
 

 

 

 

 

 

 شت به کارکنان ير معينقش آموزش تقد

 ت فرد و سازمانيدر ارتقاء معنو

 يشوشتر يمهد

 حيدري خورميزيسيدمحمد 

 يد قنبريحم

 دهيچک

 يفرد به که است ياجتماع عقل و ياقتصاد ، عقليزندگ عقلهمان  معاش، ا عقليشت ير معيتقد

 تيّفعال ييتوانا ،است ياجتماع و ياقتصاد مسائل ريدرگ ينوع به و کنديم يزندگ جامعه در که

، سازمان يمعنو ين مهم در تعالير ايثي تأن چگونگييش رو با هدف تبيدهد. پژوهش پيم را موثر

من ات، ضيات و رواياز آ يريگو بهره ياو با مراجعه به منابع کتابخانه يليو تحل يفيتوص ةويبا ش

ن ايشت را شرح داده و ضمن بير معيبه تقد يم اسالميزان اهتمام تعاليم پژوهش، ميف مفاهيتعر

کارکنان دولت داشته و  يشتيت معيّکوتاه به وضع يان معاش جامعه، اشارهيميفه حکومت در تأوظ

ده يجه رسين نتيشود و به ايادآور ميفرد و سازمان را  يمعنو ير عقل معاش بر تعاليثأان تيدر پا

ت سازمان، يمعنو ،ت افراد و به تبع آنيّها آن است که در جهت ارتقاء معنوف سازمانياز وظا يکيکه 

 ت قرار دهد.يّ کارکنان را در اولو يبراشت و عقل معاش ير معيآموزش تقد

 .شت کارکنانيت سازمان، معيّ شت، معنوير معيعقل معاش، تقد: اههدواژيکل

                                                             
 نويسنده مسئول:  يد محالتيشه يحقوق مجتمع آموزش عال يار فقه و مبانياستاد(mahdishooshtari@chmail.ir) 
 استاديار فقه و اصول مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي 

 يد محالتيشه يحقوق مجتمع آموزش عال يار فقه و مبانياستاد 

 ديشنامه واليتاني تخصص -دوفصلنامه علمي
 1396ن ستابهار و تاب، 5، شماره سومسال 

 71-87صفحات 
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 مقدمه

از مراتب کمال انسان است و فرد مسلمان موظف است ثروت  يکي ،عقل معاش ،ينيبر اساس نصوص د

گردد، ر نيا اسراف و تبذي يتنگدست نه کند که دچار فقر ويو هز مديريّت ياخود را به گونه يو درآمدها

 د شده است.يکأبوده و بر آن ت ينيان ديشوايشت مورد اهتمام پير معيتقد ،ث مختلفيلذا در احاد

شاابرد اهداف يدر پ يت جامعه نقش مهميّاز اقشااار پرجمع يکيکارمندان دولت به عنوان 

سالم صل يهااز دغدغه يکيشان يشت ايدارند و مع ينظام ا سالم يا ست؛ با  يکارگزاران نظام ا ا

صادنيا شکالت اقت شور هم يحال به خاطر م ضع معيشه ايک شر از جامعه از و شت خود ين ق

ض صاد ةنديبوده و آ ينارا شغل دوم و  يدانند و برايک و مبهم ميخود را تار ياقت جبران آن به 

شکاليثأن امر خانواده را تحت تيپردازند که ايسوم م و  ي، اخالقي، روانيتيت تربر قرار داده و م

 گذارد.يشان ميبر ا يفراوان يعاطف

جامعه  يو اخرو يويدن يازهاين نيمأکه موظف به ت يبه عنوان نظام ينظام اسالم ياز طرف

ز ين ت کارکنانيز اهتمام فراوان دارد و معنويت کارکنان نيّبر ارتقاء معنو ،شتياست، عالوه بر مع

 کارمند يشبرد اهداف آن دارد و چه بسا ضعف معنويو پ ينظام اسالم يدر کارآمد ينقش فراوان

 باشند. ينظر نظام اسالم مدّ يمطلوب و آرمان ةدن به جامعيرس يبرا يمانع ،در سازمان

ا ين سااوال اساات که آين مطالب درصاادد پاساا  به ايرو با مدنظر قرار دادن اشيپژوهش پ

 يمعنو يشااان و بالتبع تعاليا يمعنو يتواند تعاليشاات به کارکنان مير معيم تقديآموزش و تعل

 ا نه؟يسازمان را دربر داشته باشد 

شت يعر ميتقد ةدگاه اسالم درباريم پژوهش، ديف مفاهيضمن تعر ،ن مسئلهيپاس  به ا يبرا

و  يشتيت معيّشده سپس، وضع ين معاش و معاد جامعه بررسيدر تام يحکومت اسالم ةفيو وظ

ر آموزش عقل معاش بر يثأت يت چگونگيه قرار گرفته و در نهاکارکنان دولت مورد مداقّ يمعنو

 سازمان مورد اشاره قرار خواهد گرفت.  يتعال

 م پژوهشيمفاه -1

 شتير معيعقل معاش و تقدالف. 

 عقل و ياقتصاااد عقل ،(1271: 2تا: جي، بياد)سااجّ ير زندگيت تدبقوّ همان يريتعب به معاش عقل

 و ياقتصااد مساائل ريدرگ ينوع به و کنديم يزندگ جامعه در که يفرد به که ،اسات ياجتماع
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ست ياجتماع صرف، يالگو مانند ييهاشاخص با معاش عقل. دهديم را رثّؤم تيّفعال ييتوانا ا  م

 بهداشاات؛ ؛يخانوادگ يزندگ يالگوها معاشاارت؛ آداب فراغت؛ اوقات گذران ةويشاا د،يتول و کار

 دارد. ارتباط ،است مطرح يزندگ متن در که يمسائل از ياريبس و سالمت

س ةعالم صنا يگانه و به معناشش يهااز عقل يکيعقل معاش را  يمجل ستنباط  ع و عقل يا

 ييتوانا اگر لذا معقول، مصااارف ييتوانا يعني معاش عقل .(27 :1ج ،1404، ي)مجلساااداند يم يعمل

 واندبت که يکس .معاش عقل شوديم ،رديبگ قرار هم کنار در معقول مصرف ييتوانا و درآمد کسب

سراف مصرف، در و دهد قرار خود دخل مطابق را خرج  شتيمع ريتقد و اقتصاد ،نکند يولخرج و ا

