تقدین بِ:
پیشگاُ گل سرسبد آفریٌش ،پیاهبر خاتن ٍ رسَل
رحوت حضرت هحود هصطفی(ص) ٍیگاًِ در
هکٌَى الْی ،بْجت ٍسرٍر قلب پیاهبر سبب
آفریٌش جْاى ّستی حضرت زّرا(س).
اهید است اًشاءا ...در سال اصالح الگَی هصرف
هَرد تَجْات خاص قطب عالن اهکاى ،آخریي
ذخیرُ الْی حضرت بقیِ ا ...اعظن(عج) ًٍیس هَرد
شفاعت آى عسیس قرار گیرد.

هَضَع پژٍّش:
بْیٌِ سازی الگَی هصرف
زیر نظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان

استاد راهنما:
سشكبس خبًن فشضتِ هٌبًی
«پژوهش گران»
خوقی اص داًطدَیبى داًطگبُ
« كبًَى لشآى ٍ فتشت خَاّشاى»
زمستان 1388

هقدهِ
ثب تَخِ ثِ ضکل پزیشی سفتبس فشدی ٍ اختوبفی هشدم اص دیي ٍ تأثیش هلوَس ٍ اًکبس ًبپزیش
آهَصُ ّبی دیٌی ثش كن ٍ كیف هػشف ثشسسی ٍ كبٍیذى آى اص ایي ًگبُ ًیض داسای اّویت
فشاٍاى است.
هػشف ًکشدى دس هقٌبی فبدی ٍ ٌّدبس آى یقٌی استفبدُ دسست ٍ ثِ اًذاصُ اص هٌبثـ عجیقی ثشای
صًذُ هبًذى ٍ صًذگی كشدى.
اغالح الگَی هػشف ًیض فجبست است است اص ًْبدیٌِ كشدى سٍش غحیح استفبدُ اص هٌبثـ كطَس
ثِ عَسی كِ سجت استمبء ضبخع ّبی صًذگی هشدم ٍ كبّص ّضیٌِ ّب ضذُ ٍ اص ایي هٌؾش
صهیٌِ ای ثشای گستشش فذالت فوَهی است.
اص عشفی لضٍم هػشف ثْیٌِ ثبفث ضذُ تب فالٍُ ثش پیطشفت فلوی ًبضی اص استمبی فٌبٍسی دس
عشاحی ٍ سبخت ٍسبیل ٍ تدْیضات ثْیٌِ هغبثك ثب استبًذاسدّبی خْبًی ،فشغت تَضیـ
هٌبست هٌبثـ ٍ پیطشفت دس ثخص ّبیی كِ كوتش هَسد تَخِ لشاس داضتِ ًیض فشاّن ضَدً .کتِ
لبثل تأهل آى است كِ اغالح هػشف ثب اغالح الگَی هػشف تفبٍت داضتِ ٍ ًجبیذ آى دٍ سا
ثب ّن خلظ كشد .دس اثتذا سخي اص كبّص هػشف هشدم ًیست ،چشا كِ اغالح هػشف ،یک
هجحث هذیشیتی است ٍ لزا اغالح لضٍهبً ثِ هقٌبی كبّص ًیست .حتی دس استجبط ثب ٍاطُ الگَ
ًیض هٌطأ ثسیبسی اص سفتبسّب ثِ هشدم ثش ًوی گشدد ٍ ًؾبم هذیشیتی آًْب سا ایدبد كشدُ است.

اسائِ الگَی غحیح ٍ اغالح الگَی هَخَد ثِ هقٌبی حفؼ ،تمَیت ،سبهبًذّی ؽشفیت ّب ٍ اهکبًبت ثی پبیبى

كطَسی است كِ هی خَاّذ دس دٍسُ هقبغش ،توذى اسالهی سا ثبصسبصی ٍ خبهقِ ًوًَِ ای سا ثشای اسائِ
ثِ دیگش خَاهـ هقشفی كٌذ .اسائِ الگَی غحیح هػشف ثِ هقٌبی اسائِ الگَی هذیشیت ٍ ًؾبست دس سشهبیِ
ّب ٍ هٌبثـ هلی ٍ تَصیـ دس فشغِ آى ًیض ّست كِ دس آیبتی اص لشآى ثِ آى اضبسُ كشدُ است.
خذاًٍذ ثِ غشاحت دس آیِ  10سَسُ افشاف اص تسلظ ٍ هبلکیت ٍ حکَهت اًسبى ثش صهیي ٍ ثْشُ هٌذی ٍی اص
اًَاؿ هَاّت سخي گفتِ ٍ اص ٍی خَاستِ تب ثب ثْشُ گیشی دسست ٍ هٌبست اص ایي ًقوت ّب دس هسیش
كوبل ٍ تقبلی گبم ثشداسد ٍ سپبس ٍ ضکش فولی ٍ حمیمی سا ثِ ایي ضکل اثشاص ٍ اؽْبس كٌذ .دس ضوي اص
آًدب كِ ّش گًَِ فقبلیت ٍ تػشفی دس ّش یک اص ثخص ّبی هشثَط ثِ تَلیذ ،هجبدلِ ٍ هػشف دس سضذ ٍ

ضکَفبیی التػبدی ثسیبس هؤثش است ،اص ًؾش لشآى تجییي ضذُ است.
اسائِ یک الگَی غحیح دس خبهقِ است كِ ثبیذ تػَیشی خبهـ ٍ گَیب ،ثی ّیچ افوبل سلیمِ ای اص الگَ اسائِ
ضَد.
هػشف گشایی یکی اص پذیذُ ّبی التػبدی است كِ پس اص اًمالة غٌقتی سًٍك چطوگیشی پیذا كشد .هػشف
گشایی ثِ غَست اخع آى دس ثیي كطَسّبی غٌقتی ٍ كطَسّبی دس حبل تَسقِ فوذتبً ثقذ اص خٌگ
خْبًی دٍم سٍاج پیذا كشد.

دٍلت ٍ غبحجبى غٌبیـ اثتذا دس كطَسّبی غٌقتی ٍ ثقذ دس كطَسّبی دس حبل تَسقِ ،اًسبى سا ثِ
فٌَاى یک هبضیي هػشف كٌٌذُ هذ ًؾش لشاس دادًذ تب اص ایي سّگزس ثِ اّذاف التػبدی كِ
ّوبًب افضایص هٌبفـ ضخػی خَد استً ،بئل ضًَذ.
ثٌبثشایي هػشف گشایی ضبهي چیضی خض ًیبصّبی كبرثی ًیست كِ دس خذهت غٌبیـ ٍ كطَسّبی
غٌقتی لشاس گیشد ،الجتِ اًسبى ،خَد اص لحبػ سٍاًی آهبدگی ثشای ساحت علجی ،تدول پشستی
ٍ حتی هتوبیض كشدى خَیص اص افشاد دیگش ثب دس اختیبس گشفتي كبالّب ٍ خذهبت ثیطتش داسد
تبثذیٌَسیلِ ضکبف ثیي خَد ٍ سبیش گشٍُ ّبی خبهقِ ثِ ٍخَد آٍسد ٍ اس ایي ضکبف ثشای
تثجیت ٍضقیت اختوبفی خَد استفبدُ كٌذ.
اص آى خب كِ هػشف گشایی ثشداضت اص اًذاصُ ّش فشد اص هٌبثـ ًبدس ٍ كویبة خبًَادُ است ،ثِ
ًبچبس ایي هَضَؿ ثبفث فطبسّبی هتقذدی ثش خبًَادُ خَاّذ ضذ .ثِ فالٍُ هٌجـ كست
دسآهذ ،فبهل اسبس ثشای سٍحیِ هطشف گشایی خَاّذ ثَد .ثذیي غَست دسآهذّبی كالى
كِ اص عشیك كست ساًت ّبی هختلف ضذُ ثبضذ ،ثِ خبعش ایي كِ اص عشیك تَلیذ حبغل ًوی
ضَد ،سٍحیِ هػشف گشایی سا ًیض سشیـ تش سٍاج هی دّذ.
تقییي ًبم اغالح الگَی هػشف ثشای سبل خذیذ تَأم ثب تقییي ضفبف اّذاف ساّجشدی ًؾبم دس
دِّ چْبسم ،یقٌی اغل الگَی هػشف سا ثبیذ اص اثقبدی چٌذ خبًجِ ًگشیست .هفَْم اغالح
الگَی هػشف ،هػبدیك هػشف ًبدسست ٍ سیطِ ّبی هػشف گشایی اص خولِ ایي اثقبد ّستٌذ.
پذیذُ هػشف گشایی ٍ اسشاف دس ًمغِ همبثل هػشف ثْیٌِ لشاس گشفتِ است .هػشف گشایی یب
ثِ فجبستی اسشاف ،آفت ّب ٍ آسیت ّبی فشدی ٍ اختوبفی اص هطکالتی است كِ ٍالقبً ثبیذ حل
ضَد ٍ ثِ آى سسیذگی ضَد.

