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» گيري حكماي قديم اسالمي در رابطه با معيشت جهت«مقايسه 

 »گيري امروزي علم اقتصاد جهت«با 

1مرتضي عربلو
 

  

  چكيده

گوينـد   Economicsامروزه به علمي كه عهده دار تبيـين امـور معيشـتي مـردم شـده اسـت       

» تـدبير منـزل  «ريشـه در  » اكـانميكس «. كه در فارسي بـه علـم اقتصـاد ترجمـه شـده اسـت      

در ايـن مقالـه بـا لحـاظ     . انـد  دارد كه سابقاً حكماي اسـالمي در آن بـاره رسـاله هـايي داشـته     

تـدبير  «بـه مقايسـه نظـرات حكمـاي اسـالمي در بـاب       » تـدبير منـزل  «و » اكـانميكس «رابطه 

هـا   زه در قالب اكانميكس عرضه شده اسـت، پرداختـه مـي شـود تـا تفـارق      با آنچه امرو» منزل

اي، و در  آوري مطالـب كتابخانـه   ايـن نوشـتار كـه بـه لحـاظ جمـع      . ها مشـخص گـردد   و تقارب

رسـد كـه امـروزه     باشـد بـه ايـن نتيجـه مـي      ها، تحليلي و توصيفي مي ها و تقارب تبيين تفارق

در چـارچوب اكـانميكس نيسـت بلكـه اكـانميكس      خبري از اصالح نفس و تحقق تعـاليم ديـن   

بعضاً در تضاد با اصالح نفـس و تعـاليم ديـن ظـاهر مـي شـود و تنهـا در حـوزه عقـل معـاش           

ي »تـدبير منـزل  «ارائـه شـده توسـط حكمـاي اسـالمي بـا       » تدبير منزل«است كه ممكن است 

بـه معنـاي   كه امروزه در قالـب اكـانميكس عرضـه مـي شـود هـم راسـتا باشـد؛ اقتصـاد نـه           

در نظــر حكمــاي » تــدبير منــزل«، يكــي از اصــول »ميانــه روي«بلكــه بــه معنــاي » اكــانمي«

  . اسالمي به حساب مي آمده است كه در ادبيات ديني نيز اينچنين مي باشد
 

  .، اكانميكس، اقتصاد، ميانه روي، ابن سينا، خواجه نصيرتدبير منزل :واژگان كليدي

   

                                                                                                               
   m.arablou@isu.ac.ir : )ع(صادق امام دانشگاه اقتصاد و اسالمي معارف رشته ارشد كارشناسيدانشجوي  1. 
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  مقدمه - 1

گويند كه در  Economicsامروزه به علمي كه عهده دار تبيين امور معيشتي مردم شده است 
در اين ترجمه، از كلمه اي عربي به عنوان معادل استفاده . فارسي، به علم اقتصاد ترجمه شده است

كه در ادبيات دين اسالم كه عمدتاً به زبان عربي  در حالي). 1354فرهنگستان ايران، ( شده است
كار ه ب» روي ميانه«زيرا در اغلب موارد به معناي . مي باشند، چنين معادل سازي، وجيه نمي نمايد

» تدبير منزل«ريشه در همان » اكانميكس«. يكي نيست» اكانمي«روي لزوماً با  رفته است و ميانه
در چارچوب ولي آيا بحث هايي كه . دارد كه سابقاً حكماي اسالمي در آن باره رساله هايي دارند

اكانميكس ارائه شده است و بحث هايي كه حكماي اسالمي چون ابن سينا و خواجه نصير الدين 
از مقايسه نظرات حكماي  1؟ندطوسي درباره تدبير منزل داشته اند، مشابه يا متفاوت از يكديگر

رابطه با  اسالمي و آنچه امروزه در قالب اكانميكس عرضه شده است، تفاوت اين دو جهت گيري در
  .مشخص مي شود» تدبير منزل«

مي پردازيم و به اين نتيجه مي (Economy)  در اين مقاله ابتدا به سابقه تاريخي كلمه اكانمي       
سپس براي مقايسه جهت گيري . دارد» تدبير منزل«رسيم كه اين كلمه و مفهوم، ريشه در همان 

ت گيري دانش اقتصاد كنوني، ابتدائاً به بررسي با جه» تدبير منزل«حكماي اسالمي در رابطه با 
تدبير منزل در آثار ابن سينا و خواجه نصير مي پردازيم و سپس جهت گيري و اصول موضوعه 

  . دانش اقتصاد كنوني را مطرح مي كنيم
نتيجه اين بررسي مقايسه اي بدين شرح است كه امروزه خبري از اصالح نفس و تحقق تعاليم        

چارچوب اكانميكس نيست بلكه اكانميكس بعضاً در تضاد با آنها ظاهر مي شود و تنها در دين در 
تدبير «ارائه شده توسط حكماي اسالمي با » تدبير منزل«حوزه عقل معاش است كه ممكن است 

اقتصاد نه به معناي . ي كه امروزه در قالب اكانميكس عرضه مي شود هم راستا باشد»منزل
در نظر حكماي اسالمي به » تدبير منزل«، يكي از اصول »ميانه روي«كه به معناي بل» اكانمي«

  . حساب مي آمده است كه در ادبيات ديني نيز اينچنين مي باشد
  

   

                                                                                                               
تطبيق داشته باشد و نه با كل اقتصاد، ولي از » اقتصاد خانواده«با » منزل تدبير«گرچه ممكن است گستره .  1

گيري  مقايسه جهت ،خروار باشدداشته باشد و مشت مي تواند نمونه » كل«بايد رنگ و بويي از » جزء«كه  آنجائي
گيري علماي اقتصاد متعارف در چارچوب  به عنوان يك جزء با جهت» تدبير منزل«حكماي اسالمي در باب 

  .اكانميكس به عنوان يك كل، داراي اعتبار علمي است
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 سابقه تاريخي اقتصاد - 2

حال ببينيم سابقه اين . مي پردازد» اكانمي«اكانميكس، به مجموعه علمي اطالق مي شود كه به 
، پيدايش Economyدر ذيل كلمه  1در فرهنگ لغت وِبستر .آن چگونه بوده است لغت و پيدايش

 Oikonomia ،Oikonomosميالدي نسبت مي دهد و مي گويد كه از  1530اين لغت را به سال 

 خانوار) تدبيركنندة( يعني مدير Household Managerگرفته شده است و معناي ريشه اين لغت، 

را  Economicsواژه   (Chambers)در فرهنگ لغت چمبِرز). 1988وبستر، (مي باشد) منزل(
) علم مديريت خانواده( The Science of Household Management :چنين معنا مي كند

