رعایت میکند.
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