دس فػشی كِ اكثش هشدم هتوذى ٍ آگبُ آى ّوَاسُ ثِ فکش ًگْذاسی ٍ غشفِ خَیی اًشطی ٍ هٌبثـ
آى افن اص اًشطی ّبی ًفتی ،الکتشیکی ،گشهبیی ،خَسضیذی ٍ ّ ...ستٌذ ،ثبیذ ثشای هب ثسی هبیِ
تأسف ثبضذ كِ اكثش سبصًذگبى ٍ هػشف كٌٌذگبى ًسجت ثِ ایي اهش هْن یقٌی حفؼ ٍ غشفِ
خَیی اًشطی اًشطی ٍ هٌبثـ آى ثی تفبٍت ٍ سْل اًگبسًذ ٍ ثشای ّش سٍضٌفکش ایشاًی ثبیذ المبء
ضَد ،غشفِ خَیی دس هػشف اًشطی دس ثخطْبی هختلف ثستشی هٌبست ثشای تَسقِ التػبدی
ٍ غٌقتی ًوَدى كطَس ٍ دس ًْبیت یک فشغت ثضسگ هلی ثِ ًسل حبضش ٍ آیٌذُ خَاّذ ثَد.
غشفِ خَیی دس اًشطی ًیبص ثِ داضتي یک سٍش ٍ آییي ًبهِ خبظ ًیست .ثلکِ ّش ایشاًی فْین،
آگبُ ٍ خالّق هی تَاًذ دس سَخت ٍ سَص هبضیي آالت ،كبس كشد ثْجَد هبضیي آالت ،فذم
اخشای غحیح فشآیٌذ یک دستگبُ هػشف كٌٌذُ اًشطیً ،کبت غشفِ خَیی سبص سا كطف ٍ آى
سا دس فول پیبدُ ًوبیذ .یکی اص هٌبثـ اًشطی فؾین ٍ سایگبى كِ تَسظ خذاًٍذ ثِ هب فغب ضذُ
است ،اًشطی خَسضیذی هی ثبضذ كِ هی تَاى اص آى ثشای همبغذ هختلفی ًؾیش تَلیذ ًیشٍی
ثشق ،سبخت ًیشٍگبُ ،تأهیي هٌبثـ حشاستی ٍ ثشٍدتی سبختوبى ّب اص آى هذد خست.
ثب كبّص هَاد سَختی هبًٌذ ًفت ،گبص عجیقی ٍ صغبل سٌگ ،تالش هحممیي دس خْت تَلیذ اًشطی
اص هٌبثـ دیگش ،سٍ ثِ افضایص است .ثطش دس عی سبلْبی هتوبدی ثشای تأهیي اًشطی هَسد ًیبص
خَد ٍ ثِ خػَظ لغـ ٍاثستگی ثِ هَاد ًفتی اص فَاهل فیضیکی هبًٌذ ،آة ،ثبد ،هَج ،خضس ٍ
هذ دسیب ،اًشطی خَسضیذی ،اًشطی ّستِ ای استفبدُ كشدُ است؛ ٍلی ثب تَخِ ثِ ضبیقبت
ًیشٍگبُ ّبی اتوی كِ ثیطتشیي همذاس اًشطی سا هی تَاًٌذ تَلیذ كٌٌذ ،داًطوٌذاى ثشآًٌذ تب اص
عشیك هغوئي تشی اًشطی هَسد ًیبص ثطش سا تأهیي كٌٌذ .استفبدُ اص ثیَتکٌَلَطی ٍ سٍش ّبی
آى دسیچِ ای خذیذ اص چگًَگی استفبدُ اص هَاد ثیَلَطیکی هَخَد دس عجیقت هبًٌذ خٌگلْب،
ثبلی هبًذُ ّبی حیَاًی ٍ كطبٍسصی ٍ ضبیقبت غٌقتی سا ثشای تَلیذ اًشطی ،ثِ سٍی اًسبى
گطَدُ است.

•

كطَس هب ثِ فٌَاى سشصهیي اًشطی ّوَاسُ دلخَش ثِ ایي تػَس رٌّی ثَدُ است كِ هضیّت
اغلی آى ،اًشطی است ٍ هی تَاًذ دس سبیِ ی ایي هضیّت ،غٌقت ٍ خذهبت خَد سا سضذ
دّذ ،غبفل اص آى كِ تجذیل هضیّت ًسجی اًشطی ثِ هضیّت سلبثتی كِ اسصش ٍالقی ثشای غٌقت
ٍ خذهبت خلك ًوبیذ ،دسگشٍی كست ٍ استمبی داًص ٍ تکٌَلَطی است .هػذاق ثبسص ایي
هذفب استفبدُ غٌقت هب اص تکٌَلَطی ّبیی است كِ فشاتش اص ًوًَِ ّبی هطبثِ دس كطَسّبی
تَسقِ یبفتِ ،اًشطی هػشف هی كٌٌذ كِ دس ًتیدِ ثی آى ،فلی سغن لیوت پبئیي تش اًشطی دس
ایشاىّ ،ضیٌِ هطبثْی ثشای اًشطی دس سجذ ّضیٌِ ی تَلیذ پشداخت هی ضَد .دس سٍیکشدی
ًَیي سقی ًوَدُ ثب ایفبی ًمص هذیشیت داًص ثَهی دس حَصُ ی ثْیٌِ سبصی هػشف اًشطی،
سغح داًص هلی دس ایي حَصُ سا استمبء ثخطذ ،چشا كِ دس حبل حبضش سٍش ّب ٍ

تکٌَلَطی ّبی فشاٍاًی خْت ثْیٌِ سبصی هػشف اًشطی تَسظ ضشكت ّبی داخلی ٍ
خبسخی اسائِ گشدیذُ است كِ اغلت ثب سٍش ّبی تجلیغبتی ٍ ًِ ثِ غَست فلوی ثِ تطشیح
هحػَالت ٍ خذهبت خَد پشداختِ اًذ ،دس فیي حبل تدبسة فشاٍاًی دس ثْیٌِ سبصی اًشطی
دس سغح غٌقت ٍخَد داسد كِ ثب اًذكی ّوت ،اهکبى هستٌذسبصی ٍ اًتطبس آًْب لبثل تحمك
است ،ثب سٍیکشدی فلوی ،تکٌَلَطی ٍ سٍش ّبی هختلف هی تَاى ثْیٌِ سبصی هػشف اًشطی
سا اسصیبثی ًوَدُ ٍ ثب ضٌبسبیی هٌبثـ داًص ٍ ،صهیٌِ سا ثشای اًتطبس آى فشاّن سبخت.

كتبة حبضش گبهی است ّشچٌذ كَچک دس خْت ثْیٌِ
سبصی الگَی هػشف كِ ثِ ّوت ٍ تالش كبًَى لشآى ٍ
فتشت(ؿ) خَاّشاى ،ایي ٍاحذ داًطگبّی ٍ گشٍّی اص
داًطدَیبى سبفی ٍ پشتالش گشدآٍسی گشدیذُ است.
دس پبیبى تَفیك سٍصافضٍى توبهی هٌتؾشاى حکَهت فذالت
گستش حضشت هْذی(فح) سا اص خذاًٍذ هٌبى خَاستبسین.

ثب تطکش فشضتِ هٌبًی
فضَ ّیئت فلوی گشٍُ هقبسف اسالهی
داًطگبُ اصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگبى

فصل اول :مبانی فلسفی نظام اقتصادی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام اقتصادی
مبانی نظام اقتصادی
مبانی مکتبی نظام اقتصادی
اهداف نظام اقتصادی
دو دیدگاه در نظام اقتصادی
خداشناسی
رابطه خدا با جهان طبیعت
رابطه خالقیت
رابطه ربوبیت
رابطه مالکیت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رابطه احاطه و سلطه
رابطه قیومیت
رابطه خدا با انسان
رابطه هدایت
رابطه رزاقیت
جهان شناسی
تأثیر جهان شناسی لیبرالیسم بر اقتصاد
هدفمندی جهان
حرکت به سوی خدا
همه چیز برای انسان
برخورداری از خزاین غیبی
برخورداری از نظام علی و معلولی
انسان شناسی

•
•
•
•
•
•
•
•

انسان شناسی از دیدگاه لیبرالیسم
خویش مالکی
ارضای امیال نفسانی ،انگیزه و هدف اقتصادی
عقل در خدمت امیال
جامعه شناسی
نظریه اصالت فرد و آثار اقتصادی آن
نظریه اصالت فرد و جامعه و دیدگاه امام علی(ع)
خالصه

خالصِ فصل اٍل:

نظااام اقتصااادی نظااامی اسااا ها رفتارنااای اردی انسااا رادر سا یااو م تو بااد و تو با و مصاار ببااا
می هناد .رفتارناابی ملال ان انادا م سارماب ،اتاریم تو باد و تو با در رفتاار انساا باا مباانی
فلسفی و نمچنب مکتبی تنظبم می شود .تفاوا اب دو نوع مبانی در ابا اساا ها او ای باود و
نبود نا را ببا می هند و دومی بابد نا ونبابد نا را .ا نظر دبد،ام فلسفی دو نوع نگرش وجود
دارد؛ بکی ببرال سرماب داری و دبگری اسالم .در دبد،ام ّاول خداوناد را خاا ج جناا و انساا
می داند ا ّما ب نیاوی ها هنناا را خلاج هاردم و خاودش با هنااری رفتا و نما امار را با دساا
دوم خداونادم جناا و
انساننا س ردم تا ب نر قسم ه تشاخب دادناد لمال هنناد و ای در دباد،ام ّ
انسا را نم خلج هردم و نم خودش دائما ً اماور هنناا را تادببر مای هناد و ،وباا در مات جام ا و
جنا یضور دائمی و مؤلر دارد .بار خاال دباد،ام ّاول خداوناد باا جناا و انساا رواب ای دارد
ه ب اب نیو خالص می شود .او خا ج نم موجوداا مادی و غبر ماادی اساا و م باود نما
موجوداا و ا نم انسا ناا با اور مؤ ّهاد خواسات اساا ها او را لباادا هننادو باا لباادا و
اجرای دستوراا ا نی مبنا سا ادا خاود را فارانم نمابناد .او ماد ّبر نما لاا م اساا و ربوب ّباا
هاماال را دارد و ا بااا ب ا ااابب تمااام نسااتی را ارادم ماای هنااد و ه ال ّ نسااتی در اختبااار و تاادببر
اوسا و اب تدببر ب نولی اسا ه انسا را نبم مبنی و نبم هسمانی ابجاد هرد .و رفت با
سوی تویبد و م نو ّباا را ناد قارارد ادم اساا .او ما ا ییبیای اساا .بارا ه را خلاج هاردم
اسا و تمام هنچ در مب و هسماننا اسا ا ه اوسا و سال و یاهمباا تاام در لاا م نساتی
دارد و ا نم امور ب ور م لجم دقبج و هامل ه،ام اسا و ایا تاام با تماام لاوا م ماادّ ی و
مجرد دارد .او نظام نستی را بر ا هردم و نگندارندم ه اسا و ی ّتای نگناداری رناد،ا در ناوا
ّ
ننگااام ااروا را با خااود نساابا دادم اسااا .در مااورد انسااا دو نااوع ناادابا را با لناادم ،رفتا
اسام تکوبنی و تشرب یّ .او ی با ابا م ناساا ها مبنا ف لّباا باافت اسات داد ناای انساا را
فرانم هردم اسا و در اب مبن همبودی نبسام ب نای نار انساانی با شاکلی خلاج شادم ها مای
تواند در صورا تمابل ب هما ا ،ونا،و للمی و لملی دسترسی بدا هناد ،اانی در ابا ماوارد
میصر انسا اسا.
هوتانی شدمم
ّ