(Skeat) همچنين در فرهنگ لغت اسكي). 1872چمبرز، (
 Economy ،Householdنيز ذيل واژه  

Management 1883اسكيت، ( آمده است.( 

نوشته خواجه نصيرالدين طوسي، نيز براي عبارت » اخالق ناصري«در ترجمه انگليسي كتاب        
  ).1964ويكنز، ( انتخاب شده است Economics، واژه »تدبير منزل«

ريشه در  (Economics)  بنابراين در بررسي واژگاني مشخص مي شود كه علم اقتصاد امروزي       
حكماي اسالمي نيز . 2اين دو در زمان هاي سابق معمول بوده استدارد و هم معنايي » تدبير منزل«

سخن گفته اند كه در ادامه، مروري بر نظرات حكيم ابن سينا و حكيم » تدبير منزل«در باب 
  .نصيرالدين طوسي خواهيم داشت

  در آثار ابن سينا و خواجه نصير» تدبير منزل«  - 3

از ابن : در رابطه با تدبير منزل به دست ما رسيده استاز ابن سينا و نصيرالدين طوسي، رساله هايي 
و از خواجه نصيرالدين طوسي كتابي به » هتدابير المنازل أو السياسات األهلي«سينا رساله اي به نام 

  . پرداخته شده است» 3تدبير منزل«به بحث درباره  هاچاپ شده است كه در آن» اخالق ناصري«نام 
  :   در ادامه به نكات برجسته اي كه در انجام اين تحقيق، به چشم مي خورد اشاره مي كنيم     

   

                                                                                                               
1. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 

پروفسور ويكنز در تعليقه خود بر ترجمه انگليسي اخالق ناصري نقل كرده است كه كتابي به نام  . 2
Oikonomikos ناقسام العلوم العقليه«وجود دارد كه ابن سينا او را در رسالة  2از فيلسوف يوناني به نام أبروس« ،

» في تدبير المنزل«مي شود كه رسالة  مشخص. نوشته است» تدبير منزل«نام مي برد كه كتابي درباره » ارونس«
  .)به نقل از تعليقات اخالق ناصري( است و ارونس تصحيف ابروسن است Oikonomikosهمان كتاب 

مراد از منزل، نه خانه است كه از خشت و گل و : مشخص مي كند» منزل«خواجه نصير ابتدئاً منظور خود را از  . 3
صوص است كه ميان شوهر و زن و والد و مولود و خادم و مخدوم و سنگ و چوب كنند، بل كه از تأليفي مخ

  .)167: طوسي، بي تا ( متمول و مال افتد
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 .از مقدمات تدبير درست منزل، اصالح نفس است -3- 1

: او مي گويد. است» اصالح نفس«از نظر ابن سينا، از مقدمات و پيش شرط هاي تدبير منزل، 
ابن ( » ه سياست و تدبير امور مردم اشتغال بورزدمي تواند ب ،كه خود را اصالح كرده باشد كسي«

چند مورد از شيوه » تدبير منزل«به خاطر همين، ابن سينا در رساله اش درباره  .)17: 1319سينا، 
  .هاي اصالح نفس را نام مي برد

سخن بگويد، حكمت  1كه مي خواهد درباره حكمت عملي خواجه نصير الدين طوسي نيز زماني      
  : است» تهذيب نفس«عملي را به دو قسم تقسيم مي كند كه قسم اول آن 

                  آنكه راجع بود با ] قسم دوم[و ) تهذيب اخالق( آنكه راجع بود با هر نفسي به انفراد] قسم اول[      
دو قسم تقسيم مي  نامند و قسم دوم، خود به» تهذيب نفس«قسم اول را . جماعتي به مشاركت

 )سياست مدن( و مشاركت در شهر و اقليم و مملكت) تدبير منزل( مشاركت در منزل و خانه: شود
  ).9: طوسي، بي تا (

ديد قواي آن، كمال و حخواجه نصير در قسمت تهذيب اخالق، به شناخت نفس انساني، ت      
سعادت، محافظت بر فضائل و ازالت  نقصان آن، اخالق و تغيير دادن آن، اكتساب فضايل و مراتب

  .رذائل پرداخته است

  .، تحقق تعاليم دين است»تدبير منزل«از ملزومات  - 3- 2

  :دست آوردن مال مي باشند، آورده استه ابن سينا ذيل تدابيري كه در رابطه با ب
روزي موفق وسعت ه براي آرايش و زينت مرد چيزي زيباتر از آن نبود كه از روي استحقاق ب«     
 سپس تأمين معيشت خود را از راهي بطلبد كه به اصول عفت و رفق نزديكتر باشد و از شره ؛آيد

  .)31: 1319ابن سينا، ( »و حرص و طمع آشكار و ناپاكي و آاليش دورتر بود) آزمندي(
عتي كه دست آيد و هر منفه وسيله غلبه و حق كُشي و اجبار به بايد بداني كه هر زيادي كه ب«      

وسيله معصيت و گناه و بدنامي و وسائل ننگين و بي شرمي و بذل آبرو و بي مروتي و لطمه به ه ب
تحصيل شود مرهون و بي قدر و قيمت است گرچه ظاهرش مهم به نظر آيد و ) ناموس، آبرو( عرض

                                                                                                               
دانستن چيزها چنانكه باشد، و قيام نمودن به كارها چنانكه «: خواجه نصير حكمت را اينگونه تعريف مي كند . 1

 :سپس موجودات را دو قسم مي كند ؛»ست برسدا بايد، به قدر استطاعت، تا نفس انساني به كمالي كه متوجه آن
آنهايي كه وجود آن منوط بر تصرف و  -2. آنهايي كه وجود آن موقوف بر حركات ارادي اشخاص بشري نباشد -1

و به علمي كه از قسم دوم حاصل آيد » حكمت نظري«به علمي كه از قسم اول حاصل آيد . تدبير بشر باشد
دانستن مصالح حركات ارادي و افعال صناعيِ نوع انساني بر «: حكمت عملي يعنيمي گويند لذا » حكمت عملي«

 »وجهي كه مؤدي باشد به نظام احوال معاش و معاد ايشان و مقتضي رسيدن به كمالي كه سوي آن متوجه اند
  .)7-9: طوسي، بي تا (
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و  كم است گرچه مايه اش زياد باشد و سبب بدبختي است گرچه گوارا به نظر آيد و كار وخيم
  .)32: 1319ابن سينا، (» ننگين است گرچه به ظاهر فريبنده باشد

  :مي گويد» خرج«سپس درباره چگونگي      
 آن راست كه قسمتي از ا مقتضاي سيرت عادله و نيكو اين ،آورد به دستانسان وقتي كه مال «     