 است. شده يتلق انسان کمال از يئجز ،معاش عقل تيرعا و شتيمع ريتقد. دارد

شمندان نايس ابن ضوع تقد ياز معدود دان ست که مو ه قرار داده، مداقّ شت را موردير معيا

ضوع تدب يباب صاص داده و به تبيرا به مو ستيير منزل اخت باب  نيشان در ايا .ن آن پرداخته ا

 ديبا را آمده به دست که مالِ کنديت عقل معاش اشاره ميّضمن اشاره به اهم (9: 1319نا، يس)ابن

 مصائب و ندهيآ اجاتياحت يبرا رهيذخ يبخش ،يضرور مخارج يبرا را يقسمت :کرد قسمت سه

ه نمود. يريخ مصارف و معروف ابواب و صدقات و زکات صرف را گريد قسمت و روزگار حوادث و

ستهيپ ا،ير از يعار ر،يتأخ بدون ديبا زکات و انفاقات ستمر و و ضا مورد حيصح يجا در و م  ير

 گريد طرف از و مال عييتضاا و اسااراف طرف کي از يشااخصاا مصااارف حدّ .رديگ انجام خداوند

ست؛ بخل و تسّ خِ  عمل يروانهيم و اعتدال به و رفته به کار ريتدب و ريتقد خرج، در ديبا بلکه ا

 روز يبرا ساات،ين غافل متعال خداوند حفظ و تيکفا از نکهيا نيع در خردمند شااخص .شااود

 نشود. مواجه فالکت و فقر با تا کنديم رهيذخ را مال از يمقدار هم خود حاجت

 يمعنو يتعالت و يّمعنو .ب

باشااد  روحو  يا مربوط به معنيبه هرآنچه که شااامل  ،يپارساا ينويب ممعرّ ،تيو معنو يمعنو

نباشد را  يوجود معنا و هر آنچه مادّ يعنيت ياست. معنو يمادّو  يشود و مقابل ظاهريگفته م

ستعارهت ين به معنوياز د د،نيگو يمعنو شتمل( يل کلمه معنوي)وبگاه لغتنامه دهخدا، ذد شويم ا  و م

ست ضا مقام و ياله ريتقد به نانياطم ن،يقي د،يتوح معرفت، بر ا ضا به تير  خرهباأل و ياله يق

 يرشداشتن نگ يه معناگر بيد يفيو در تعر خدا است نور به شدن ينوران و ياله تيوال به اتصال

 .(376: 1380ان، ي)ملک د بدهديو ام يآرامش، شاد ،به عالم و آدم است که به انسان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
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نا ر،تفکّ ر،تدبّ :مانند يقرآن يهاواژه و ميمفاه از يبرخ  الاعم ،يبردبار ر،تذکّ ل،تعقّ ،ييدا

 تغفاراس نفس، ةمحاسب و مراقبه تقوا، احسان، ،يکوکارين و برّ ک،ين اخالق ح،يصح ديعقا صالحه،

سولش و خدا از اطاعت مثل آن لوازم و) خدا به تمحبّ و ندبه نوافل، توبه، و  و( يتبرّ و يتولّ و ر

س يابزارها و ماتمقدّ ،هانهيزم جزء يهمگ لقاءاهلل، به شوق  اي تيّنوران و تيّمعنو مقام به دنير

 .(11: 1393سندگان، ياز نو ي)گروهباشند يم «ييگراتيّمعنو» و« يباور تيّمعنو» آثار و ذات جزء

 يم اسالميشت در تعالير معيتقد -2

د آن يبالذا  .شات اساتير معيکه مرتبط با تقدد اساالم  اسات ياز عقا يکياعتقاد به قضاا و قدر، 

ر يتفس کيرا در ي، زاورديار از انسان در ني، به نحوى که سر از جبر و سلب اختشودر و بررس  يتفس

 ا کاهش آن ندارد.يش يدر افزا يريثأت ير است و تالش و تنبلشت انسان مقدّينادرست، مع

 تقطعيّ و تحتميّ معن  به نيز قضا و ز بوده،يک چي مقدار و اندازه معن  به لغت در« ردَقَ»

ست: لذا  سياراده و اختآن ا سان در ر ضا، نقش دارد ةمرحلدن کار به يار ان سان با انتخاب  و ق ان

سبب م ضاى اله  ير ديه تعبب د؛زى بر او حتم  و قطع  گرديشود که چيکارى از کارها  گر، ق

 نيذ اله  از ايد آورد، تنفيار، اسااباب فعل  را پديساات که هرگاه انسااان از روى اختين نيجز ا

 .(84: 1تا، جي، بي)سبحان رديق انجام گيطر

ضوع معلذا در  ست که خداوند رزق مقدّنيز ايشت نيمو سان مع يبرا يرگونه ا ن نموده يّان

ست که با ت و شير معيلذا تقد ؛دن به آن تالش کنديرس يح برايو صح يشرع يرهايد از مسيا

در  ،دهدرا از دست ب يشتير، معيتدببا سوء ير نداشته و اگر کسبا رزق مقدّ يآن منافات يريادگي

 محکوم است. يقضا و قدر اله

 نايم تعادل جاديا و کردن نهيهز يبرا يزيربرنامه يهر فرد ةفيوظ اسالم، بر اساس رهنمود

ست يزندگ خرج و دخل  مَِّآمِ نفِقْيفَلْ رِزْقُهُ هِيعَلَ قُدِرَ مَن وَ َسعَتِهِ مِِّن َسعَهٍ ذُو نفِقْيلِ»: ديفرمايم قرآن. ا

ست توانگر بر ؛اللَِّهُ ءَاتَاهُ ش شده تنگ او بر اشيروز سک هر و کند نهيهز خود ييدارا از که ا  ،دبا

 ديبا کس هر که معناست نيبد سخن، نيا .(7)طالق:  «کند خرج ،است داده او به خداوند آنچه از

 مردم، ةهم درآمد رايز کند؛ يزيربرنامه شيخو يزندگ يهانهيهز يبرا خود، درآمد به فراخور

 دياب ،يزندگ خرج و دخل انيم تعادل و توازن به دنيرس يبرا کس هر رو، نيا از. ستين کساني
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 يزندگ ياقتصااد مختلف طيشارا در يحتّ توازن، نيا تيرعا. باشاد داشاته را خود خاص ةبرنام

 .(20: 1، ج1390، يشهرير يمحمّد) است يضرور زين فرد کي

 و رفاه در ثروت، از شيب که است يشتيمع امور در ريتدب بارز قيمصاد از يکيز ين يروانهيم