خداوند را ج نم موجوداا اسا و انسا نم ج ء هنناا اساا .تماام چب ناابی ها بشار با هنناا نبا مناد
اسا خلج هردم و ا انسا خواست اسا ه هننا را تکمبل هند.
ملالً مب م هبم م اد و ...را ابجاد نمودم و تالش برای بنرم برداری بنبن را ا انساا خواسات اساا
و تنبلی نبچ هن را بر نمی تابد و فرمودم جاوا ببکاار و رخاواب ماورد غضاب ما اساا و بارای
تکمبل وسابلی ه نبا نای انسا را بر ر هند دسا خداوند با اسا و بر خال التیاد بنود ه
می ،وبند دسا خدا بسات اساا باا ابنکا مای ،وبناد ماا غنای نساتبم و خداوناد فیبار .جناا شناسای
ببرال ،ر چ خداوند را نفی نمی هناد ا ّماا او را هاارم ای نام نمای داناد و م تیاد اساا ها برناما ای
برای انسا ندارد و انسا خودش بابد تصمبم بگبرد و انساا با نابچ نناادی جوابگاو نبساا و با
نر ور ه مناف فردی اقتضا هارد باج قاوانب موضاول هشاوری مای تواناد ا مواناب اقتصاادی
بنرم مند شود و قوانب نب ب دسا نمب سرماب دارا تصوبب می ،ردد و رفام لمومی و تکامل
م نوی بشر ج ء ه نبساا و یادّ ی در جناا بنارم بارداری خاود ا مواناب اقتصاادی وجاود نادارد.
جنا شناسی دبنی بر خال ببرا بسمم جنا را ندفمند می داناد ها بارای میصاد خاصای با وجاود
همدم و ابد ّبا میصد اصلی اسا و یرها انسا نا بابد وری تنظبم شود ه غبار ا رفاام لماومی
مردم و بشرفا بشربا در مبن للم و تکنو وﮋی در نم مبن نای ماورد نباا م نما انساا ناا
را ب سوی مبدٲ اللی رننمو باشد.
بنترب موجود ا دبد،ام دب م انسا اسا و ب با ترب میام ه مالقاا با خداوند اسا مای تواناد برساد
و نم چب برای انسا و ترببا اوسا و ر ج انسا غبر ا مناب مبنیم مناب هسمانی نب دارد.
و دبد،ام انسا را وسب می هند.

ملالً تو ّهل بر خداوندم انفاج ب دبگرا م اخالج نبکوم ارتبا با خوبشاوندا و املال ه م مبن وس ا
ر ج را فرانم می هند و للّا اب امور ه اسا ه هل ّ لا م و مناب ه ه اقتصاد را می سا دم ا
هسما فرود می هبد ه در دسا خداوند اسا .انسا در اب جنا بابد ه مابش شود و اب ه مابش
در ول ند،ی و درنم صین نا و ا جمل اقتصاد اسا و در نم امور انسا بابد ب بادابد ّبا
خودش باشد ه در اخالج انسا نم بسبار مؤلر اسا .نظام لا م بر اسان للّا و م لول اسا و
ا اسباب نبابد غافل بود .ن ،وش ،بری و ت روری و املال اب امور مردود اسا و ب ور
خالص موارد بر جنا ببنی دبنی را ببا می هند:
هل ّ نستی یظ ب یظ ا خداوند فبض می ،ردد و ب مش ّبا و ارادم او ادارم می شود.
تیرب ب او خلج شدم اند.
جنا ندفمند اسا و نم انسا نا برای ّ
با ،شا نم ب سوی خداسا (ا ّناﷲ و ا ّنا ِا َب ِ را ِج و )
جنا مناب مادی و م نوی نردو را دارد.
جنا میل هشام ب نی المال و اخالجم و جنا هخرا میل ّ برداشا اسا.
للبا ادارم می شود و خداوند للّا ا لل اسا.
هل نستی بر اسان قانو
ِ
با توج ب تفاوا دو دبد،ام دبنی و ببرالم اقتصاد تنظبم می ،ردد و نر هدام بامدنای خا خود را
داردم چو اندا دبنی نبچ هدام درنظام ببرال سرماب داری وجود نداردم ن نتبج لمل هرد
ور بب ی ب صورا دبگری خواند بود و توج ب نبچ هدام ا امور
هننا را ب
شش ،ان با مورد نظر هننا نبسا و جم سرماب برای فرد و انمبا داد باد ب ما کبا فردی
وی ّتی در اختبار داشت هل جنا مادّ ی با ،تاشت و ب وری لمل هردم و می هند ه ن رفام
مردم مورد نظر هنناسا و ن تکامل م نوی .و نم چب فی مبن سا سود ببشتر هننا بابد بشود
و با نر صدائی ه مخا اب وض باشد ب جد ّبا میابل خوانند هرد و جنگنای جنانی و
من ی ای و است مار و مانند ه د بل واضح و ملمون ه اسا.

فصل دوم :فیر و غنا
•
•
•
•
•
•
•
•

واژه شناسی
فقر نسبی و مطلق
پیامدهای فقر و غنا
آسیب شناسی فقر
 -1آثار فردی
 -2آثار اجتماعی
عوامل فقر
عوامل غیراختیاری

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عوامل اختیاری
 -1عوامل شخصی
 -2عوامل غیرشخصی
عوامل گروهی
عوامل اجتماعی
راه های فقر ستیزی
وظایف دولت
 -1تنظیم بازار
 -2افزایش کارآمدی سیستم مالیاتی
وظایف اغنیاء
خالصه
منابع

خالص فصل دوم
واژم فیر ب م نای شکا

و فاصل و واژم غنا ب م نای بی نبا ی اسا.

فیر ب دو ،روم نسبی و م لج تیسبم می شود .فیر م لج ب نی لدم توانابی برای
بر ر هرد نبا نای اساسی ملل غتام بانم نانگام و بنداشا.
فیر نسبی ب م نای لدم توانابی در فرانم هورد م بارنای ند،ی لادی اسا.

فیر بامدنابی دارد ه شامل هلار جسمی و روانی و هلار فرننگی -اجتمالی اسا.
فیر نم بالث ببماربنای جسمی و روانی می شود و نم موجب ان وام
رخاشگریم ناننجاربنای اجتمالی و ض التیاد می شود.

لواملی ه بالث فیر می شود شامل لوامل اختباری و لوامل غبر اختباری
اسا.
لوامل غبر اختباری مانند لوامل بب ی ملل سبلم
اجتمالی ناصیبح می باشد.

و با ناشی ا نظام نای

لوامل فردی اختباری مانند سستی و تنبلیم بی برنامگیم فیر نمابیم
تکدی ،ریم ارتکاب ،نامم رلابا نکرد بنداشا و نارسابی
اندبش نا و لوامل ،رونی اختباری مانند هسب نامشروع و ترک
تکافل لمومی و صفاا نا سند.
لوامل فیر ا دبد،ام بامبراسالم شامل سب شمرد نما م ببیرمتی
ب خردم نای نا م با لجل ا مسجد ببرو همد م دروغ ،فت م
و ناس ا ،فت ب او دم نشست بر هستان
تکبرم و خرج بود م
در و  ...می باشد.
رام نای فیر ستب ی  3یب دارند.
وظاب دو ا ه شامل تنظبم با ار و اف ابش هارهمدی سبستم ما باتی
اسا.
تنظبم با ار وظبف ای ه خود ب  3دست تیسبم می شود:
 -1جلو،بری ا انیصار
 -2تنظبم ساختار ما کبا نا
 -3همو ش میروما

اف ابش هارهمدی سبستم ما باتی ه روشنای بر را شامل می شود:
وم برنام نای میرومبا دابی هارهمدم رلابا اصل تساویم یسابرسی دقبجم صرف جوبی در
ن بن نای دو تیم سرماب ،تاری دو تی و ما باتنای لابا و متغبر.
وظاب

اغنبا اسام شامل ادای ییوج فیبرا م سرماب ،تاری و ابجاد اشتغال اسا.

وظاب مستمندا شامل هار و تالشم رنب ا اظنار تنگدستی و تنظبم خانوادم می باشد .امام
للی(ع) فیرا را ب هار و تالش دلوا می هند و اجتناب ا دربو ،ی و اظنار فیر را برفیبرا
م می داند .ا دبد،ام ابشا تنظبم خانوادم نیش مولری در تنظبم ساختار نبا نای فردی
دارد.
وظاب اغنبا ه بکی ا هننا ادای ییوج فیبرا اسا .خداوند سبیا رو ی فیبرا را در اموال
توانگرا میرر داشت اسام ن نبچ فیبری ،رسن نمی ماند مگر هنک توانگری یج او را
ا او با داردم و خداوند ت ا ی توا ،را را بدب سبب با خواسا هند.
انفاا در هوتام مدام درما مناسبی برای دود ببماری فیر اسام اما ابجاد اشتغال با
برخورداری ا هارهمدی م در بش ،بری ا ظنور فیر در هبندمم نمرام با هانش ببکاری و
هاست فاصل بیاتیم امنبا اقتصادی را نب تضمب می هند.
باامبد ب ابنک مسائل مربو ب فیروغنا درجنا تنب سا ی ا گوی مصر

قرار ،برد.