  .)32: 1319 ابن سينا،( »...در زكات و صدقات و ابواب معروف و مصارف خيريه صرف نمايد
  :مي گويد» مخارج شخصي«همچنين درباره      
صالح و سواد امر در اين است كه نه به حد اسراف و تضييع مال برسد و نه به خست و بخل «     

» عنوان اعتدال و ميانه روي خرج شوده رفته ب به كارزياد، بلكه بايد در خرج كردن تقدير و تدبير 
  .)35: 1319ابن سينا، (

  :اينگونه نوشته است» ساختمان منزل«خواجه نصير در رابطه با      
    » ...مساكن مردان از مساكن زنان مفروز... افضل احوال منزل كه مسكن بود، چنان بود كه «    

  ).169: طوسي، بي تا (
  ؛به اعتبار حفظ -2  ؛به اعتبار دخل -1: ، از سه حيث بحث مي كند»مال«خواجه در رابطه با    
  .به اعتبار خرج -3
  :، آورده شده است»دخل«در ذيل    
اول احتراز از جور، دوم احتراز از عار، و سيم : در اكتساب، بر جمله سه شرط رعايت بايد كرد«   

  .احتراز از دنائت
آرند، و اما عار  به دستاما جور مانند آنچه به تغلّب يا تفاوت وزن و كيل يا طريق اخداع و سرقه     
آرند، و اما  به دستو مسخرگي و مذلّت نفس ) الاُبالي گري و هزل گفتن( ونننند آنچه به مجما

  .آرند با تمكّن از صناعتي شريف به دستدنائت مانند آنچه از صناعتي خسيس 
 اما صناعات شريف، صناعت. يكي شريف، دوم خسيس و سيم متوسط: و صناعات سه نوع بود   

اول آنچه تعلق به : و در سه صنف داخل باشد. ... باشد نه از حيز بدنهائي بود كه از حيز نفس 
مانند صحت رأي و صواب و مشورت و حسن تدبير، و اين صناعت وزرا بود؛ و دوم . جوهر عقل دارد

علوم مرتبط به انشا و ( آنچه تعلق به ادب و فضل دارد، مانند كتابت و بالغت و نجوم و طب و استيفا
و مساحت، و اين صناعت ادبا و فضال بود؛ و سيم آنچه تعلق به قوت و شجاعت ) مكاتبات ديواني

) سواركاري( دارد مانند سواري و سپاهي گري و ضبط ثغور و دفع اعداء، و اين صناعت فروسيت
  .است

يكي آنچه منافي مصلحت عموم مردم بود مانند احتكار و : و اما صناعات خسيسه هم سه نوع بود   
سحر، و اين صناعت مفسدان بود؛ و دوم آنچه منافي فضيلتي از فضائل باشد مانند مسخرگي و 
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، و اين صناعت سفها بود؛ و سيم آنچه منافي نفرت طبع بود مانند )قُماربازي( مطربي و مقامري
اغي و كنّاسي، و اين صناعت فرومايگان بودحجو به حكم آنكه احكام طبع را به نزديك . امي و دب

عقل قبولي نبود، صنف آخر اين اصناف در عقل قبيح نباشد و بايد كه از جهت ضرورت جمعي بدان 
  .  قيام نمايند و دو صنف اول قبيح بود و از آن منع كنند

مكاسب و اصناف حرف بود، و بعضي از آن ضرورت بود مانند  و صناعات متوسط، ديگر انواع     
عضي بسيط بود مانند درودگري و ، و همچنين ب)زرگري( زراعت، و بعضي غيرضروري مانند صياغت

  .)171-172: طوسي، بي تا (» گري، و بعضي مركّب بود مانند ترازوگري و كاردگريآهن
  :آورده شده است» حفظ«در ذيل 

ميسر نشود، چه خرج ضروريست و در آن ) ثمربرداشتن، بهره برداري(مال بي تثمير و اما حفظ«     
اول آنكه اختاللي به معيشت اهل منزل راه نيابد؛ و دوم آنكه اختاللي به : سه شرط نگاه بايد داشت

ديانت و عرض راه نيابد، چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت محروم گذارد در ديانت اليق نبود، و 
و متعرضانِ عرض اعراض كند از همت به دور ) هم شأن، هم طراز: جمع كفو(ر از ايثار بر اكفاءاگ

  )173: طوسي، بي تا (» .باشد؛ و سيم آنكه مرتكب رذيلتي مانند بخل و حرص نگردد
  :مي آورد» خرج«و در ذيل      
و تقتير، و آن ) پست فطرتي( ماول لؤ: و اما خرج و انفاق بايد كه در آن چهار چيز احتراز كند«     

چنان بود كه در اخراجات نفس و اهل، تنگ فرا گيرد يا از بذل معروف امتناع نمايد، و دوم اسراف و 
تبذير، و آن چنان بود كه در وجوه زوايد مانند شهوات و لذّات صرف كند، و يا زيادت از حد در وجه 

و اظهار ) خودستائي( ود كه به طريق تصلّفواجب خرج كند؛ و سيم ريا و مباهات، و آن چنان ب
ثروت در مقام مراء و مفاخرت انفاق كند؛ و چهارم سوء تدبير، و آن چنان بود كه در بعضي مواضع 

  .برد به كارزيادت از اقتصاد و در بعضي مواضع كمتر از آن 
ايزدي دهند، اول آنچه از روي ديانت و طلب مرضات : و مصارف مال در سه صنف محصور افتد     

مانند صدقات و زكوات؛ دوم آنچه به طريق سخاوت و ايثار و بذل معروف دهند، مانند هدايا و تحف 
؛ سيم آنچه از روي ضرورت انفاق كنند، يا در )جايزه: جمع صله( و صالت) نيكي كردن ها( و مبرّات

وجوه مĤكل و مالبس و غير طلب ماليم يا در دفع مضرّات؛ اما طلب ماليم مانند اخراجات منزل از 
آن، و اما دفع مضرّات مانند آنچه به ظلمه ها و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ايشان نگاه 

  .)173-174: طوسي، بي تا(» دارند
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  »تدبير منزل«استفاده از عقل معاش در  -3- 3

  :نويسدرا بيان مي كند، مي ) مشاغل توليدي( ابن سينا بعد از اينكه اقسام صناعت
كسي كه مي خواهد يكي از اين صناعات را براي خود وسيله زندگاني اتخاذ كند بايد بكوشد «     

بر پايه محكم و استواري قرار بدهد و در آن پيشرفت و ترقي شايان نموده بر  آن راكه بنيان 
ه و عقب همگنان خود تقدم و پيشي گيرد تا در ميان صاحبان آن كار پست و ناقص به شمار نيامد