سا سان شيآ ست مؤثّر ان سنيد کنار در و ا ست به ها،يسخت در مقاومت و يشنا  آن، آوردن د

 از يبرخ که گردديم موجب گاه ،يژگيو نيا از يبرخوردار عدم و است يضرور مان،يا اهل يبرا

 : فرمايندمي (السالم هيعل) صادق امام شوند. شمرده کارتراسراف ثروتمندان، از ان،ينوايب

قال  ؟يالغ نِ مِن  أسرررر    رُيالف ق کونُي ف يک : ف قُلتُ. يغ نِ مِن أسرررر  ُ رٍيف ق رُب َّ  مَّامِ نفِقُي يالغ نِ إن َّ: ف 

 چگونه :باشااد. گفتم اساارافکارتر توانگر، از که يريفق بسااا ؛ياُوتِ ما رِيغ  مِن نفِقُي ر يو الف ق ،ياُوتِ

 نبدو ريفق يول کنديم خرج شده عطا يو به آنچه از توانگر: ندفرمود است؟ ممکن يزيچ نيچن

 .(243: 9، ج1409، ي)حر عاملکند يم خرج ،شده انفاق يو به آنکه

ّ گر ازيد يکي کات مورد توج بارن قد ةه در  هاسااات،تياولو گرفتن نظر در شااات،ير معيت

 يگوناگون مشکالت و است يکاراسراف ياگونه و هيسرما هدردادن واقع در امر نيا به يتوجّهيب

 ؛األهَمَِّ  عَيضتتَ  المُهِمِِّ رِيبِلَ اشتتتَلَ َ مَنِ»: اساات آمده يعل امام از يتيروا در .داشاات خواهد يدرپ را

 «دهديم دساات از دارد، يشااتريب تياهم که را آنچه بپردازد، سااتين مهم که يزيچ به هرکس

 .(11: 1388، يمحدث؛ 626: 1410، يمي)تم

صورت در يت گاهيت اولويرعا صرف شخص در تياولو گرفتن نظر به  ست، چنانم  کننده ا

 : است آمده امبريپ از يتيروا در که

ِسهِ، بد أيف ل رايف ق أح دُکُم کان  إذا ضالً کان  ف إن بِن ف ضالً کان  ف إِن الِهِ،يعِ يف ع ل ف   يع ل أو اب تِهِق ر يف ع ل ف 

 اگر. بپردازد خود به نخستْ است، ريفق که شما از کيهر؛ وهاهُنا ف هاهُنا ف ضالً کان  ف إن ر حِمِهِ، يذ

ستگانش اي شاوندانيخو به د،مان يانهيشيب اگر بدهد، اش خانواده به آمد، افزون يمال  دازد،بپر ب

  .(308: 2، ج1405جمهور،  ي)ابن اب کند نهيهز سو آن و سو نيا ماند، هم باز اگر و

 سسپ کند، نيتأم را خود يازهاين اوّل، درجه در ديبا يعيطب طور به انسان، ت،يروا نيا مطابق

 نيا که دارد مقدّم را گرانيد ازين که کنديم جابيا ضرورتْ گاه، اّما. گرانيد آن از پس و کانينزد

 .(24: 1، ج1390، يشهرير يمحمّد) شوديم دهينام ثاريا و است دهيپسند اسالم در ياخالق نظر از معنا
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 از يتيروا در اريمع نيا. اساات کردن مصاارف جابه شاات،ير معيتقد يارهاياز معگر يد يکي

رِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا»ه: يل آيو ذ امبريپ  شاااده انيب گونه نيبد (67)فرقان:  «وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُستتتْ

 بخشش ،(جا يب) ناحق به سک هر ؛قَتَِّرَ فَقَد حَقٍِّ عَن مَنَعَ ومَن أسرَفَ فَقَد حَقٍِّ رِيغَ يف يأعط مَن»: است

 «است دهيورز سّتْخِ و يريسختگ نکند، خرج ،(جا به) حق به سک هر و است کرده اسراف کند،

 زا هاانسان ازين مراتب همه نيتأم ،يشرع و يعقل اريمع نيا ةيپا بر. (428: 9، ج1368، يمشهد ي)قم

 گردد.يم محسوب جابه مصرف روشن قيمصاد از خود، مشروع درآمد

 نيشااتريب يدارا که شااود عمل ياگونه به ديبا نکهيشاات اير معيتقد در مهم نکاتديگر  از

 يبرا سااودش از شيب انسااان، يبرا انشيز که يموارد در کردن نهيهز رو، نيا از. باشااد يبازده

 مِن لِاءخوانِکَ التَبذُل»: فرمايندمي کاظم امام کهچنان. است شده شمرده دهينکوه است، گرانيد

ِسکَ  هک مگذار هيما خودت از چندان خود،[ يمانيا] برادران يبرا؛ لَهُم مَنفَعَتِهِ مِن أکثَرُ کَيعَلَ َضرُِّهُ ما نَف

 ،يکس يوقت ،يعني. (161: 16ق، ج1404)مجلسي، « هاستآن يبرا سودش از شتريب تو، يبرا آن انيز

 چون د؛يبده يشخص نيچن يبده پرداخت يبرا را ثروتتان ةهم دينبا شما دارد، ياديز يبدهکار

 د.ياداده دست از را خود ثروت ةهم باشد، شده پرداخته او يبده آنکه بدون صورت، نيا در

 از ت،سين ريپذامکان زين ييگرالتجمّ از يدور و يستيزساده ،قناعت بدون شت،ير معيتقد

ستن تيب اهل اتيروا در رو نيا ص مکرّر يستيز ساده و يزندگ يهانهيهز از کا  شده هيتو

ست َسنُ المُؤمِنُ»: کندبيان مي گونه نيا را مانيباا شخص يهايژگيو ،صادق امام. ا  المَعونَهِ حَ

 اشيندگز گذرانِ و است خرج کم است، ستهيشا يگرياري مؤمن ؛شَتِهِيلِمَع رِيالتَِّدب دُيجَ المَؤونَهِ فُيخَف

 يارتقا جهت در يزيربرنامه اسااااس، نيا بر. (612: 3ق، ج1429، يني)کل «کنديم ريتدب خوب را

 است. مصرف يالگو اصالح و يزندگ ريتدب قيمصاد از يکي ،يستيزساده فرهنگ

ضع گرفتن نظر در صادفيافراد  صادين يتر به لحاظ اقت ستير معيق تقديز از م  نيا در .شت ا

 خود از تردستيته به ديبا ،يماد يزندگ در انسان که است گونه نيا صادق امام باره سفارش