فصل سوم :ندور ی و قنالا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

واژم شناسی ند
ند در غا
ند در دانش اخالج
ند در هالم یضرا امبر(ع)
واژم شناسی قنالا
ارتبا ند و قنالا
اقسام ند و مراتب ه
ند ملبا و ند منفی
تفاوا ند اسالمی و رنبانبا مسبیی
لوامل ند
 -1جنا شناسی وبیب ب ییبیا ومبدأ نستی
 - 2ببنش صیبح ب م اد و هخرا
 -3شناخا درسا دنبا
 - 4خودشناسی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لوامل قنالا
هلار ند ملبا ( ند اسالمی)
ا ) هلار رویی و اخالقی ند
ب) هلار اجتمالی ند
ج) هلار اقتصادی ند
هلار قنالا
ند وقنالا وتألبر ه بر ن اندا م تو بد و تو ب
ند و قنالا و رشد و توس اقتصادی
خالص
فنرسا مناب

خالصِ فصل سَم

ای مررردم -برره دنیررا چونرران زاهرردان رویگررردان از آن ،بنگریررد .برره خرردا سرروگند ،دنیررا برره
زودی ساکنان خود را از میان مری بررد و رفراه زدگران ایمرن را بره درد مری آورد،
آنچه از دست رفت و پشت کرده ،هیچگاه بر نمی گردد ،و آینده بره روشرنی معلروم
نیست تا در انتظارش باشد .شادی و سررور دنیرا برا غرم و انردوه آمیختره ،و توانرایی
انسان به ضعف و سستی می گراید زیبایی ها و شرگفتی هرای دنیرا شرما را م ررور
نسازد ،زیرا زمان کوتاهی دوام ندارد .خردا بیرامرزد کسری را کره بره درسرتی فکرر
کند ،و پند گیرد و آگاهی یابد دشمن ترین افراد نزد خدا کسی است که خدا اورا بره
حال خود واگذاشته ترا از راه راسرت منحررف گرردد و بردون راهنمرا بررود ،اگرر بره
محصوالت دنیا دعوت شرود ترا مررز جران ترالش کنرد امرا چرون بره آخررت و نعمرت
های گوناگونش دعوت شود ،سستی ورزد گویا برای آن چره کرار مری کنرد ،واجرب
و آنچه نسبت به آن کوتاهی و تنبلی می کند لزومی ندارد.
این بود پند اندرز موالیمان امام علی علیه السالم در رابطه با روش برخورد با دنیا و
تشویق به زهد با توجه به گفتار امام علی علیه السالم در تشویق به زهرد و اهمیرت
ایررن موضرروع در رابطرره بررا اصررالر الگرروی مصرررف برررآن شرردیم تررا در ایررن بخررش
معنررای زهررد از زوایررا ی مختلررف وگفتررار بزرگرران دیررن را بررسرری کنرریم سررپ برره
بررسرری آثررار زهررد ،تفرراوت آن بررا قناعررت مرری پررردازیم .بحررا ایررن فصررل را بررا زهررد
وتوسعه ی اقتصادی به پایان رسراندیم بره امیرد آنکره برا کرار وهمرت مضراعف برر
اصالر الگوی مصرف با توجه تعاریف و اصول دینی بپردازیم.

فصل چنارم :لدا ا اقتصادی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شاخ ناي توس اقتصادي
ببنش كلي نظام اقتصادي
م نای لدا ا
 .1لدا ا ب م ناي مساواا
 .2لدا ا ب م ناي رلابا ییوج
 .3لدا ا ب م ناي وض بابست و رلابا شابستگي نا
رام كارناي تییج لدا ا اقتصادي
مبن ناي تییج لدا ا اقتصادي
 -1قوانب و ییوج لاد ن
 -2ترببا اسالمي و التیاد ب م نوباا
 -3یکوما اسالمي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ا  .توا اقتصادي
 -1ت بب یدود ما كبا نا
 -2تو ب لروا و درهمد
 -3ابجاد بخش لمومي
ب .تكافل اجتمالي
نبا مندا جام صایب یج
موان تییج لدا ا اقتصادي
 -1ربا
 -2ایتكار
 -3تب بض
 -4یكوما جور و یاكما ظا م
 -5لدم رلابا ییوج وا ي ا مردم
خالص
فنرسا مناب

خالصِ فصل چْارم
• در این نوشتار ،عدالت در حوزه ي علوم اجتماعي كه وصف قوانین و روابط
اجتماعي ،به ویژه روابط اقتصادي ،به شمار مي رود مورد نظر است .در
بررسي عدالت اقتصادي كه به طور عمده بر محور توزیع عادالنه با توجه به
تفاوت هاي طبیعي در بین افراد مي چرخد ،ضمن ارج نهادن به مالكیت هاي
مشروع و خصوصي ،به دیدگاه هاي امام علي(ع) در قالب اسالم براي رسیدگي
به قشرهاي كم درآمد و ناتوان توجه مي شود .اسالم عدالت اقتصادي را یك
هدف مي بیند و پذیرش حكومت را براي برقراري آن و گرفتن حقوق ضایع
شده ي مظلومان مطرر مي كند.
• حضرت نیز به صراحت ،حقوقي را براي رعیت به ویژه طبقات ضعیف بر
مي شمرد و والیان را به رعایت آن ترغیب مي كند و از طرف دیگر ،حقوق
والیان را به مردم گوشزد مي نماید و آثاري چون سامان یافتن امور اجتماعي،
امید به پایداري دولت اسالمي ،قطع امید دشمنان و بیگانگان ،افزایش بركات،
آباداني جامعه ،تزكیه و اصالحات اخالقي ،همدلي و هماهنگي مردم با دولت ،و
جلوگیري از تحریف دین ،را در رعایت طرفیني حقوق مي داند .از دیدگاه
اسالم عدالت ،معیار حقانیت قوانین ،نهادها و ساختارها است و تقدم دارد و از
سخن وي مي توان همراهي كارایي و توسعه را با تأمین عدالت اجتماعي حد
زد؛ از این رو ،دیدگاه هاي رایج مربوط به تقدم توسعه و كارایي بر عدالت
مخدوش است.

از سخنان و سیره ي ائمه نیز به دست مي آید كه شرایط تحقق عدالت ،قوانین
عادالنه و تربیت درست اعتقاد به معنویات و وجود مجریاني عادل و به دور از
هواهاي نفساني است كه با تحقق شرایط مذكور ،امكان برنامه ریزي جهت
توازن اقتصادي و تكافل اجتماعي فراهم مي شود.
سیاست توازن اقتصادي براي جلوگیري از تمركز ثروت در گروه خاصي از
جامعه و تشكیل انحصارها است كه این سیاست با تعیین قلمرو مالكیت ها و
حقوق و روش هاي توزیع ثروت و وظایفي كه بر عهده ي بخش عمومي نهاده
شده است ،پي گرفته مي شود و هماهنگ با یكدیگر توازن اقتصادي را پدید مي
آورند.
تكافل اجتماعي ،چیزي باالتر از تأمین اجتماعي است كه امروزه همه ي نظام ها
آن راالزم مي شمارند و افزون بر تأمین نیازمندي ها و ضروریات زندگي
جهت جلوگیري از مرگ و نابودي ،زمینه ي تأمین رفاه نسبي را براي همگان
فراهم مي سازد .تفاوت سیاست تكافل اجتماعي در اسالم با سایر نظام ها ،در
تأمین منابع مالي مورد نیاز ،مشخص بودن آن و همچنین وظیفه معنوي بودن
آن است ،نه این كه جوامع انساني چنین اقدامي را از سر اكراه انجام دهند؛
بنابراین ،دو حق براي مردم منظور شده است .1 :حق حیات؛  .2حق معاش.
از نظر اسالم نیز موانعي كه بر سر راه تأمین عدالت اقتصادي وجود دارد ،در پنج
بخش خالصه مي شود .1 :ربا؛  .2احتكار؛  .3تبعیض؛  .4حكومت جور و
حاكمان ظالم؛  .5عدم رعایت حقوق والي از طرف مردم.

فصل نجم :سبرم ی اقتصادی امام للی(ع)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سبرم ی امام للی(ع) در تو بد و هسب در همد
 -1ا تو د تا نجرا
 -2ا نجرا تا وفاا بامبر ( )
 -1-2مناب در همد امام للی(ع)
 -3ا وفاا بامبر( ) تا خالفا
 -1-3تیول در درهمدنای لمومی امام
 -2-3ف ا با نای لمرانی امام در بنب
 -3-3سابر ف ا با نای لمرانی امام
 -4-3لروا و درهمدنای اختصاصی امام
 -4دورا خالفا
 -1-4تیول درهمدنای لمومی امام
 -2-4ف ا با نای لمرانی و درهمد هسب و هار امام
 -3-4شبوم ی تو بد و هسب درهمد امام

• سبرم ی امام للی(ع) در مصر

و تخصب

•  -1مخارج مصرفی شخصی
•  -1-1مخارج دورا

فو با و جوانی

•  -2-1مخارج ا دواج
•  -3-1مسک و وا م خان
•  -4-1مخارج خوراک
•  -5-1مخارج وشاک
•  -6-1مخارج ت لبم و ترببا

•  -7-1مخارج دبگر

درهمد

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 -2مخارج مشارها اجتمالی
 -1-2هم نای مستیبم ب نبا مندا
 -2-2وق امالک برای نبا مندا
 -3-2ه اد هرد بردم
 -4-2ساخت مسجد و ت مبر جادم
 -5-2سابر خدماا اجتمالی امام
 -3مخارج ن اندا و سرماب ،تاری
 -1-3مناب سرماب ،تاری امام
 -2-3شبوم ی مخارج سرماب ،تاری امام
خالص
فنرسا مناب

خالص فصل نجم
سیره ی اقتصادی امیرمؤمنان تجسم عینی احکام ،آرمان ها و ارزش های اسالمی است او همانطور
که در علوم ،فنون ،معارف سیاست ،جهادو خطابه سرآمد است در رفتار اقتصادی نیز موفق
ترین به شمار می رود.
فعالیتهای اقتصادی امام علی(ع) بر اسا یک برنامه ی کامل اقتصادی است که در آن جایگاه هر
یک از اهداف نهایی و اهداف میانی و قواعد رفتاری متناسب با آنها ،به طور دقیق مشخص شده
است و در نحوه ی اجرای آن هانیز هیچ گونه رفتار ناسازگاری مشاهده نمی شود.
در این برنامه بنیادی ترین اصل زندگی« جلب رضایت و خشنودی خدا و خوف از عذاب او»است.
این اصل بر تمامی رفتارهای اقتصادی امام حاکم است .معنای کار عاقالنه ی اقتصادی در
نظر امام هر کاری است که جلب رضایت خداوند یا فرو نشاندن خشم او را در پی داشته باشد.
هدف میانی و قاعده ای که امام در تمام رفتارهای اقتصادی خود ،از تولید ،پ انداز و سرمایه
گذاری گرفته تا مصرف و مشارکت های اجتماعی ،بر اسا آن عمل می کند.
«کمک رسانی بسیار با حداقل هزینه است»امام برای دستیابی به این هدف نهایی برای تولید ثروت
و کسب درآمد تالش می کند .او در تخصیص این درآمدها کم ترین سهم را برای خود و بیش
ترین سهم را به مشارکت اجتماعی اختصاص می دهد و برای کمک رسانی بیشتر ،سرمایه
گذاری می کند.
امام با سیره ی پاک خود ،چگونه زیستن و چگونه ساختتن جامعه ای آباد ،مرفه و عادل را به
انسان می آموزد .او به انسان نشان می دهد که چگونه می توان از راهی غیر از لذت جویی و
تنها بر اسا محبت خدا ،جامعه ای سعادتمند بنا نهاد .بدون تردید راه او درمانی است برای
بیماری العالج فقر ،و پاسخی است به معمای همیشه ی تاریخ یعنی عدالت.