  .)31: 1319ابن سينا، ( »مانده محسوب نگردد
  :آورده است» خرج«در ذيل چگونگي       
: 1319ابن سينا، ( »و قسمتي را براي مصائب و حوادث روزگار و مواقع احتياج ذخيره نمايد... «     
ندي ها شخص خردمند نبايد غافل باشد از اينكه روزگار حوادث و مصائب و پستي و بل ...« .)32

وجود دارد كه بايد براي آن مواقع از پيش ذخيره و مالي اندوخت تا در اين مواقع به فقر و فالكت 
  .)35: 1319ابن سينا، ( »مواجه نباشد

پس بايد از پيش هر وقتي كه ممكن باشد براي آن روزها قسمتي از مال را ذخيره كرد اما «     
در همه احوال كافي و دفع كنندة باليا و مصائب، . فل بودنبايد در هيچ حال از كفايت و حفظ خدا غا

  .)36: 1319ابن سينا، ( »خدا است
ابن سينا در باب سياست هاي مرد در رابطه با فرزندش، به آموزش علم و ادب، زمان انجام      

 كنداينكار، كيفيت و محتواي آن و واداشتن فرزند در زمان مناسب به تأمين زندگي خود اشاره مي 
زيرا . كه اين حاكي از آماده سازي فرزند براي كسب معاش مي باشد) 43-50: 1319ابن سينا، (

  . دانش و مهارت از مؤلفه هاي توليد و كسب معيشت است
  :همچنين در باب سياست مرد در رابطه با خدمتكاران، ذكر شده كه     
زيرا اينكار از جمله . صناعت ديگر انتقال ندهيدكارگزار را از كاري به كار ديگر و از صناعتي به «     

براي هركس معرفتي و صنعتي مي باشد كه مطابق طبع و . عوامل مهم فساد و خرابي كار است
  .)52: 1319ابن سينا، (» غريزه اش بوده مانند طبيعش گشته نمي تواند از آن دوري كند

  : مي نويسد» اعتدال در منزل«خواجه نصير درباره      
مدبر منزل را رعايت صالح عموم ... و ببايد دانست كه اصل كلي در تدبير منزل آن بود كه «     

اهل منزل واجب بود، و نظر او به قصد اول بر اعتدالي كه در تأليف افتد مقصور، و محافظت آن 
ب اعتدال يا استردادش بر وجه صواب مقدر، و در تدبير حال يك يك شخص به معالجه اي كه طبي

يك يك عضو را كند مقتدي؛ چه هر يكي از اركان منزل به نسبت با منزل به مثابت هر يكي از 
، بعضي رئيس و بعضي مرئوس و )بنيه، تركيب بدن( اعضاي مردم باشد به نسبت با مجموع بِنيت

و بعضي شريف، و هر چند هر عضوي را اعتدالي و فعلي خاص ) داراي مرتبه پست( بعضي خسيس
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همچنين هر شخصي را از . ن فعل همه اعضا به مشاركت و معاونت غايت همه افعال بودبود ليك
اشخاص اهل منزل طبعي و خاصيتي بود به انفراد، و حركات او متوجه به مقصدي خاص كه از افعال 
جماعت نظامي كه در منزل مطلوب بود حاصل آيد، و مدبر منزل كه به منزلت طبيب بود از وجهي، 

ت يك عضو كه شريف تر بود از اعضا به اعتباري، بادي كه بر طبيعت و خاصيت و فعل هر و به منزل
شخصي از اشخاص اهل منزل واقف بود، و بر اعتدالي كه از تأليف آن افعال حاصل آيد واقف، تا 

» ايشان را به كمالي كه مقتضيِ نظام منزل بود برساند، و اگر مرضي حادث شود آن را زايل كند
  .)168-169: بي تاطوسي، (

  :مي گويد» ساختمان منزل«خواجه در رابطه با      
افضل احوال منزل كه مسكن بود، چنان بود كه بنيادهاي آن استوار باشد، و سقف ها به ارتفاع «     

مايل، و درها گشاده، چنانكه در اختالف به تكلّفي احتياج نيفتد، و مساكن مردان از مساكن زنان 
، و موضع ذخاير و اموال به حصانت لي و موسمي به حسب آن وقت معدامگاه هر فصمفروز، و مق

موصوف، و احتياطي كه به دفع آفات تعلق دارد مانند حرق و غرق و نقب دزدان و تعرّض هوام، به 
تقديم رسانيده و در مسكن مردم آنچه توقّي از زالزل اقتضا كند يعني ساحت فراخ و دكان هاي 

آنچه از ساختمان خانه كه موجب آسايش : جمع مرفق( رعي، و با وجود كثرت مرافقافراشته، م
و از . و محال شرايط تناسب اوضاع محفوظ...)  ساكنان شود، چون برف انداز، مستراح، داالن، انبار و

همه مهمتر اعتبار حال جوار، تا به مجاورت اهل شرّ و فساد و كساني كه موذي طبع باشند، مبتال 
  .)169: طوسي، بي تا(» ، و از آفت وحشت و انفراد ايمن ماندنشود
  :مي خوانيم» اخالق ناصري«در كتاب » حفظ مال«درباره      
اول آنكه خرج با دخل مقابل نبود، و از آن زيادت نيز نبود بل : حفظ به سه شرط صورت بندد«     

ند ملكي كه به عمارت آن قيام نتوان كمتر بود؛ و دوم آنكه در چيزي كه تثمير آن متعذّر بود، مان
بود، صرف نكند؛ و سيم آنكه رواج كار طلبد، و ) كمياب( كرد، و جوهري كه راغب آن عزيزالوجود

: طوسي، بي تا(» سود متواتر و اگرچه اندك بود بر منافع بسيار كه بر وجه اتفاق افتد اختيار كند
173(.  
(portfolio)  خواجه نصير درباره پورت فُليو     

  :هم گفته است 
عاقل بايد كه از ذخيره نهادن اقوات و اموال غافل نباشد تا در اوقات ضرورت و تعذّر اكتساب، «     

 مانند قحط سالها و نكبات و ايام امراض، صرف كند؛ و گفته اند اولي چنان باشد كه شطري
امتعه و اقوات و بضاعات، و شطري از اموال نقود و اثمانِ بضاعات باشد، و شطري اجناس و ) قسمتي(

از دو طرف ديگر جبر  ،، تا اگر خللي به طرفي راه يابد)چهارپايان( و مواشي) امالك( امالك و ضياع
  .)173: طوسي، بي تا(» آن ميسر شود
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خواجه زماني كه انواع مصارف مال را ذكر مي كند، وقتي به صنف سوم مي رسد كه مربوط به      
ي باشند، مي گويد كه اين مخارج يا در طلب ماليم است يا در دفع مضرّات؛ اما مخارج ضروري م