قدُرَهِ يفِ دُونَکَ هُوَ مَن يإل اُنظُرْ»: کند نگاه قدُرَهِ يفِ فَوقَکَ هُوَ مَن يإل تَنظُرْ وال المَ  لَکَ أقنَعُ ذلِکَ فَإِنَِّ المَ

مَ بِما  نچهآ به را تو کار، نيا رايز منگر؛ شيخو از توانگر به و بنگر خودت از ترناتوان به ؛لَکَ قُستتتِ
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 در يمهم نقش رهنمود، نيا تيرعا. (652: 1376، يان)حرّ «ساااازديم ترقانع شاااده، تو قسااامت

 .دارد ييگراتجمل در افراط و يچشمهم و چشم از يريشگيپ

شاره شد و  است يم اسالميشت و عقل معاش در تعالير معيت تقديّاز اهم يقسمت بيان ،آنچه ا

ز موضاااوع پژوهش ما نبوده و يشااات نير معيق تقديان مصااااديطلبد، بيم يگريل آن مجال ديتکم

مهم  نيشت، بر ارتباط اير معيت تقدين پژوهش ضمن اشاره به اهمياست، ا يگريازمند پژوهش دين

سازمان يت فرديّبا معنو شته و آموزش تقديکتأ يو  صاداق يشت را با توجه به تنگناهاير معيد دا  يت

 داند.يجامعه م يو معنو يش سطح رفاهيغلبه بر مشکالت و افزا يکارهااز راه يکيموجود 

 ن معاش و معاد جامعهيمفة حکومت در تأيوظ -3

ى انسااان و هم براى نيازهاى اسااالم به عنوان يک دين کامل و جامع که هم براى نيازهاى مادّ

 ءتحباب جزرا با اعالن وجوب يا اسااامور معاش و معاد مردم معنوى او برنامه دارد، بساايارى از 

ست ةوظايف هم ستحب نموده، زکات  ، مثالًافراد جامعه و حکومت قرار داده ا صدقه به فقرا را م

ست و... لذا يبرا سته ا ستمندان را واجب نموده، خمس را بر ثروتمندان فرض دان ش م  ةدر اندي

 .استافراد  شأن برخوردارى از سطح معيشت مناسب ،بهيّط يزندگ ةاسالم ، الزم

صادي هايبرنامه از ،ز فقرزداييين ياز طرف سالم در اقت ست ز ينظام ا شوايان رايا  فعر دين، پي

 اسالمي، جامعة مسئول عنوانبه چه و عادي فرد يک عنوانبه چه و دانستندمي خود وظيفة را فقر

 ابتداي در که ساااخني در علي امام. داشاااتند تمحروميّ و فقر کردن کنريشاااه در ساااعي

 زا خداوند گرفتن دتعهّ را آن پذيرش داليل از يکي ،فرمودند ايراد جامعه زمامداري گرفتندسااتبه

 مظلوم گروهي بيچارگي و گرساانگي و سااتمگر ايعده پرخوري به رضااايت عدم بر دانشاامندان

ست آن براي ديگر واجبِ صدقات و خمس زکات، شدنلذا واجب .(3البالغه: خطبه )نهج داندمي  که ا

شانة اين. شوند مندبهره زندگي مواهب از و کنند پيدا بهتري زندگي فقرا ست آن ن  يند هدف که ا

 . است شت مناسبيمع از شدنمندبهره و زندگي مواهب به رسيدن رات،مقرّ اين از مقصود و

نظام  فيتکلکه  نددار ياناتيب ،پس از به دست گرفتن قدرت حضرت اميربه عنوان نمونه، 

ما أصبَحَ بالكوفةِ أحَدٌ و إن أدناهُم منزلةً إال لِيأکُ َ »کند: را روشن م ن معاش مردم يمدر تأ ياسالم

 ةترين طبقهرچند از پايين -احدى در کوفه نيست ؛ الْبُرَّ وَ يَجلسُ فِى الظِّ ِ و يَشرِبُ مِنْ ماءِ الْفُراتِ
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، 1403، ي)مجلس «نوشدنشيند و از آب فرات م خورد، در سايه م مگر اينکه گندم م  -مردم باشد 

 .دانديم يينظام وال ين معاش مردم را از دستاوردهايمتأحضرت . به عبارت ديگر، (327: 40ج

ا از رعامالن حکومت  يشتيت معيّو بهبود وضع ين زندگيمسئله تأم مولي متقيان نيهمچن

 .ننده کن امر توجّيبه ا يد که به طور جدنکنيگوشزد مکارگزاران و به  دانسته تيّحاکمف يوظا

 : دنيفرمايبه مالک اشتر م يخطابدر 

ل هُمْ ع ْن ت ن اوُِل م ا ت ْحت   ياسْتِْصل احِ أ ْنفُسِهِْم و  ِغنً يهِمُ الْأ رْز اق  ف إِن َّ ذ لِک  قُو َّهٌ ل ُهمْ ع ل يثُم  أ سْبِْغ ع ل 

 يِکه فراخ ،کارکنانت را فراخ دار يپس روز؛ هِمْ ِإنْ خ ال فُوا أ مْر ک  أ وْ ث ل مُوا أ م ان ت کيهِمْ و  حُج َّهٌ ع ل يدِيأ 

ار يکه در اخت يازشان سازد، تا به مالينيند و بياصالح خود برآ يشان دهد تا در پيروين ،يروز

 دنديورز انتيا در امانتت خيرفتند، يفرمانت را نپذ کهبر آنان  اشدب يتند و حجّ يدست نگشا ،دارند

 .(53البالغه: نامه )نهج

که  يا جز با وجود امامين و دنينظام د :ديگويمف حکومت و مردم يح وظايز در تشرينصدرا مال

 د، ويآيدرست نم ،اموزنديب يرا از و يزکاريت و پرهيکنند و راه هدا يرويمردمان به او اقتدا و از او پ

ها از منافع و نيچه در روند او آن استاز به خوراک و پوشاک يتر و باالتر از ناز به او در هر زمان مهمين

پردازد، يو رفاه مردم م شتيبه امر مع يحکومت اسالملذا  .(477: 1376، يرازين شيصدرالد) ات استيّ ضرور

ن يمتعال بپردازند. فراهم کردن امکانات عبادت، ازجمله تأم يتا با فراغ بال بتوانند به عبادت خدا

 ت.اس يک مسلمانان و حکومت اسالميکاي يف اصليجسم و روح، از وظا يسالمت

م امور يتنظ مردم؛ يشاااتيم امور معيتنظف حکومت عبارتند از: ياهم وظا ،شاااانياز نظر ا