فصل ششم :دو ا و سباسا نای اقتصادی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

میدم
نیش دو ا در اقتصاد
مانبا دو ا اسالمی
راب دو ا و مردم
وظاب دو ا
جم هوری ما باا و تنظبم ببا ا مال
مناب ما ی دو ا اسالمی
اندا م ی دو ا
اختبار یکوما اسالمی
ا  -اختبار قانو ،تاری در قلمرو ه اد
ب -تشخب او وبتناونبا ناولناوب لانوب
ج -و با بر ت ببج اقتصاد اسالمی
سباسا نای اقتصادی دو ا
ت رب سباسا اقتصادی
ساختارمن یی مسائل سباستنای اقتصادی
انواع سباستنای اقتصادیماندا واب ار دراقتصاد
ند نای سباسا نای اقتصادی دو ا
خالص
مناب

خالصِ فصل ششن
از تمام مطالبی که گفته شد می توان نتیجه گرفت که دولت واقعی اسالمی که تمام
احکام و قوانین آن بر اسا دستورات اصیل اسالمی است باید با مردم جامعه
رابطه ی نزدیکی داشته باشد .وسایل رفاه و آسایش آن ها را تا حد امکان فراهم
سازد و تالش کند فقر ،اختالف طبقاتی ،بی سوادی ،بی کاری و ....را از میان
مردم ریشه کن سازد.

برای انجام این کارها و دیگر وظایف دولت ،نیاز به یک منبع مالی است که اسالم
با نکته سنجی و تیز بینی خود این منابع را مشخص نموده است و حتی نوع
مصرف آن ها را هم در جامعه تعیین کرده است.
حکومت اسالمی همچنین باید در مسائل اقتصادی جامعه مداخله داشته باشد و با
مراقبت از سوء استفاده های احتمالی و خرابی در ساختار اقتصاد جلوگیری
نماید.

فصل َفتم :اصالحات اقتصادي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اصالیاا اقتصادي در ننج ا بالغ
سباسا للوی درروباروبی باانیرا نا
انیرا در ببنش نا
انیرا دررفتارمردم
فیر دابي در ،رو یكوما واید بر جنا
خ راا فیر
 بامدناي نا،وار اقتصاد سرماب ،تاري )1اف ابش نو ناک سرماب
بیاتي ب صورا دبگر
اختال
م امالا همونبسم درصدد نفی ما کبا
خالص
مناب

خالصِ فصل ّفتن
در اصول اقتصادي یك حكومت آنچه مشخص و معلوم است آن است كه با تكیه بر
یكسري قوانین واحد و اصولي اقتصادي نیازمند اصالحاتي در خور گذر زمان
و بحران هاي مقطعي در نظر گرفت .و اسالم به عنوان یك این به حالت
اصولي به این مسأله پرداخته است .به گونه اي كه امام علي(ع) ،امنیت بندگان
ستمدیده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنت هاي الهي و اصالر
بالد بیان كرده اند.
مسلما مقصود از اصالر در این كالم ،اصالر نظام اجتماعي حاكم بر بالد مسلمین
بوسیله پیاده كردن قرآن و سنت پیامبر(ص) است .زیرا چنان اصالحي چنین
اثراتي را به دنبال دارد.
ایشان در جاي دیگري هدف خود را از قبول حكومت ،بپاداري قوانین شریعت
اعالم مي كنند.
در بینش آن حضرت جامعه وقتي اصالر مي شود كه حق در آن اقامه شود و مردم
حقوق یكدیگر را ادا كنند و حاكمان حق مردم را بدهند و مردم حقوق حاكم را
رعایت كنند و این حقوق نیز به وسیله خدا معلوم مي شوند .پ نتیجه مي
گیریم جامعه وقتي اصالر مي شود كه شریعت الهي برپا شود

اصالحات اقتصادي عبارت است از احیاء مجدد تعالیم و دستورات
اسالم و از میان برداشتن بدعت ها در حوزه بینش ها و منش هاي
اقتصادي مردم و كارگزاران به منظور برقراري عدالت اقتصادي.
بر این اسا  ،اصالحات اقتصادي در نظام اقتصادي باید در  2محور
پي گرفته شود یكي از اصالر بینش ها و دیگري اصالر منش ها و
رفتارها.
در هر دو زمینه باید انحرافات هر حكومت را تشخیص داد و سپ به
بیان اصالحات اسالمي و اقتصادي پرداخت .اصالحاتي كه در آن
حضرت در پي مي گیرند شامل :فقر زدایي و عدالت اجتماعي.
توجه به محرومان در تعیین بودجه هاي اقتصادي مساوات ،ریشه
یابي علل تنگناهاي اقتصادي ،برقراري امنیت اقتصادي ،اصالر
نظام اقتصادي ،اهمیت به تجارت و صنعت و نظارت به بازار و
رسیدگي به امور مربوط به آن و اهمیت كشاورزي و نظام مند
كردن بیمه و حتي بازنشستگي است مي شوند.
ایشان عوامل فقر در جامعه را مورد كنكاش قرار داده و پیامدهاي
تقسیم شدن جامعه به  2طبقه فقیر و ثروتمند را بررسي مي كنند.
هم چنین معتقدند فقرزدایي در گروه حكومت واحد الهي بر جهان است.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فصل َشتم :اَمیت ي وقش باشاز

نیش دو ا در اقتصاد
رواباا مدح و قدح با ار و ربج جم
با ار در لصر امام للی(ع)
اقداماا لملی امام للی(ع)
ا  -اصل نظارا و با رسی در با ار
ب -مبن سا ی اجرای قوانب
ج -ممان ا ا ایتکار
د -قبما ،تاری و نظارا بر قبما نا
م -هنترل تو ب ها نا
ممنوع نمود غبرمسلمانا ا صرافی (هنترل ول)
ربا
ربا ظا مان ترب نوع استلمار
مبار م قره با رباخواري
با ار م لوب
ساختار با ار شکلبافت
موالظ و میدودبانای اخالقی در با ار

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نتبج ترک قنالا
نکونش ترک قنالا
تشوبج ب اببندی ب قنالا
قنالا وسبل هنترل نفن
رو،ردانی ا قنالا
تألبر قنالا در لبادا
قنالا م مصداج هامل ل ّفا
قنالا م مان خواری
نشان لالق مندی ب هخرا
بنترب وسبل تیصبل تیوا
قنالا م ماب ل ّ ا خردمندا
مبان روی صفا رنب ،ارا
امانا بود مال
ت رب اسرا
م نی تبتبر
نکونش اسرا
رنب ا اسرا
توصب ب لفا و هراستگی
بادم روی در خوبی نا

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سفارش ب لدل و انصا
نتابج اسرا
خدا
مبان رویم
توصب ب مبان روی
لالما برخورداری ا لیل
لالما انسا اسرافکار
دسا ودل با ی
من ا اسرا در ببا ا مال
م اصالح نفن
مبان رویم شر
رام خوب ند،ی هرد
تجارا خارجی و استفادم ا ها نای ببگان
خالص
مناب

خالصِ فصل ّشتن
با ار نم ا ه جنا ك مرك ي براي تجارا و داد وستد اسا و نم ا ه جنا
ك سا م سا ي میب ه مي تواند كارابي اقتصادي را با بردم و با لالما
دني مناسب ب تو بدكنند،ا م فروشند،ا و مصر كنند،ا م در شبومم كبفبا
و كمبا تو بد و مصر و رفام و هسابش و ب ور كلي ساماندني امور
اقتصادي نر جام اي مولر واق شود ا انمبا وبژم اي برخوردار اسا.

ا هنجا ك امبرا مؤمنا ( ع ) رنبري جام را در دورا یكوما خوبش بر
لندم داشام چگونگي برخورد یضرا با نیش هفربنا اصلي با ار مي تواند
ا گوي شابست اي براي برخورد با با ار در جام اسالمي باشد.
با ارنا ا ابتدا تشكبل یكوما اسالمي در مدبن توس بامبر اكرم ( ) تیا
نظارا و مراقبا بود و اب روب در ما یضرا با توج ب مشغل ناي
فراوا ابشا و متناسب با ،سترد،ي و تنوع با ارنا استمرار بافا ا اب رو
موظ اسا.

ضم نصبیا و ارشاد سا ندم و ببا ایكام ا نيم با نر اقدامي ك كاركرد صیبح
با ار را ب مخا رم مي اندا دم میابل نمابد .دو ا اسالمي با نظارا وبژم اي ك
بر لملكرد با ار دارد مجا ي براي شكل ،بري انیصاراا ب شكلناي ،ونا،و ه م
باقي نمي ،تارد .و ساختار با ار اسالمي را با مسامی مي توا شبب با ار رقابا
كامل دانسا.
،رچ در با ار اسالمي فروش كا ناي ببگان ممنولبتي ندارد .اما با ار نب نبابد ب
،ون اي باشد ك ب جاي رونج اقتصادي در درو جام اسالمي موجباا رونج
اقتصادي كشورناي ببگان را فرانم هورد.
خصوصا ً ا،ر كا ناي ببگان لرض شدم در با ار ب ،ون اي باشد ك اقتدار و ل ا
و فرننگ اسالمي را تندبد نمابد، .رفت سود در با ار اسالمي بي تردي رواسا
اما با ار نبابد نر ،ب مكاني براي سود رستي و نف رستي بي ید و یصر لدم
اي مبدل ،ردد.
رواباتي ك در تیببح با ار واراد شدم بدا جنا اسا ك در با ار مبن ناي فساد و
تباني و اكل مال ب با ل و تفاخر و تكالر مال و لروا فراوا وجود دارد.
و ا،ر انسا غفلا ور د ب ور نالكا سیو خواند نمود.
یاكم جام اسالمي در تصمبم ،بري نا بابد مصا ح لموم مردم را یاظ نمابد و
م ابج ه برنام رب ي نمابد .ا اب رو ضروري اسا یكوما اسالمي در نر
لصري در راستاي تییج بخشي مصا ح لمومي متناسب با شراب جام
كاركردناي وبژم اي در با ار ا خود برو دادم و در مجموع رفام جام را ا اب
ربج یداكلر نمابد.