طلب ماليم مانند اخراجات منزل از وجوه مĤكل و مالبس و غير آن، و اما دفع مضرّات مانند آنچه به 
ظلمه ها و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ايشان نگاه دارند و در همين جا يك شرط را ذكر 

  :مي كند
و در صنف سوم يك شرط رعايت بايد كرد و آن اقتصاد بود، و در آنچه سبب طلب ماليم باشد «     

بايد كه به اسراف نزديكتر بود از آنكه به تقتير، بدان قدر كه موجب محافظت عرض باشد، و آن از 
 ،قيام نمايدقبيل دفع مضرّت افتد نه از قبيل اسراف محض، چه اگر به شرايط توسط من كلّ الوجوه 

از طعن طاعن و بدگوي نجات نيابد، و علت آن بود كه انصاف و عدالت در اكثر طبايع مفقود است، و 
طمع و حسد و بغضاء مركوز، پس بناي انفاق بر حسب آراي عوام نهادن به سالمت عرض نزديك تر 

» ص به تقدير بوداز آنكه بناي بر قاعدة سيرت خواص، و ميل عوام به تبذير بود چنانكه ميل خوا
  .)174-175: طوسي، بي تا(

» اقتصاد«حال به تناسب اينكه يكي از شاخصه هاي داشتن عقل معاش در تدبير منزل رعايت      
ترجمه كرده اند و در توليد » اقتصاد«را به دانش » اكانمي«است؛ و همچنين از اين جهت كه دانش 

درست استفاده كنيم و يا الاقل با علم به قراين  علم ديني ضرورت دارد كه از مفاهيم و واژه ها
مي گوييم به » اقتصاد اسالمي«كه  معنايي آن واژه ها و مفاهيم، از آنها استفاده كنيم و زماني

ضرورت دارد با معناي اين كلمه و مفهوم در ادبيات  ،معناي اقتصاد در ادبيات ديني واقف باشيم
  :ديني آشنا شويم

اقتصاد بر دو . به معناي استقامت راه و حركت بر مسير مستقيم است» قصد« اقتصاد از ريشه     
حالتي است كه در دو طرف آن، افراط و  نوع اول كه به طور مطلق ممدوح است و آن،: نوع است

طور كنايي از آنچه كه ه نوع دوم ب. تفريط قرار دارد مثل جود كه دو طرف آن، اسراف و بخل است
كه نه [، داللت دارد مثل قرار گرفتن ميان عدل و جور گيرد مىو ناپسند قرار  ميان حالت پسنديده

/ 42( »سفَراً قاصداً«: و يا حالتى و موقعيتى در ميان نزديك و دور ]. ستمعدالت است و نه جور و 
 .)672 :1ج ؛ق1412راغب اصفهاني ، ] (يعني سفري كه نه نزديك است و نه دور)[توبه

در آيات قرآن كريم، هم . بنابراين از معاني اقتصاد، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط مي باشد     
بدون استفاده از كلمه » ميانه روي«آورده شده است و هم خود مفهوم » اقتصاد«اين معنا از كلمه 

   : اقتصاد ذكر گرديده است
 به نسبت كه است اُمتى مقتصد اُمت. ده استاز اُمت مقتصد نام برده ش) 66آيه( در سوره مائده     

  ).54 :6ج ؛1374طباطبائي، ( باشد معتدل و رو ميانه دين، امر الهى تسليم بوده و در دستورات
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ايشان راه مستقيم را مي «افراد مقتصد را چنين تفسير كرده اند كه ) 32آيه( در سوره لقمان     
؛ ق1417طباطبائي، ( »آن داللت مي كند، مي مانندپيمايند و بر مسير توحيدي كه فطرتشان بر 

  ).237 :16ج
 از مراد. بِالْخَيرات ، مقْتَصد و سابِقٌلنَفْسه ظالم: سه طائفه ذكر مي شود) 32آيه( در سوره فاطر     

 قرآن اهل از مسلمان و كه در حالي باشد، داشته گردن به گناهى كه است كسى »نفس به ظالم«
 »مقتصد«از  مراد است و صادق او بر قرآن وارث و اصطفاء عنوان كه است قرآن اهل چون ،باشد مى
ميانه را پيش  طريق و راه مستقيم قرار دارد، در: كه است كسى آن است، متوسط معناى به كه

 يعنى اول دسته از: كه است كسى آن خدا، اذن به »خيرات سوى به سابق« از مراد و است گرفته
 اذن به طايفه اين و است،تر  نزديك قرب درجات به ،روها ميانه يعنى دوم، دسته از و نفس، به ظالم
 و :فرمايد مى تعالى خداى كه همچنان .به خاطر فعل خيرات، پيشگام ديگران مي باشند خدا

 ).64 :17ج ؛1374طباطبائي، ( )10-11:واقعه( الْمقَرَّبونَ أُولئك السابِقُونَ السابِقُونَ

مي گوئيم  ،، اگر بخواهيم جمع بندي از اين سه آيه ارائه دهيم»الميزان«با تكيه بر تفسير      
، همان حركت بر مسير مستقيم و دوري از افراط و تفريط در آن و تعدي از آن »اقتصاد«منظور از 

ولي . باشيم است با اين توضيح كه در سطح پايين دينداري باشيم و به واجب و حرام كفايت كرده
معنا مي » سابقون«در سطح باالي دينداري كه مستحبات و مكروهات هم داخل مي شوند، گروه 

  .يابد كه بر مقتصدان برتري دارند
  :در آيات ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است» ميانه روي«مفهوم      

1- لْ وعالتَج كدغْلُولَه يإِلى م  كنُقطْهاكُلَّ عسالتَبو طسلُوماً الْبمدورافَتَقْعسح29: إسراء. (م(. 

 گردنت به را دستت گويى كه بورز بخل نه) مكن روى زياده محتاجان به انفاق در(
 وقت آن ؛نگذارى خود نزد) مبادا روز براى( چيزى كه كن باز آنچنان نه واند  بسته
  . كنى مالمت را خود و بنشينىدست  تهى

2- أَنْفَقُوا إِذا الَّذينَ و رِفُوا لَمسي و قْتُرُوا لَمي نَ كانَ ويب ك67: فرقان(قَواما  ذل(. 