ساند؛ يکه مردم را به جوار اله يا، به گونهيمعنو ت مردم يهدا امت؛يامور آخرت و ق يادآوري بر

 .(558: 1362، يرازين شيصدرالد) تين امنيشکنان و تأممجازات مجرمان و قانون م؛يبه صراط مستق

ها به منظور م امر معاش انسااانيف اساات به تنظکند که حکومت موظّيد ميصاادرا تأکالم

ست« سعادت»ف، ين وظايت همه ايغا وصول به امر معاد اهتمام ورزد صل ةفيو وظ ا حکومت  يا

 .(578: 1362، يرازين شيصدرالد) باشديبه سعادت رساندن مردم م

س يو اخرو يويسعادت را به دن شانيا د: ندانيرا دو نوع م يويسعادت دنباز کند، و يم ميتق

صحّيقب ؛ ازيسعادت جسم سالمتل  شهام يرويو ن يت و  ل يقب ؛ ازيسعادت خارجو  ،تفراوان و 

سايو تأم يلوازم زندگفراهم بودن  سيرا ن يسعادت اخرو .يل مادّئن م ند: کيم ميز بر دو بخش تق
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. حُساان و يل اطاعت الهيقب ؛ ازيسااعادت عملو ق يل کسااب معارف و حقايقب ؛ ازيسااعادت علم

 يسعادت اخرو ةبا در زمريل و اخالق زيبه فضا يو آراستگ يويسعادت دن ةطيدر ح يجمال جسم

 .(268: 6، ج1361، يرازين شيصدرالد) ن هر دونوع استيمبه تأف که حکومت موظّ است

اگر از »ند: يفرمايالبالغه مدر نهج ياساااالم ةک جامعيبه عنوان رهبر  نيرالمومنياملذا 

شت خواهم بردشاءد، انيمن اطاعت کن شما را به راه به ن ير همو ب (156 خطبه :البالغهنهج)« اللَّه 

 ند: يفرمايرهبر معظم انقالب م اساس

و  يو اُخرو يقيکه مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حق کند يخواهد کاريم يحاکم اسالم

 ست؛ بحثِ کمکيل نينجا بحثِ زور و فشار و تحميد هموار کند. ايها را بابرسند؛ ]لذا[ راه ييعقبا

ل يد کار را تسهيبام؛ ما يد راه را باز کنيل به سعادت است، ما بايها متماکردن است. فطرت انسان

ت که اس ين کاريماست، ا ةفين وظيتا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ ا ،مردم يم برايکن

کند که مردم را به بهشت يفه مين بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظيمنؤرالميام

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388) برساند

 کارکنان دولت يشتيت معيّ وضع -4

 و رينتکمياب ،انساني هستند و نيروي يدر نظام اسالم يانسان يروهاين ترينارزش کارمندان از با

شدمي جامعه هر کاري سرمايه ترينگران  رهبه بهترين ارزش با دارايي اين از توانمي چگونه اما با

صوالً برد؟ را شرفت باعث آنچه ا  رد مادي و معنوي ةانگيز ايجاد شودمي کاري باالي يوربهره و پي

 ادايج هاين راهيتراز مهم يکيمانند کشور ما  اسالمي ک کشوري در که باشدمي مجموعه کارکنان

سان و جامع دستورات از پيروي ،معنوي انگيزش سالم مبين دين سازان شدمي ا به  شيب که کما با

 شده است. يشتريب يهتوجّکم ينيم ديبه تعال يمادّ انگيزش ةزمين در ه شده است اماآن توجّ

 اتامکان و مزايا ،دستمزد ،حقوق ن معاش،يمتأ کارکنان در يمادّ هايانگيزه که نمود هتوجّ بايد

 عمومي جريان از فارغ عمدتاً  دستمزد و حقوق نظامِ ،موجود شرايط است اما در يمتجلّ  رفاهي

 خريد قدرت جهت اين از باشد ومي تقاضا و عرضه بازارِ در خدمات و کاالها بهاي شاخص و هاقيمت

 عميقي ةفاصل و شکاف همواره و هاستقيمت عمومي جريان و سطح از ترپايين همواره کارمندان

 عدمِ  همين و (https://www.amar.org.irر.ک به: ) دارد وجود خريد قدرت و درآمد جريان دو بين
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 کاهش در آن سوء آثار و است نموده تشديد را معيشت براي نياز ،هاقيمت و درآمد ميان تعادلِ

 است. اقشار جامعه از جمله کارمندان مشهود ةهم وريبهره و انگيزش

 هعالو مسئله و اين دهديسوم سوق م يم و حتّ به سمت شغل دوّ  را ن معاش، کارکنانيمأعدم ت

 وانت و انرژي ،توليديغير و کاذب مشاغل بعضاً  و ناسالم روابط نوعي به بخشيدن تحاکميّ بر

 رمندکا که کرد تصور توانلذا نمي .گذاردمي منفي اثر سازمان عملکرد و بر داده کاهش را کارمندان

 رتفکّ ،هاوليّ نيازهاي از ناشي فشارهاي که حالي در باشد بيشتر خدمات ةعرض يا توليد ةانديش در

 دارد.مي باز بهتر کار جهت در خالق ةانديش از را او الاقل يا کندمي سلب او از را سازنده

کارمندان  يو روح يسالمت جسم به خطر افتادن موجب تنهانه خريد قدرت کاهش ،عالوههب

 ترعاي براي که هاييانسان يحفظ آبرو برا يحتّ بلکه شده اخالق و تربيت و فرهنگ تزلزل و

 ،نمايندمي پنهان را خود اقتصادي فقر سخت و زياد کار با ظواهر حفظ و اجتماعي سنن و آداب

 درآيد. بزرگ معضلي صورت به

شد فقط خالصه و اندکيآنچه ب ضع يان  ست ک يکارکنان و کارمندان يشتيت معياز و ه با ا

 طلبد.ين ميش از اين مهم، مجال بيان ايروبرو هستند و گرنه ب يمشکالت فراوان

 يو سازمان يفرد يمعنو ير متقابل عقل معاش و تعاليثتأ -5

صه مطالب شته آن خال سالم بر تقدگذ ت حکوم .د فراوان دارديکأشت و عقل معاش تير معيکه ا

نان کارک يشتيت معيّوضع ،حالنيبا ا .ن معاش و معاد کارکنان استيمأز موظف به تين ياسالم