فصل وُم :الگًي مصسف متىاسب
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مشکالا ا گوی مصر
ربش و ند ا گوی مصر
لوامل و مجاری انتیال ا گوی مصر
هلار ا گوی مصر
نوادارا ا گوی مصر برو ا
جستجوی ا گوی مصر متناسب خانوار
ا )مناف ملی و مناف خانوار
ب) ا گوی مصر و ند ند،ی
ج) بی بندی ن بن نا
د) مدبربا بخردان ن بن نا
نـ) دخا ا در بدابش نبا ب مصر
توانابی انسا و نبا نا
ن بن نا و مناف ملی
استفادم هامل ا ها نا
و -ضرورا نم ،بر بود مصر و سالما روانی خانوار
نمبستگی و ن بن نا

•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•

خود مصرفی خانوار
ما فراغا خانوار
التباد و ن بن نا
خانوادم و مسئو با مشترک
خانوادﮤ ب مجمول ی بنم بوست
ترببا جدبد فر ندا و ن بن نا
ترببا درسا فر ندا و ن بن نا
درک درسا خانوار ا نا هوری
تورم و م د و ییوج
میابس درهمدنا
توج ب دورنمای ن بن فر ندا
ن بن نا و همادم هرد فر ندا برای هار
مش تبری فر ندا و هانش ن بن نا
تدارک دورم ی سوم ناشوبی
دبگر لوامل مؤلر بر ا گوی مصر خانوار
خالص

خالصِ فصل ًْن
با توج ب هنچ ه ،تشا می توا نکاتی را نر چند اندهی ،ستردم تر ب نوا نتبج ،بری ا اب
بررسی ببا هرد.
مصر ب م نی لام ه ه وجود نبا وامکا بر ر هرد ه می باشد اهنو نیشی ت بب هنندم در
جنا ا نظر د،ر،ونی نای اقتصادیم اجتمالیم سباسی و فرننگی با ی می هند .ا ه جا ه
تیسبم هار هنونی جنا در ی تیسبم هار است ماری و نو است ماری دبدار شدم و لنصر اصلی ه
لالوم بر وجود و دو ق ب تو بد هنند،ا ها م خدماام باورنا و ار شنا در س ح جنانی ه بش
ا ه نب وجود داشا داو لبان بود نبا ب ه نا ا سوی مصر هنند،ا می باشد.
بر خال دورم ی است ماری ه نبرونای نظامی است ماری می بابد برای بر ابی تیسبم بب ا مللی هار
م بور دخا ا هنند و میاوما نا را در نم شکنند بد بل نفوت فرننگ مناسب اب تیسبم هاربرای بیاء
و ،سترش خود ی ا دورم ی نو است ماری و هسب استیالل سباسی هشورنای مست مرم دبگر
ضرورتی برای استفادم ا نبرونای سرهوب ج در موارد استلنابی نمی ببند.
نم جا ب اب باور رسبدم اند ه برای توس می بابد ب توس اقتصادی رسبد و برای توس
اقتصادی نب می بابد هنچ سنتی و بومی اسا الم ا اقتصادیماجتمالیم سباسی و فرننگی رنا
هرد .باور لام اب اسا ه با یت هنچ داخلی و درونی اسا می بابد نوع خارجی و برونی و با
تو بدی هشورنای سرمای داری صن تی را وارد هرد و جابگ ب بومی ه ساخا .با خرم تصور ب
اب اسا ه نر چ وارداا ،ستردم تر شود لوامل توس بخش و د،ر،و هنندم نبرومندی
ببشتری بافت و شتاب دستبابی توس ببشتر می شود.

اب باور در تن دانش هموختگا بادی ا جمل و بوبژم رشت اقتصادم ا هنچنا جابگانی برخوردار اسا ه بر
خال ت رب للم و با وجود نفتاد سال تجرب توٲم با شکسا ه در ابرا و در اهلربا قربب ب اتفاج
هشورنای در یال توس با نم مورد استفادم برای توس قرار می ،برد منتنی با وشش نای جدبدی ه
موسساا بب ا مللی توس و ا جمل بان جنانی و صندوج بب ا مللی ول ب ه می دنند.
وجود چنب باوری در دانش هموختگا
هاربرد اب باور در هشور در بب ب
ار ش نای خارجی و با ب ور خالص
مریل هنونی سل ،ری جنانی نشا

خارج رفت و با در داخل دانش هموخت ا بکسو و تبرش لمل نتابج
نای ،ستردم ای ا جم با ه بصورا ترجبح ها نام خدماام باورنا و
تبرش ا گوی غرب ا نظر مصر م انمبا یباتی لامل فرننگی را در
می دنند.

در اب مریل در واق تناجم فرننگی ب ور بکسوب انجام نمی ،برد بلک نبا بی شمار همد ه ا سوی
هشورنای در یال توس م تیاضا و هر و برای دربافا هنچ ه تو بد هشورنای صن تی اسا و ا جمل و منم
ترب ه تو بداا فرننگی وجود دارد .برای ب نای ،ستردم ای ا جم با بب هشورنا اب امر ن تننا تناجم
فرننگی تلیی نمی شود ه در برابرش میاوما صورا ،برد بلک نجاا بخشم توس بخشم تمد بخش تلیی
شدم و لوامل درونی ه،انان و غبر ه،انان بر خود نیش نبروی مناجم ببرونی را بر لندم می ،برند.
ا،ر در مورد دانش هموختگا م باور م بور جنب نظری قوی دارد برای بسباری ا افراد شبفت توس اب چنانی
اب امر ب ور لمدم جنب لبنی دارد ه در مصر ها نام خدماا و نوع ند،ی خود را نشا می دند.
با توج ب ابنک مصر و ا گوی ه چ در س ح ملی و چ در س ح فرد و خانوار ند ننابی نر ،ون تناجم
فرننگی بشمار رفت و مادبا بخش ه اسام نفوت فرننگی در اب راستا نیش میوری دارد .بد بل بش
افتاد،ی صن تیم فنی و للمی غربم تو بداا ه و ا جمل تو بد باورنای ه اهنو ب ،ون ای شدم اند ه
لبنی ترب و هشکارترب د بل نای مبنی برتضاد ه با مناف خانوار و مناف ملی برای با داشت شبفتگا
اب ا گوی مصر نب هافی نبسا.

در س ح ملی ضرورا وارداا چند دم مبلبارد د ر در سال ا نم نو ع ها نا و صادراا چندمبلبو ت نفا
خام در نر سال برای تأمب ن بن نای ار ی اب وارداام در س ح خانوار چند نوبا هار هرد و
فرسابش شدبد نبروی هار بد و فکری نا هورا خانوادم نا و دبدار شد رواب ی ر تنش در خانوادم
نا ب د بل لدم ت ادل دخل و خرج با وجود هار باد بد بل نای ،ونا،و و ا جمل تیلبد ا گوی مصر
بی تناسب با وض خانوار نشان نابی ا وض ی فاج همب نستند.
،ر چ ا قسما بکم اب نوشت لامل هال و تألبر ،تار اصلی بر د،ر،ونی ا گوی مصر مورد بررسی
قرار ،رفت و برخورد توٲم با مسئو با و دورببنی را برای تأمب مناف مردم ابرا م ا دانش هموختگا
و مسئو ب با توج ب شناخا ارائ شدم ا وض موجود خواستار شدم و ی در قسما دوم ا مدبرا
خانوار برای واهنش بخردان تر با ند رسبد ب ا گوی مصرفی متناسب تر با امکاناا خانوادم و با
امکاناا هشور دلوا شدم اسا.
با وجود تألبر ،تاری سرب و ،ستردم ود،ر،ونی ا گوی مصر وابست هنونی بوسبل لامل اول ب د بل
تننی بود باور و سباسی تلیی شد ه دسا بابی ب تغببر باور هنونی در بارم ا گوی مصر هلی
بسبار مشکل تر ا تغببر باور نا هورا خانوادم ناسا ه ب ور لبنی نر رو در،بر هلار منفی چنب
ا گوبی نستند .منتنی افکار لمومی بوجود همدم دربارم درستی ا گوی مصر هنونی خود ا موان ی
مستیل ب شمار می هبد ه نا هور خانوار ب ور فردی ب سختی قادر ب خنلی هرد ه اسا.
اب نوشت ندفش ه نبسا ه نسخ ای برای ا گوی مصرفی م ب باشد بلک ند ه دلوا ب هشنابی و
شناخا ا گوی مصر هنونی و هلار ه بر بکر جام م خانوادم و بر اندبش و رفتار فرد می باشد.
اندبشبد ب ا گوی مصر ملی و ا گوی مصر فردی و خانواد،ی و شناخا نتابج ه با توج ب وجود
بیرا در مصر ملی و خانوار می تواند در شناخا نم جانب مسئل و رم بافا ا گوی مصر
متناسب ملی و خانوار مؤلر واق شود .برای رسبد ب اب مریل ن تننا دانش هموختگا مسئو ب
دو ا بلک خانوار و نر فرد می بابستی با ایسان مسئو بام مشارها ف ال داشت باشد .در شناخا
ا گوی مصر هنونی و جستجوی ا گوی مصر متناسب نر ابرانی دوستدار ماند،اری وشکوفابی
فرننگ ملی و دوستدار ماند،اری ملا ابرا و استیالل و تمامبا ارضی هشور می بابد ایسان وظبف
هند و مسئل را تننا ب واهنش دو ا و مسئو ب خالص نکند ،ر چ انرم اصلی در دسا هنا اسا.