 ميان و نورزند بخل و نكنند اسرافكنند  مى خرج چون كه كسانى و ... ]عباد الرحمن[
  .باشند كه موجب قوام است معتدل دو اين

در كتب روائي شيعه، باب هاي . اين كلمه و مفهوم در روايات نيز مورد توجه بوده است     
استحباب االقتصاد «و » هاستحباب االقتصاد و تقدير المعيش«، »استحباب االقتصاد في طلب الرزق«

  :در كتاب وسائل الشيعه داريم. يافت مي شود» هفي النفق
: ين در وصيت خود به پسرشان محمدبن حنفية فرموده انداميرالمؤمن. االقتصاد في طلب الرزق     

رزقي كه تو مي طلبي و رزقي كه او تو را مي طلبد، پس اگر به : رزق بر دو نوع است! اي پسرم
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پس اندوه روزي يك سال را بر اندوه روزي يك روز جا نكن در . سويش نروي، به سويت مي آيد
سال  پس اگر از عمر تو يك. آن روز كفايت مي كند كه آنچه در هر روز مي رسد، تو را در حالي

باقي مانده باشد، خداوند در هر فردايي، آنچه كه براي تو قسمت كرده است خواهد داد و اگر از عمر 
! سال باقي نمانده باشد، چرا براي آنچه كه براي تو نيست غم و اندوه به خرج مي دهي؟ بدان تو يك

آوردن رزق تو، بر تو غالب  به دستسبقت نخواهد گرفت و در كه كس ديگري بر رزق تو، از تو 
و . نخواهد گشت و آنچه كه براي تو مقدر شده، از تو پوشيده نخواهد ماند و به دستت خواهد رسيد

چه بسا كساني كه در پي روزي، خود را خسته مي كنند ولي روزي شان تنگ گرفته مي شود و چه 
و يا آنچه نصيبش ( داشتن هاروي مي كنند كه اين اندازه نگه هبسا كساني كه در طلب روزي ميان

 .)50 :17 ج ق؛1409شيخ حر عاملي، ( او را ياري كرده است) شده

اسراف كردن فقر را به ارث مي آورد و ! اي عبيد: عليه السالم امام صادق. هاالقتصاد و تقدير المعيش     
: همچنين فرموده اند) 64 :17 ج ؛ق1409شيخ حر عاملي، ( ميانه روي موجب بي نيازي مي شود

 ؛ق1409شيخ حر عاملي، ( براي كسي كه اقتصاد را پيشه گيرد، ضمانت مي كنم كه فقير نشود
  )                                                                                                   64 :17 ج

تدبير نيكو در معيشت، صبر بر ناگواري ها و : از عالمات مؤمن سه چيز است: عليه السالم امام باقر     
در كسي كه اقتصاد را پيشه نگيرد خيري نيست؛ نه دنياي او اصالح : و فرمودند. عميق شدن در دين

 .)66 :17 ج ؛ق1409شيخ حر عاملي، ( و صالح مي يابد و نه آخرتش

كه خداوند متعال بر شما بخشيد، شما هم  زماني: عليه السالمامام صادق. هاالقتصاد في النفق     
داريد و در بخشش، قصد سبقت جويي از كه از شما نگهداشت، شما هم دست نگه و زماني. ببخشيد

 :21 ج ؛ق1409شيخ حر عاملي، ( خداوند نكنيد كه او بخشنده ترين و عطاكننده ترين مي باشد
553(.  
نقل  عليه السالماز اميرالمؤمنين» أهمية االقتصاد«ذيل » غرر الحكم و دررالكلم تصنيف«در كتاب      
  :شده

ضايع كننده مال از طريق استفاده ( همانا ندادن شخص مقتصد، بهتر است از دادن شخص مبذّر -
  ).نامناسب و نابجا

دن را در دل او مي كه خداوند خير بنده اي را اراده كند، ميانه روي كردن و نيكو تدبير كر زماني -
  .اندازد و او را از اسراف و تدبير نامناسب مانع مي شود

مي مقتصدي باش كه اندازه ها را نگه  يا بخشنده اي باش كه ديگران را بر خود مقدم مي دارد و يا -
  .)353: 1366تميمي آمدي، ! (نباش) هر كه غير اين دو( دارد ولي هرگز از گروه سوم
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شايد اين سؤال پيش آيد كه حد ميانه كدام است؟ لذا  ،گفته مي شود» ميانه روي«وقتي  :مالحظه
از روايات در اين زمينه، اينگونه فهم مي شود كه حد ميانه، همان . حد ميانه بايستي مشخص گردد

  .اندازه هايي است كه در هر امري، دين مشخص كرده است
***  

به ادبيات ديني اختصاص ندارد، بلكه در نظريه حد وسط  اهميت دادن به اعتدال و اقتصاد،     
نفس انسان «ارسطو معتقد بود . ارسطويي كه به نظريه اعتدال طاليي شهرت يافته نيز آمده است

افراط، اعتدال و : هريك از اين قوا داراي سه حد است. شهويه، غضبيه و عاقله: داراي سه قوه است
به ) سستي و بي حركتي( و خمود) پاكدامني( ، عفت)ص و آزحر( صفات سه گانه شره. تفريط

 ، شجاعت و جبن)بي باكي( صفات تهور. ترتيب حد افراط، اعتدال و تفريط در قوه شهويه هستند
مكر و ( و سه صفت جربه. به ترتيب به حد افراط، اعتدال و تفريط قوه غضبيه مربوط است) ترس(

هر يك از . افراط، اعتدال و تفريط قوه عاقله را بيان مي دارند حد) كودني( ، حكمت و غباوه)حيله
از مجموع سه صفت . دو حد افراط و تفريط قوا، رذيلت و حد وسط هر يك فضيلت به شمار مي آيند

  .»1حكمت، شجاعت و عفت، صفت عدالت حاصل مي شود

  جهت گيري ها و اصول موضوعه دانش اقتصاد كنوني -4

برمي گردد ولي آنچه كه امروزه به عنوان موضوع » تدبير منزل«اكانمي به همان گرچه ظاهراً ريشه 
اين علم به انتخاب و گزينش انسان «: مطرح مي شود، بدين شرح است» 2اكانميكس«علمي به نام 

از ميان وسايل، براي نيل به اهداف اشاره مي كند كه از آن با تعابير گوناگون مثل تخصيص صرفه 
  .»ميمات عقاليي با توجه به منابع كمياب و مقاصد ياد مي شودجويانه، تص

يابي به فعاليتي در رابطه با معيشت، دست تعريف اكانمي مشخص مي كند كه هدف از هر     
إحسان ( 3حداكثر ممكن در اشباع نيازهاي فزاينده مادي از طريق منابع كمياب موجود مي باشد

    .)2010الحافظ، 
اكانميكس علمي است كه رفتار انساني را در رابطه ميان مقاصد و منابع : ز مي گويدلئونل رابين     