ضا ضر ر شايبخش نتيدر حال حا سادهيست؛  شد که حقوق و مزايترد  ن يا ياين راه حل آن با

 يهاميدولت، تحر يت اقتصااااديّمهم برطرف شاااود که البته وضاااعن يافته و ايش يقشااار افزا

دهد و البته در توان کارمندان يرا نم ين امرياجازه چن ... کارگزاران و ي، فساااد برخياقتصاااد

 ند.يرفع آن اقدام نما يست که براين

ارمندان ک يشتيوضع نامناسب مع ةت تاما، علّيه داشت کم بودن حقوق و مزاد توجّيگر باياز طرف د

شتر، يز توجه داشت که بين يگريد يهاوهيبه ش ،ن مشکليد الزم باشد در کنار رفع ايست، و شاين

دارند و  يشت نامناسبيمع ،يل نداشتن بلوغ اقتصادياست که به دل يمناسب کارمندان با حقوق مکف

 ست.ا اينبودن حقوق و مزا يرات مکفيثز باعث کاهش تأيگر نيکارمندان د يالبته برا
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هاست و از روش يکيشان يا يهاشت و عقل معاش به کارمندان و خانوادهير معيآموزش تقد

دهي امانسکه  يير قابل انکار است تا جايز غيت سازمان نيشت بر معنوير معير آموزش تقديثأت

 ةنشان ،نگاهداري نيکو از مال ؛اصالح المال من االيمان»ثروت، بخشي از ايمان شمرده شده است: 

عالوه بر آنکه  ،کنديها را برگزار من آموزشيسازمان ا يو وقت (87: 5، ج1367، يني)کل «ايمان است

ر يدبت يرات معنويثأل تيکند، به دلين معاش کارمندان عمل ميمأخود در ت ةفياز وظ يبه قسمت

 رساند.يز به ثمر ميسازمان را ن يمعنو يشت، تعاليمع

 داده قرار هتوجّ مورد تدقّ به را معاش امر مؤثر نقش که است نيا اسالم مختصات جمله از

ست شته يبرخ که آنجا تا ا سالم، اندپندا ست نهاده گردن را اقتصاد بودن ربنايز ةيّنظر ا  مکتب .ا

. رديگينم دهيناد زين را آن ياساس نقش اما داند،ينم ربنايز را اقتصاد اسالم، يگراواقع و نيبواقع

سالم صالح ،ا  شمارديم الزم شرط ياجتماع کوچک و بزرگ يهاسازمان ةهم در را معاش امر ا

ست نيا. يکاف شرط نه شده  که ا س ارکان از رکن کيگفته  سا ست، شتيمع ات،يح يا  که ا

 .گذارديم اثر زندگي شئون ريسا در ،باشد مختل اگر. گرفت ساده را آن توانينم

 ؛رَجُ ٍ لَا يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ مَا يَصْلُحُ لَا لِدُنْيَاهُ وَ لَا آلِخِرَتِهِ مَا خَيْرٌ فِي » فرمودند: امام باقرحضرت 

، ي)حر عامل «اصالح نخواهد شدا و آخرت او يدنو ر ندارد يخ ،مردي که در معيشتش مقتصد نيست

شت ذکر ير معيکمال انسان در گرو تقد آن حضرت،گر از يد يتين در روايهمچن .(66: 17، ج1409

: 1، ج1407 ،يني)کل «الْكَمَالُ کُ ُِّ الْكَمَالِ التَِّفَقُِّهُ فِي الدِِّينِ وَ الصَِّبْرُ عَلَى النَِّائِبَةِ وَ تَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ»شده است: 

 انسان است. يو اخرو يشت بر کمال معنوير معير تقديثأدهنده تت نشانين دو روايکه ا (32

گسترش  يهاو علل و عوامل تنگ شدن آن و راه يرزق و روز ةدربارز ينات يات و روايدر آ

 وَ  اًضَنْك مَعيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکْري عَنْ أَعْرَضَ مَنْ وَ» د:يفرمايم ميقرآن کر اد سخن گفته شده است،يآن ز

 تداش خواهد دشوارى و تنگ زندگ  قطعاً  برتابد، روى من ادي از هرکس و ؛أَعْمي الْقِيامَةِ يَوْمَ نَحْشُرُهُ

 . (124 )طه: «ميکنم  محشور نايناب را او امتيق روز و

شد زيت با معيل بر ارتباط معنوين دليه بهترين آيد ايشا سان يبرارا يشت با اد يه از ک يک

شدهييدو مجازات تع ،گرداننديم يخدا رو ست:  ن   يگريد ن جهان،يشت در ايمع يتنگ يکيا

 گر.يدر جهان د يينايناب
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 ،زنديم يشود، و دست به هر کاريبسته م يانسان به کلّ يبه رو يزندگ يشود درهايگاه م

 يخود را در برابر درها ،آورديم يبه عکس به هرجا رو يگردد، و گاهيرو مبسته روبه يبا درها

 ن حالياز ا که ستيبست و گره در برابر او نند، مقدّمات هر کار فراهم است و بنيبيگشوده م

 «اضنك اًشتيعم»منظور از  .شودير ميشت تعبيمع يا تنگيق يبه ض يلو از اوّ يبه وسعت زندگر يتعب

 .است يو تنگ يسخت يبه معن «ضنک» ن است.يز هميات باال آمده نيکه در آ

 يدارد، ا يست که درآمد کمين نيشت به خاطر ايمع يِتنگ يگاه ،د توجه داشتيالبته با

را بر او تنگ  يزندگ ،و عدم قناعتحرص و آز ، بخل يبسا پول و درآمدش هنگفت است، ول

ش يخو يخواهد آن را به روينم يي، بلکه گوکند يگران کمک ماليل ندارد به ديم کند نه تنهايم

 : يد، به فرموده عليبگشا

 ع يْش   نْي االدُّ ِفى ف ي عِيشُ ط ل ب  اِيَّاهُ الَّذِى الْغِن ى و ي فُوتُهُ  ه ر ب  ِمنْهُ الَّذِى الْف قْر  ي سْت عِْجلُ لِلْب ِخيلِ  ع جِبْتُ 

در  زان استيکه از آن گر يبم که فقرل در تعجّ ياز بخ ؛الْا غِْني اءِ حِس اب  الْآِخر ةِ فِى و ُيح اس بُ الْفُق راءِ