فصل دَم :ضًابط شُسساشي ي معمازي
بُیىٍ ساشي مصسف سًخت
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م ماری در اقلبمنای مختل
مفانبم اقلبم و میب بسا
ت رب ابداری
مصر سوخا در ساختما نای هشور
م ماری ابدار (م ماری نمسا با میب )
نمون نابی ا م ماری ابدار در ابرا
راننمای رایی ساختما در چنار اقلبم ابرا
رح م ماری
انتخاب سبستم بنبن ،رمابش و سرمابش برای ساختما نای مسکونی در منا ج ،ونا،و
بررسی هاربرد انواع مختل هبگرمک نای خورشبدی در ساختما
نیوم انتخاب اندا م هبگرمک مورد نبا
استفادم ا برچسب انرژی بر روی هبگرمک نای خانگی
تاربخچ برچسب انرژی وا م خانگی
برچسب انرژی هبگرمک نا
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استاندارد وا م خانگی و برچسب انرژی
ضرورا نبا و روش تنب استانداردنا در جنا
برچسبنای مختل مصر انرژی
بررسی ن بن نای اقتصادی-اجتمالی ه بندمنای بسا میب ی
ارتفاء بر یسب نای انرژی باتاهبد براف ابش تالبره برمصر هنندم
جابگام انرژی در نظام اقتصادی بنبن
بنرم وری مناب انرژی
بنرم وری انرژی ا کتربکی
استفادم بنبن ا انرژی در وایدنای مسکونی و اداری
،روم اول  :روشناي تو بد انرژي غبر نفتي
،روم دوم  :روشناي صرف جوبي در مصر انرژي
لابینای ساختمانی
وجود فرننگ صرف جوبی در مردم
،روم سوم :یفاظا ا میب بسا
دستاورد اب تجربباا برای هشور ابرا
م ماری وساخا وسا در ابرا
خالص
مناب

خالصِ فصل دّن
اهلر شنرنای ابرا با مشکالتی ه مبب اقلبمنای ،ونا،ونی در اب سر مب ب رگ می باشد روبرو
اسا ا قدبم ا بام تا اواخردورا قاجارب ه هرام هرام تمد غربی در ابرا نفوت بدانمود جلوم
ند،ی رو ان مردم نفوت هرد بکی ا منمترب اب
نای ،ونا،و اب تمد در اوابای مختل
تالبراا ه شکل ها بدی بافا تغببر در فرم سر نام مردم وابجاد خان نابی بود ه قر نا نیوم ی
میابل با ،رمای شدبد تابستا وسرمای شدبد مستا را با استفادم ا م ماری سنتی در منا ج
مختل تجرب هردم بودند هشور ابرا را می توا ب چنار من ی لمدم اقلبمی تیسبم نمود سوایل
دربای خ رم اقلبم م تدل ومر وبم نوایی هونستانی ومرتف م اقلبم سردم سوایل خلبج فارن
دربای لما م اقلبم ،رم ومر وب دشتنای فالام اقلبم ،رم وخش درنر ب ا اب چنار اقلبم با
توج ب لوامل اقلبمی اشارم شدم می توا شراب مناسب بستی درداخل بنا فرانم نمود در نر
چنار اقلبم هفتاب منب تأمب یرارا در مستا اسا وسما اصلی ساختما بابد روب هفتاب جنوب
باشد با توج ب وض با هب ونوابی ابرا وبا بود مب ا تابش اش خورشبد در واید س ح
می توا انرژی خورشبدی را ب لنوا جابگ بنی مناسب برای سوختنای فسبلی در نظر ،رفا ا
هنجا ه مصار خانگی بخش لمدم ای ا مصر انرژی هشور را ب خود اختصا دادم %20ا
انرژی مصرفی در خان برای تو بد هب ،رم استفادم می شود هاربرد هبگرمک خورشبدی بسبار منم
اسا ساختار اب نوع هبگرمک نا متنوع اسا رایی بچبدم ای نداشت وبا توج ب موق با
میلی ب هسانی قابل نصب نستند.

ا،ر چ ن بن نای ابتدابی نصب ه با اسا سوخا مورد استفادم درهننا مجانی اسا
ودر و نی مدا استفادم ا ه ب صرف می باشد.بررسی رفتار هنندم ا دبد ،ام
اقتصادی وروانشناسی هشکار می سا د ه مصر هنندم بر اسان من ج خود
تصمبم ،بری می نمابد بنابراب بابسا در مورد ن بن نای یال وهبندم وا مم چشم
اندا قابل ا مبنا ب هننا دادم شود تا من یا قادر ب تصمبم ،بری ،ردند ،رچ
ا اللاا هبندم بسبار نام لوم می باشند ومیاسباا را با مشکل مواج می نمابند
و ی تالش در اب جنا بدو لمر نمی باشد وموجب ،سترش دبد،ام مصر هنند،ا
می ،ردد .با بنبن هرد وبا برد بنرم وری صرف جوبی قابل توج در تمام
بخشنای اقتصادی هشور ا انرژی مصرفی می توا ب مل هورد واق با امره اسا
ه تغببر قبما یاملنای انرژی واف ابش سنم ن بن انرژی در سبد خانواردبگر
اجا م ادام ا گوی مصرفی ف لی را نخواند داد ومصر هنند،ا با جبار در ب ضی
لاداا مصرفی خود ه تاهنو با انرژی ار ا ممک بودم اسا تجدبد نظرخوانند
نمود.
استفادم ا لابج هاری یرارتی برای هشور ن بن جوبی نای نکاتی را در بر خواند
داشا ه با توج ب رشد رو اف ود مصر سوخا در هشور در سا نای هبندم
امری ضروری ویباتی ب نظر می رسد جادارد ه انبوم سا ا مسک وشرها نای
ساختمانی ا نم اهنو استفادم ا لابج نای یرارتی رادردستور هار خود قرار
م اب امر یمابا دو ا ا مسک سا ا وشرها نای تو بد هنندم
بدنند ا بت
لابج نای یرارتی اسا.
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میدم
هشنابی با مکانب م نای انتیال یرارا
انتیال یرارا رسانشی
فرمول انتیال یرارا در مختصاا استوان ای
انیتال یرارا جابجابی
انتیال یرارا تابشی
بنبن سا ی مصر انرژی در سبستم تنوب و م رفی سبستم نای نوب ،رمابشی
انواع سبستم نای ،رمابشی
روش نای بنبن سا ی مصر انرژی نای در سبستم تنوب م بوع ساختما
بنبن سا ی انرژی نای در مد نای یرارتی رابج ،رم هنندم فضانای ساختما
روش نای بنبن سا ی مصر انرژی نای در ف هوبل
روش نای بنبن سا ی مصر انرژی نای در سابر سبستم نای ،رمابشی
مناب
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مفانبم اب انتیال یرارا
انمبا شکل ساختما در انتیال یرارا ا وست خارجی ه
راننای مختل انتیال یرارا
روش نای مختل لابج هاری یرارتی
انتیال یرارا ا وست خارجی ه
مرایل میاسب ضرابب انتیال یرارا
ضربب انتیال یرارا خ ی و ل نای یرارتی
ل نای یرارتی ه نای روی خاک
ضربب انتیال یرارا ساختما
تنوب ساختما
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ت وبض نوا
نفوت با نشا نوا
مصر انرژی در ساختما
رو درجاا سرمابش و ،رمابش
برهورد بار ،رمابی سرمابی سا بان
تخمب مب ا صرف جوبی انرﮋی مصرفی ن ا بنبن سا ی
روش نای اندا م ،بری انتیال یرارا در ساختما
روش ،ا ردباب
ت بب انتیال یرارا ساختما
خالص
نتبج ،بری هلی

خالصِ فصل دٍازدّن
درساختما میرارا ا رام نای مختل ا ساختما خارج می شود با ب ساختما وارد می شود و شناخا
راننای مختل وار بابی انمبا نرب ،امی م منم برای ت بب اقداماا اصلی برای صرف جوبی
درمصر انرژی ساختما اسا.
انتیال یرارا ا ساختما نب بوسبل مکانب م نای ندابام جابجابی وتابش رخ می دند.
لمدم تلفاا یرارتی ا جدار ساختما ا ربج ندابا یرارا صورا می ،برد وانتیال یرارا تابشی نب
ا ربج تابش ا اجسام درو ب فضای ببرو ا نجرم ناوبا کن صورا می ،برد و نمچنب
نوای ،رم ب قسما با ی فضانا ا ربج جابجابی موجب ابجاد اختال دمای باد بب سی وفضای
ببرو می شود وتلفاا یرارتی اف ابش می بابد.در هل ما بابد س ی هنبم رام نای تلفاا انرژی
راهانش دنبم یال ب تنوب ساختما می ردا بم بکی ا نکاا هلبدی برای تامب بنداشا فضانای
داخل ساختما بابدرلابا ،ردد ابجاد فرهبند برای تنوب وت وبض نواسا اب مب ا ب یجم فضام
ت دادساهنب با هاربرا ونوع هاربری فضابستگی دارد ن اب نکاا را نب برای تنوب ساختما نب
بابدرلابا هرددراب قسما انتیال یرارا ا ساختما می ردا بم .ت بب انتیال یرارا ساختما با
اندا م ،بری مستیبم با بچبد،ی نابی نمرام اسا .متداول ترب روشمجابگ ب هرد سبستم ،رمابش
ساختما با سبستم نای مستیل ا کتربکی واندا م ،بری توا ا کتربکی درسالا نای مختل شبان
رو در ول چندب رو اسا.

فصل سیصدَم :کازبسد سیستمُاي ذخیسٌ ساشي اوسضي دز کىاز فه آيزي
اوسضي َاي تجدیدپریس دز ساختمان بیًتکىًلًضي ي تًلید اوسضي
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•
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•

ببو،ا چبسا
ف هوری سوخا نای تجدبد تبر
بررسی فرهبند تکنو وژی و قابلبتنای توس ف هوری ببو،ا
ف هوری انرژی نای تجدبد نا تبر
ارتبا م ماری ساختما با رح هلکتورنای خورشبدی
م رفی چند منب نوب انرژی جابگ ب برای سوخا نای فسبلی
هاربرد ببو،ا و نیش ه در جوام روستابی
بنبن سا ی مصر انرژی یرارتی در هارخانجاا و فضانای ب رگ
بررسی فنی اقتصادی جابگ ب برج ب جای نفا در روستانای هشور
خالص
مناب

خالصِ فصل سیسدّن
تکنو وژی تو بد ببو،ا بر اب دبدم تج ب ببو وژبکی مواد هبی در شراب بی نوا ی بنا ،ردبدم اسا.
واید ببو،ا لالوم بر تو بد هود سا م و غنی برای هشاور ی و رورش هب با م سوخا اک و
سودمندتری جنا مصار هش ی اسا وموجب صرف جوبی درسو اند نفا غال چوب و نب م
درختا جلو،بری هردم و لواقب فرسابش خاک را هم
می ،ردد و اب مسئل ا ق
می هند .ببو،ا نبچ نوع ه ود،ی ندارد و هامالً بدو دود اسا .ببو،ا سوخا ار ا و هسا ا
نظر دسترسی را در اختبار ما قرار می دند .هود یاصل ا اب دستگام بسبار غنی و مغ ی اسا و
می تواند ب ور لبنی تو بداا رالی رابنبودو بخشد .ار اب نوع منب ببشتر ب لنوا نو د
یرارا استفادم می شود .در ب تج ب تیلبل هلی می توا اف ود ه فوابد واق ی اب روژم ب
شر بنا داد ب ه در سا نای ن چندا دور ب وضوح هشکار خواند شد .ا بت اب مسئل ب اب
منظور نبسا ه با سبستمی لاری ا نر ،ون لبب نستبم.
دستگانی ه برای تمره انرژی خورشبدی ا روی ب س ح وسب انتیال ه ب منب تخبرم با میل
بنرم برداری ب هار می رود هلکتور خورشبدی می ،وبند در رایی ب سبستم خورشبدی در ابتدا
بابد ب م ماری ساختما توج هرد .س ن با رام اندا ی ب سبستم مکانبکی ب رایتی می توا
ا انرژی خورشبد برای سرمابش و ،رمابش منا ل استفادم هرد.
با وج ب ابنک رو ی مناب تجدبدنا تبر ابا می بابند استفادم ا مناب تجدبد تبری نمچو انرژی
خورشبدیم هب شبرب ه نا خورشبدیم،لخان نای خورشبدیم موتورنای یرارتی و مپ
خورشبدیم اجاج نای خورشبدی و انرژی بادم انرژی ج ر و مدم انرژی امواج و ...ضروری
خواند بود.