  .)1935رابينز، ( كمياب كه مورد استفادة مختلف دارند، مورد مطالعه قرار مي دهد

                                                                                                               
  .)هادوي نيا :به نقل از( 2الف 1107 و 36ب1106رسطو، اخالق نيكوماخوس، ا .1
زيرا معادل فارسي آنها محل . كار بردن معادل فارسي براي اين كلمات خودداري مي كنيمه طور آگاهانه از به ب .2

  .اشكال و نقد اين مقاله مي باشد
يبين أن المقصد من أي نشاط اقتصادي هو تحقيق أقصي إشباع للحاجات  هتعريف االقتصاد في النظم الوضعي .3

  .هالمتوافر هموارد النادرمن ال هالمتزايد هالمادي
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فرض رفتاري در علمي به نام اكانميكس از منظر كالسيك ها، ترجيح بيش بر كم، گزينش      
حداقل كردن هزينه هاي هر واحد توليد و مهمتر از همه پي جويي نفع باالترين نرخ بازدهي، 

پيش فرض رفتار عقاليي : آمارتياسن مي گويد. شخصي بدون مالحظه آشكار رفاه ديگران مي باشد
است كه ميان تعادل رقابتي و بهينه پارتويي رابطه برقرار كرده » پي جويي منافع شخصي«به شكل 

  .است
يت هايي كه در اكانميكس بررسي مي شود مثل تقاضا، عرضه، سرمايه گذاري، در قلمرو فعال     

وجود اين . انسان موجودي خودخواه، حسابگر، اصوالً تنبل و غيراجتماعي فرض مي شود...  مصرف و
اينكه هر انساني به فكر . خصوصيات در انسان سبب مي شود فعاليت هاي ياد شده شكل بگيرد

ي باشد و در اين راه، محاسبه هزينه ها و منافع و سرجمع آنها را بنمايد و تأمين منافع مادي شخص
آورد و در فعاليت هاي جمعي  به دستتا آنجا كه مي تواند با كمترين هزينه، بيشترين نفع را 

بيشترين بهره برداري را از فعاليت ديگران بنمايد و تا جايي كه ميسر است كمترين فعاليت را به 
وه انجام دهد، مشخصاتي است كه مجموعاً به عنوان پيش فرض هاي مدنظر نفع جمع و گر

فراتر از محدودة معيني، كار را فداي فراغت كردن، مطلوبيت را در لذت . دان ها مي باشد اكانمي
بيشتر ديدن، ترجيح منافع حال بر منافع آينده و در محدوده اي ترجيح مصرف بر پس انداز، همه 

ياتي در انسان است كه مجموعه آنها سيمايي از انسان را آنگونه كه در اكانميكس نشانه هايي از روح
  .)159: 1389كرمي و عسكرديرباز، ( مي دهد به دستمدنظر است 

 جمع بندي و نتيجه گيري - 5

تصوير مي شود در برخي موارد آن، همان مي شود كه در ادبيات » اكانميكس«نيتي كه در الاين عق
به حساب » جنود جهل«از » حرص به دنيا«. ياد كرده اند» جنود جهل«آن به عنوان دين اسالم از 

مي باشد لذا در برخي موارد در » جاهل«و به تبع آن، انسان طماع و حريص انسان  1مي آيد
الزم به ذكر است كه به فكر سودآوري و . اكانميكس به انسان جاهل، انسان عاقل نام مي نهند

توليد بهينه بودن از منظر اسالم نهي نشده است بلكه اصل شدن اين موضوعات و كاهش هزينه ها و 
چه بسا منفعت جويي ذيل ميانه . اصل شدن لذت هاي مادي دنيايي مورد نهي دين قرار يافته است

  .روي، هيچ منعي نداشته باشد و اسراف نكردن، نوعي تخصيص بهينه از منظر ديني باشد
ي كه امروزه در »تدبير منزل«ي كه حكماي اسالمي مطرح كرده اند و »تدبير منزل«در تفاوت      

قالب اكانميكس عرضه مي شود بايد گفت كه امروزه خبري از اصالح نفس و تحقق تعاليم دين در 
ل چارچوب اكانميكس نيست بلكه اكانميكس بعضاً در تضاد با آنها ظاهر مي شود و تنها در حوزه عق

                                                                                                               
  .23، ص1كتاب العقل و الجهل، الكافي، ج . 1
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ي كه »تدبير منزل«ارائه شده توسط حكماي اسالمي با » تدبير منزل«معاش است كه ممكن است 
  .امروزه در قالب اكانميكس عرضه مي شود هم راستا باشد

در نظر حكماي اسالمي به حساب » تدبير منزل«يكي از اصول  -به معناي ميانه روي -اقتصاد     
در گفتار ابن سينا؛ سوء تدبير در خرج چنانچه  خرج كردن اعتدال و ميانه روي در[ مي آمده است

كه در ادبيات ديني نيز ] در گفتار خواجه نصير انحراف از اقتصاد به سمت زياده يا كم پيش آيد
  .اينچنين مي باشد

سوره توبه اشاره مي كنند كه ريشه مفاسد در دو چيز  34ذيل آيه  اهللا عليه هرحمعالمه طباطبائي     
: ايشان در مورد اهميت امورات مالي مي فرمايند. يا فقر مفرط و يا ثروت بي حد: ند باشدمي توا

 كه است جامعه امورات مالي دارد، مى پايدار خود اساس بر را انسانى جامعه كه چيزى ترين مهم«
 مظالم و تعديات و جنايات و جرائم و گناهان انواع اگر ما و داده، قرار اجتماعى قوام مايه را آن خدا

 آنها تمامى بروز علت كه ديد خواهيم ،بپردازيم آن علت جستجوى به و كنيم آمارگيرى دقيقاً را
 راهزنى، سرقت، راه از مردم اموال اختالس به را انسان كه است مفرطى فقر يا: است چيز دو از يكى
 كه است حساب بى ثروت يا و كند، مى وادار تعديات ساير و غصب فروشى، كم گرانفروشى، كشى، آدم

 بارى و بند بى و همسر، و سكنى تهيه پوشيدن، نوشيدن، خوردن، در ولخرجى و اسراف به را انسان
 »دارد وامى ديگران ناموس و مال جان، در تجاوز و قرقها شكستن حرمتها، هتك شهوات، در
  .)331 :9ج ؛1374طباطبائي، (

كارهاي دچار نشدن و برون رفت از آن و راه 1شده» فقر«تحذيرهايي كه در اسالم نسبت به         
ما را  2گرديده) سرمست از زيادي نعمت( ارائه گرديده است و همچنين نكوهش هايي كه از مترفان