کند و يم يزندگ رانيهمچون فقدهد، يکند از دست ميکه آن را طلب م يازينياوست و ب يپ

 .(126 حکمت :البالغهنهج) دهدياء و ثروتمندان حساب پس ميهمانند اغن

 نانيعدم اطم ،يو معنو يروح يو نبودن غنا يمعنو يبه خاطر کمبودها يزندگ يتنگ يگاه

 يو به عبارتش از حدّ به جهان مادّه يب يوابستگ يا شدن امکانات موجود و نده و ترس از نابوديبه آ

 و ، عدم اسرافيروانهيبا قناعت، م ،مان به خدا دارديو آن کس که ا .استشت ير معيعدم تقد

 .ان استها در امين نگرانيااز  ياريبساز آشناست و  ،شت استير معيق تقديکه از مصاد يستيزساده

 ياِالَّعَلَ  االرضِ  يفِ  دَابَّهٍ ِمن ما وَ». کنديم نيتأم را موجودات همه يروز خدا ،ياسالم نشيب در

 مَن قُ » .(6هود: ) «باشنديم يروز انتقال واسطه تنها گرانيد و ستين او جز رسان يروز ؛رِزقُها اهللِ

گو ب ؟رساند ين رزق ميست که شما را از آسمان و زميبگو ک ؛اهلل قُ ِ االرضِ  و السَّماواتِ مِنَ رزِقُكُمي

 . (24سبا: ) «خدا

ساس بر سان ،يروز ريتقد از حيصح يتلقّ ا س در را خود يهاتالش ان  و شيخو حيصح ريم

 ساااننيبد و ورزديم مداومت آن بر و رديگيم کار به شيهايتوانمند و اسااتعدادها با متناسااب

انسان را  ،يح از رزق و روزيناصح يآورد و تلقّيم شماربه خود يو معنو يشتيمع رشد در يعامل
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ستعدادهادارد، يوام يبه هر کار سيا صروف م ست نموده و توانمند يرهايش را م ش را يهاينادر

شنا نير معيرا با تقديز ،سوزانديم داند که خداوند يم ييرهايست و معاش خود را در مسيشت آ

 مقدر نکرده است.

 زا جه نبود عقل معاش اساات،ياز موارد نت ياريبساا که در فقر منفي مدآپي ترينمهم يکي از

ر ياساات لذا تقد اعتقادي ضااعف و دينيبي و کفر براي مناساابي بسااتر فقر که آن دين ديدگاه

ت ّبر معنو اسااات ير مهميثأمعاش  يت ت جامعه و افراد آن دارد، دري يامبر از مشاااهوري روا  پ

ست شده نقل صادق امام از نيز و اکرم ست  ؛کفراً يكون نأ الفقر ادک»: ا  فرک به فقرنزديک ا

 .(307: 2ج ،1407 ،يني)کل «منجر شود

شدين آيد منظور ايشا  شتن عقل معاش، که ه آن با سان فقر و ندا  رارق کفر پرتگاه در را ان

 را انسان هايخوبي و حسنات حسد، که باشد توانگران به حسادت تواند موجبيم زيرا دهد؛مي

 ندک خواري و تذلّ اظهار ثروتمندان برابر در فقير که شودمي موجب فقر عالوه،هب .بردمي بين از

شنودي سبب شود؛ وارد لطمه دينش و آبرو به و ضا به ناخ ضايتي و الهي قدر و ق  روزي از نار

 شود.يت شمرده ميف معنويتضع نباشد، کفر هم اگر امر، اين و شودمي

 را فقرزدايي جامعه، اقتصااادي ريزانبرنامه و حاکمان به ان معصااوميشااوايپ واقع، در 

 زيريبرنامه و تبعيض رفع و عدالت اجراي با بايد که دندهمي هشدار آنان به و دنکنمي يادآوري

ستفادة براي شتر ا س معيشت تأمين موجبات شت،ير معيالهي و تقد مواهب از بهتر و بي  را بمنا

 امر يانمتول اينکه به توجه با. نشااوند کشاايده دينيبي و کفر به تا کنند فراهم مردم عموم براي

 در اينکه به توجه با و رواني باشااند تا فقر مادي فقر بردن بين از مأمور توانندمي شااتريب جامعه

ست، شده گفته سخن کفر و فقر رابطة از حديث صودم قوي احتمال به که بگوييم توانيممي ا  ق

 . است مادي فقر ،«کفراً يكون أن الفقر کاد» در فقر از

 «دِّينِلِل مَنْقَصَةٌ الْفَقْرَ فَإنَّ» دنکنمي توصيف دين در کاستي را فقر علي امام يگريان ديدر ب

 لحاص اگر فقر معناست؟ چه به است، دين کمبود نقصان يجا فقر اينکه ،(319حکمت  :البالغه)نهج

شد، فرد سستي و تنبلي  منظور سپ. آيدنمي حساب به فرد براي ننگي و نيست جرم و گناه نبا

 شااودمي موجب ،از نداشااتن عقل معاش اساات يناشاا معموالًکه  فقر که اساات آن رابطه اين از
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 اشاااين احتياج و فقر از گناهان برخي زيرا بيفتند؛ گناه به زودتر ،ندارند قوي ايمان که کسااااني

 .شوندمي

 رخيب دادنانجام از مالي فقر دليل به فقرا اساات؛ متصااور جمله اين براي نيز ديگري تفسااير

 اختيار به امر اين چندهر. هستند محروم نيازمندان از دستگيري و صدقه حج، نظير عبادي اعمال

 از محروميت حالهر در امّا ،ها فراهم نيسااتشاارايط تکليف براي آن و اساات نگرفته صااورت آنان

 فقرا که دارند تأکيد ديني هايآموزه جهت، همين به. اساات عبادي اعمال و دينداري منافع برخي

 وراک،خ نظير فيزيولوژيک، و ضروري نيازهاي بر عالوه که شوند تأمين نحويبه بايد مالي لحاظ از

 .کنند ارضا نيز را خود و معنوي يعباد نيازهاي بتوانند ازدواج، و مسکن پوشاک،

 بخورد، که شودمي داده قدرآن زکات از مؤمن به: »دنفرمايمي روايتي در صادق لذا امام

« کند ادا را خود قرض و دهد صااادقه آورد، جابه حج نمايد، ازدواج کند، تهيه لباس بياشاااامد،

 در يکاست و فقر رابطة دربارة تفسير دو اين بين جمعشايد بتوان گفت  .(70: 96، ج1403، ي)مجلس

 نتيجه،در و ندادافتمي گناه به زودتر نداشتند، قوي ايمان اگر فقرا که باشد صورتبدين هم دين