فصل چُازدَم :تُاجم فسَىگی يالگًي مصسف
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تناجم فرننگیم مانبا و ند
جابگام مصر در رواب اقتصادی
اب اد مصر
مانبا ا گوی مصر
چگونگی روند شکل ،بری مصر
برخی نتابج اقتصادی و فرننگی ا گوی مصر هنونی
برخی نتابج اقتصادی ا گوی مصر برو ا
برخی نتابج فرننگی ا گوی مصر برو ا
د،ر،ونی ا گوی مصر منمترب میور مبار م با تناجم فرننگی
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 -ا مب ا في تفسبر ا یره م سبد میمد یسب

با بابيم موسس ا للمي لم بولاام ببروا1392/ج.

 بیارا نوارم میمد باقر مجلسيم مؤسس ا وفاءم ببروا1403/ج. برابري و ه اديم همارتبا س م ترجم یس فشاركيم شبرا مم تنرا 1379/ش. تفسبر نمون م ناصر مكارم شبرا ي و دبگرا م چاپ نفتمم دارا كتب ا سالمب م تنرا 1370/ش. ییوج و سباسا در قره م میمد تیي مصباح ب ديم انتشاراا مؤسس همو شي و ژونشي امامخمبنيم قم1377/ش.
 خرد و ه اديم میمد یسب تمد م بادنام ي دكتر امبریسب جنانبگلوم انتشاراا باغ هبن م تنرا1372/ش.
 روباروبي ب رگم ستر تاروم ترجم ل ب كباوندم مؤسس لا ي ژونشم تنرا 1372/ش. سبر اندبش ي اقتصاديم باقر قدبري اصليم چاپ ننمم مؤسس انتشاراا و چاپ دانشگام تنرا متنرا 1376/ش.
 كلباا نظام اقتصادي اسالمم سبد لبان موسوبا م دارا لیلب م قم1379/ش. ببرا بسم غربم هنتوني هربالسترم ترجم ي لبان مخبرم چاپ سومم نشر مرك م تنرا 1377/ش. -شاخ

ناي توس

اقتصادي ا دبد،ام اسالم  .....میمد جمال خلبلبا دانشنام امام للي(ع)

 -دانشنام ی امام للی(ع).

 هتاب سبرم ی اقتصادی امام للی(ع) نوبسندم :سبد رضا یسبنی. هتاب هلباا اقتصاد اسالمی نوبسندم :میمد والظ ادم خراسانی. مناب ما ی دو ا اسالمی (اسدا ....بباا) خ و هلی اقتصاد در قره و رواباا (ا انتشاراا هتابخان امبرا مؤمنب ) بیارا نوار -لالم مجلسی اقتصادصدراسالم سبرم اقتصادبامام للی(ع) ننج ا بالغ م ترجم دكتر ج فر شنبديم انتشاراا للمي و فرننگي تنرا 1376 / ا سن ا سالمبةم میمد باقر مبدرم اقتصادم ل ساموئلس و وبلبام نورد نانم ترجم للبرضا نورو ي و جنا دوسا مترجما م تنرا اقتصاد صدر اسالمم كاظم صدرم انتشاراا دانشگام شنبد بنشتي1374 / اقتصاد كال نظرب نا و سباسا ناي اقتصاديم فربدو تفضليم چاپ دومم نشر يم تنرا 1366 امكا جابگ بني ما باا بر درهمد با خمن و تبب هلار ه بر برخي متغبرناي اقتصاد كال م دكتر میمدتیي ،بلك هباديم رسا دكتريم دانشكدم اقتصاد دانشگام تنرا 1379 /
 اندا و هرمانناي یكوما ا دبد،ام امام للي ( ع )م میمد سروشم مجمول اندبش نام امام للي با اردر ارساب یكوما اسالميم ج فر مرتضي لامليم دفتر انتشاراا اسالميم قم بیار ا نوارم لالم مجلسي ا ب ة ا لا ل -بودج رب ي دو تي در ابرا م للبرضا فر بب

مدرسب م مرك انتشاراا دفتر تبلبغاا اسالميم قم/

 ول و نظام ناي ما يم بخش فرننگي جام1375
 یكما و یكوما /مندي یائري ب دي /چاپ اولم شادي  1995م سباسا ناي و ي در بانكداري اقتصادي بدو ربام س بد فراناني فردم مرك انتشاراا دفتر تبلبغاااسالمي قم1378 /
 سبماي كار ،ارا امام للي ( ع )م للي اكبر تاكريم چاپ سومم مرك انتشاراا دفتر تبلبغاا اسالمي/قم
 للي و فر ندانش  /قم مباني للم اقتصادم واك ا كن و نانري كو كا م ترجم منوچنر فرننگ /دانشگام للمي ابرا ابگام ا اللاا رساني ،روم م ار دبني سبرم اقتصادي امام للي ( ع )  /سبدرضا یسبني مدبربا مناب و انرژی ناشر :دانشکام صن تی اصفنا نی تو بد ببو،ا ا فضو ا شنری و روستابیم دهتر قاسم للب مرانیم دانشگام تنرا مجمول میا ا او ب سمبنار ببو،ا در ابرا م سا ما انرژی اتمی ابرا تأسبساا وایدنای ببو،ا م ودوب ساس م ترجم دهتر قاسم نج ورم دانشگا صن تی امبرهببر وفنو ما ندرا
 بررسی استفادم ا ببو،ا در منا ج روستابیم یمبدرضا امبنی بروجنیم موسس استاندارد و تییبیااصن تی ابرا
 -ببو،ا در چب م مترجم :فرج فضلیم سا ما بنام بودج م مره مدار ک اقتصادی -اجتمالی1356

 ببو،ا چبسا؟ چ ور تو بد می شود؟ چ مصرفی درد؟ ترجم و تدوب م دهتر میمدجواد مبرنادیم انتشاراا تروبج هشاور یم 1369
 باوندیم ببژ م« انسا و بب ا در سر مب ابرا » .مسائل هشاور ی ابرا م دورم دوممشمارم ششمم .1361
 لم ندبسو «.فردای جنا سوم»( .مترجم میمود لوع)م تنرا م سا ما صناب ملی ابرا مچاپ اولم.1366
 دفتر برنام وبودج «.خالص ای ا وض موجود مناب بب ی» هبا مامم.1372 صادقی مبر میمد للی«.ضرورا المال مدبربا بنبن بر جنگلنای هشور».ا اللاامچنارشنب  25اسفندمام .1372
 دفتر برنام وبودج  ، .ارشی ا وض موجود مناب بب یم هبا مام.1372 للب ادمم غالمرضام مبانی ت او م«ج وم درسی» دانشکدم للوم اجتمالی دانشگام لالمبا بائیم .1372
 باستانی بارب یم میمد ابرانبم .یماس هوبرم چاپ دومم تنرا م امبر هببرم.1357 خبرابیم جمشبد .مسائل هشاور ی ابرا م شمارم سومم تابستا .1360 باستانیم میمد ابرانبم .مسائل هشاور ی ابرا م شمارم چنارمم ائب .1360 افرا م للبرضا .انرژی روستابی .و ارا هشاور ی – مره تییبیاا روستابی و اقتصادهشاور ی م. 1367
 للب ادمم غالمرضا .سبر تیول ت اونبنا در ابرا وجنا م(ج وم درسی)مدانشکدم للوم اجتمالیدانشگام لالم با بائیم.1372
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دنیا م للب ادم و نمکارا  .بررسی تکنو وژی ببو،ا و هاربرد روستابی ه مو ارا هشاور ی –
م اونا نماننگی وبرنام وبودج -مره تییبیاا روستابی واقتصاد هشاور یم . 1365
تکنو وژی مناسب روستابی وانرژی نا تجدبد شوندمم و ارا هشاور ی – م اونا نماننگی و
برنام وبودج – مره تییبیاا روستابی و اقتصادی هشاور یم اسفند مام1356
 لمرانیم قاسم لی «.مواد ائد جامد رای دانشجوبا هارشناسی ارشد منندسی بنداشا میب »205-217
ج وﮤم بنار سال .1374
 ساس م ودوب «.تأسبساا وایدنای ببو،ا » مترجمم نج ورم قاسمم چاپ ولم دانشگام صن تی1-13
امبر هببر (واید تفرش) و دانشگام للوم و فنو ما ندرا م 1374م
 لمرانیم قاسم لی «.مبانی تو بد ببو،ا ا فضو ا شنری و روستابی» چاپ اولمموسس راا63-85
 3-5و
و چاپ دانشگام تنرا م 1375م
 یاج سی ی -اصغر -هاربرد انرژی خورشبدی ئیفی .میمود -1372 -انرژی بادی وهاربرد ه در هشاور ی – انتشاراا دانشکدم تنرا ترا نام سال 1378و ارا نبروم امور انرژی وناب ادم .لبدا یسب  -1378 -ترجم شناخا میب بسا680 -صفیابدار انرژی هشور -ابا نام دهترا
 ایمدی .للی میمد -رایی تدوب خ مشی توس1378 -1379
 رئوفی راد .مجبد -نگرشی بر سبستم نای نو استفادم انرژی خورشبدی – ناشر سا ما تلوب میا  :فیر و بنداشا روانی ا دبد،ام دب و روانشناسی -میا  :بررسی اقتصاد خانوار و ا گو تبری ا سبرم ی امام للی(ع)
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