در رابطه با حالت . 3از حد پايين و حد باال دور مي كند و به اقتصاد و حالت ميانه نزديك مي گرداند
طُوبى لمنْ أَسلَم و «: وجود دارد كه مي فرمايد» رزق به قدر كفاف«وسط، روايت هايي با موضوع 

در بيشتر . خوشا به حال آن كسي كه اسالم آورد و معيشت او به قدر كفاف باشد :4»كَانَ عيشُه كَفَافاً
با نظر به اهميت ميانه . فهم مي شود، در حيطه فردي است» اقتصاد و ميانه روي«اوقات آنچه از 

                                                                                                               
  .)366 :15ج ؛ق1409شيخ حر عاملي، (كَاد الْفَقْرُ أَنْ يكُونَ كُفْراً  . 1
2 . نا إِذا ودأَنْ أَر كله نُهرْنا قَرْييها أَمتْرَفقُوا ميها فَفَسقَّ فا فَحهلَيلُ عرْناها الْقَوميراً فَدماهل بخواهيم چون و( تَد 

 عذابشان نتيجه در و بپردازند فجور و فسق به قريه آن در تا داريم وامى مترفين را نخست كنيم، هالك را اى قريه
  .)16: إسراء( ) كنيم مى رويش و زير دانيم مى خود كه نوعى به وقت آن گردد، قطعى

معيشتي كه بر . بهترين معيشت را از تو درخواست دارم! خدايا: دعايي از امام سجاد عليه السالم نقل شده كه  . 3
وسيله آن در زندگي دنيا و آخرت به سوي تو تقرب جويم؛ بي آنكه مرا در نعمت غرق ه همه نيازهايم فائق آيم و ب

  .)3 :87ج ؛بحاراالنوار(كني تا به طغيان افتم 
  . 533 :21ج ؛الشيعه وسائل.  4
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در حيطه اجتماعي نيز اعتبار » اقتصاد و ميانه روي«در حيطه فردي، بايد اضافه كرد كه مفهوم  روي
در جامعه ممكن است همه افراد، عامل به اين رهنمودها نباشند لذا نياز به كنترل هاي بيروني . دارد

مس و خ( گذاري مي بينيم با وضع مالياتاز زاويه سياست. جامعه حاصل شود است تا تعديل در
و همچنين تحضيض هايي كه به حمايت و تحت پوشش قرار دادن فقيران  1بر دهك هاي باال) زكات

، دو »اقتصاد و ميانه روي«بر مبناي . ، سعي در تعديل زياده ها و كمبودها مي باشد2گشته است
  :استراتژي استخراج مي شود

 مبارزه با فقر -1

 مبارزه با اتراف و تكاثر -2

 .بر روي اين مبنا، كاهش فاصله طبقاتي مي باشداز ثمرات حركت      

  
 

 

   

                                                                                                               
1
همانا زكات به جهت آزمايش ثروتمندان و كمك به فقراء وضع شده : از امام صادق عليه السالم نقل شده كه . 

 واسطه آنچه خداونده است و اگر مردم زكات اموالشان را ادا مي كردند، مسلمان فقير محتاج باقي نمي ماند و ب
مردم فقير نشدند و محتاج و گرسنه و عريان نماندند مگر به خاطر گناه و . برايشان وضع كرده بي نياز مي شدند

  .)7 :2ج ؛من اليحضره الفقيه(اغنياء 
2
 . ... ال و ضحلى يين طَعامِ  عكساز احوال اصحاب شمال اين است كه بر اطعام مسكين تشويق نمي كردند(  الْم( 
  .)34: حاقه(
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  منابع

 :فارسي

 .؛ ترجمه صالح الدين سلجوقي؛ كابلعلم اخالق نيكوماكوسي؛ )بي تا( ارسطو -1

دفتر  :قم؛ تصنيف غرر الحكم و درر الكلم؛ )1366( الواحد بن محمدتميمى آمدى، عبد -2
 .اسالمي تبليغات

موسوي همداني، ترجمه ؛ في تفسير القرآن الميزان؛ )1374( طباطبائي، محمدحسين -3
 .سيدمحمدباقر؛ دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ چاپ پنجم

 و مجتبي مينوي: ؛ تصحيح و تنقيحاخالق ناصري ؛)1360( طوسي، خواجه نصيرالدين -4
 .شركت افست؛ چاپ دوم :تهرانعليرضا حيدري؛ 

 .كتابفروشي علميه اسالميه :طهران اخالق ناصري؛؛ )بي تا( طوسي، خواجه نصيرالدين -5

؛ چاپ سوم؛ فرهنگستان )1319تا پايان سال ( واژه هاي نو؛ )1354( فرهنگستان ايران - 6
 .زبان ايران

همراه با شرح و ( اصول و ضوابط واژه گزيني؛ )1378( فرهنگستان زبان و ادب فارسي -7

 .؛ ويرايش دوم)توضيحات

ژوهشگاه پ :قم؛ مباحثي در فلسفه اقتصاد؛ )1389( ازعسكر ديرب وكرمي، محمدحسين  -8
 .حوزه و دانشگاه؛ چاپ دوم

  .مجمع ناشر كتاب: تهران؛ ابن سينا و تدبير منزل؛ )1319( نجمي زنجاني، محمد -9

؛ )در پرتو جهان بيني قرآن كريم( فلسفه اقتصاد؛ )1387( هادوي نيا، علي اصغر  -10
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي :تهران

  :عربي

؛ دفتر انتشارات من اليحضره الفقيه؛ )ق1413( ، محمد بن علي)صدوق( ابن بابويه -1
 .ابسته به حوزه علميه قم، چاپ دوماسالمي و

االقتصادي و ضبطه بمقاصد الشريعه  التبادل؛ )2010(إحسان الحافظ، ثناء محمد  -2

 .دار الفكر :دمشق؛ )دراسة مقارنه(

 :دمشق؛ لمفردات في غريب القرآن؛ ا)ق1412( راغب اصفهاني، حسين بن محمد -3
 .دارالعلم دارالشاميه

تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل ؛ )ق.هـ1409( شيخ حر عاملي، محمد بن حسن -4

 .آل البيت عليهم السالم؛ چاپ اول مؤسسة :قم ؛همسائل الشريع
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؛ دفتر انتشارات الميزان في تفسير القرآن؛ )ق1417( طباطبائي، سيدمحمدحسين -5
 .اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ چاپ پنجم

دار الكتب االسالميه؛ چاپ  :تهران؛ الكافي؛ )ق1407( كليني، محمد بن يعقوب بن اسحق - 6
 .چهارم

إحياء التراث العربي؛ دار :روتيب؛ بحاراالنوار؛ )ق1403( مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي -7
 .چاپ دوم
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