ستي شانايمان و دينداري سة مقابل در و کرده تحمل و صبر اگر اما ،پذيرفت کا سو  و گناه و

 .شوندمي محروم عبادي کارهاي و دينداري مزاياي برخي از ظاهراً کنند، مقاومت آلودگي

 ارضااا امّا دارد، برنامه انسااان سااعادت و رواني ترِعالي نيازهاي برآوردن براي ن دينيهمچن

شدن  براي مانعي تواندمي جامعه در فقر وجود واقع در و فيزيولوژيک و ترپايين سطح نيازهاي ن

شد؛ هاآن به يافتندست  سترب و زمينه پايين، سطح و مادي نيازهاي برآوردن ديگر، عبارت به با

سبي ست منا  و لذا غنا ،برود هاآن ارضاي دنبالبه و بيفتد واالتر نيازهاي فکر به فرد اينکه براي ا

 .است الهي تقواي براي خوبي کمک ،معاش تأمين

 دنباالبو و آموزيعلم ،اخالقي فضايل وجود و نتديّ اجتماعي، انسجام براي دين اگر ،عالوههب

 ميان در زندگي سطح بودننزديک و عدالت پس است، قائل ارزش هاآن امثال و فرهنگ سطح

 اليوا اهداف کنندةتأمين و اجتماعي ثبات ماية و مطلوب نيز را نابرابري و فقر محو و جامعه افراد

 .داندمي ديني

شده که،يز از فقر تمجيروايات ن برخي البته در  صد ا يکي د   ابرص فقراي شان، مدحياز مقا

 ايدهپدي فقر، خود گرچه بنابراين،. است جامعه در عدالتيبي از ناشي غالباً که فقر خود نه است،
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 يا خشکسالي قبيل از طبيعي علل نتيجة در گاهي اما برد، پناه خدا به آن از بايد و مذموم است

سان هاآن امثال و الهي آزمون و امتحان ستقامت راه اين در اگر. شودمي آن به مبتال ان  خرج به ا

ست مدح مستحق فردي چنين نکرد، ايجاد خللي اتشاخالقيّ و اعتقادات در ،فقر و داد  به البته ا

ستقامت، و صبر دليل ست، نه يمعنو يموجب تعالکه  ا سب يفقر، لذا گاه نفس فرد ا ب فقر هم 

ست اما نه به دل يمعنو يتعال سازمان ا ستقامت که از يل خود فقر بلکه به دليفرد و  صبر و ا ل 

 مان است.يا يهاشاخصه

 جهينت

سالم صل ،در ا شد معنوي ا ،ا سان و ر صادي به عنوان ابزار  ،ستوتعالي ان سائل مالي و اقت و م

شود سئله در خانواده لحاظ  ست؛ اگر اين م ست که بايد به ديد اينمفهوم آن  ،مطرح ا ه ب ابزار ا

نمود  مديريّتاي اقتصاد خانواده نگاه کرد؛ يعني اقتصاد و مسائل مالي را در خانواده بايد به گونه

 .قرار بگيردانسان  يمعنوکه در خدمت رشد و تعالي 

اد افر يت معنويتواند باعث تقوين معاش ميمه تأشود کيات برداشت ميات و رواياز مجموع آ

شت و عقل معاش که استفاده ير معين معاش، تقديمدر کنار تأ يدولت يهالذا اگر در سازمان ،شود

ساازمان  يتعال باعث شاان آموزش داده شاود، قطعاًيکارکنان اسات، به ا ياينه از امکانات و مزايبه

ت شير معيشان خواهد داشت؛ لذا آموزش تقديا يورو بهره يز در کارآمدين يرات مطلوبيثشده و تأ

 کارمندان دولت باشد. يجامعه برا يدر مشکالت اقتصاد يمهم يتواند راهگشايم

نه کرد يهز يا، چگونگيش ساااطح حقوق و مزايافزا يتواند در کنار تالش برايساااازمان م

، ياسااالم يرانيا يساابک زندگ يخانواده، معرف ياقتصاااد يهاتين اولويي، تبيدر زندگدرآمدها 

ق يمصااااد ي، معرفيزندگ يهانهيکاساااتن از هز يز از هدر رفت درآمدها، چگونگيپره يچگونگ

 ياقتصااااد يهايش آگاهيافزاآموزش تدبير منزل با نگاه اقتصااااد مقاومتي و ، يتجمل در زندگ

 ميآنچه در تعال يطور کلهن و بيساانگ يهانهيهز يمناسااب برا يهانيگزيجا يهمسااران، معرف

سبياد ميشت ير معيبا عنوان تقد ينيد ت يشت کارکنان باعث تقويمع يشود، عالوه بر بهبود ن

 سازمان گردد. يفرد و به طبع آن تعال يمعنو
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 .کومش، تهران: يفرهنگ معارف اسالمتا(، ي)ب ، جعفريادسجّ -

 دار.ي، قم: بمير القرآن الحکيتفس(، 1361) ميبن ابراه محمّد، يرازين شيصدرالد -

الحسيني  محمّداحمدبن  ه:، ترجممبدأ و معاد (،1362) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 .مرکز نشر دانشگاهي :تهران اردکاني،

خواجوي،  محمّد ه:، ترجمکافيشرح اصول (، 1376) اااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي مؤسسه :تهران

، تهران: وزارت تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب(، 1368) رضامحمّدبن  محمّدقمي مشهدي،  -

 ارشاد.

 ه.ي، تهران: دارالکتب االسالميالکاف(، 1367) عقوبيبن محمّد، ينيکل -

 ث.ي، قم: دارالحديالکاف(، 1429) ااااااااااااااااااااااا -

 معارف و رهيس يملّ شيهما نيدوم مقاالت ةمجموع، «تيمعنو» ،(1393) سندگانينو گروه -

 مشهد. يفردوس دانشگاه: مشهد ،يرضو

 سه الوفاء.سّؤ، قم: نشر مبحاراالنوارق(، 1403) باقرمحمّد، يمجلس -

 ه.يّاالسالم، تهران: دارالکتب مرآت العقولق(، 1404) اااااااااااااااااا -

 .، چاپ چهارميانتشارات آستان قدس رضومشهد:  ،يراه زندگ (،1388) ، جواديثمحدّ -
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، تهران: ثيمصرف از نگاه قرآن و حد ياصالح الگو(، 1390) محمّد، يشهرير يمحمّد -

 ث.يدارالحد

، تهران: ت(يت و معنويّدر باب عقالن يي)جستارها ييبه رها يراه(، 1383) يان، مصطفيملک -

 نگاه معاصر.


