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زض حبل حبيط ايبالر مشحسه زض ضاؾشبی آمطيکبيیؾبظی زنیب ،الگویيی ضا زض حویظه ؾویاز
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زينی مكرم کنیم .مهمشطين يبفشآ اين دػوهف آد اؾز کآ الگیی مشؼوبضف ؾویاز موبلی،
الگیيی فطزگطايبنآ اؾز و ثآ هیيزهبی ػمؼی ظنسگی انؿبد کمشط سیػآ قوسه اؾوز؛ زض
حبلی کآ زض آمیظههبی اؾممی ،زض کنبض هیيزهوبی فوطزی ظنوسگی انؿوبد ،هیيوزهوبی
ػمؼی نیع میضز سیػآ ظيبزی صطاض گطفشآ اؾز.
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همذهِ

زض زو زهآ گصقشآ ،زؾشطؾی ثآ ثبظاضهبی مبلی زض ؾطاؾط زنیب افعايف چكومگیطی يبفشوآ
اؾز و ذسمبر ػسيس مبلی زض حبل گؿشطـ ثآ منبَق مرشیف زنیب میثبقس .مرهینوب
دؽ اظ سیؾؼآ اضسجبَبر زض اواذط صطد ثیؿشم و گؿشطـ ذوسمبسی مبننوس اينشطنوز ،ايون
زؾشطؾی افعايف چكمگیطی يبفز .ثب سیػآ ثآ دیچیسه قسد ضوظ افعود ذسمبر موبلی و
گؿشطـ آنبد ،ثؿیبضی اظ کكیضهبی زنیب اهمیز ثبالی نقوف «ؾویاز موبلی »1زض ضقوس و
سیؾؼآ اصشهبزی ذیيف ضا زضک کطزه و ثآ آمیظـ مبلی و اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم ذیز
ضوی آوضزنس.
نهبزهبی مهم ثینالمییی نیع ثآ اضسقبی ؾیاز موبلی موطزم سویػهی ػوسی زاضنوس .ثوآ
ػنیاد مظبل ،زض ؾبل « 2005ؾبظمبد سیؾوؼآ و همکوبضی اصشهوبزی »2سینویآ کوطز کوآ:
«آمیظـ مبلی ثبيس زض مسضؾآ آغبظ قیز .مطزم ثبيس زضثبضه مؿبئل مبلی سب ػبيی کآ امکبد
زاضز ظوزسط آمیظـ ثجیننس» ) .(PISA, 2012, p. 9همچنین ثؿیبضی اظ مقبموبر ثطػؿوشآ
ؾیبؾی ثط يطوضر سیػآ ثآ ؾیاز مبلی سأکیس نمیزهانس .ثوآ ػنویاد مظوبل ،زض سوبضيد 14
غوئن  ،2013آصبی «والزمیط دیسین ،»3ضئیؽ ػمهیض ضوؾیآ زض اػمؼ گطوه ػی  20ثوط
اهمیز آمیظـ مبلی سأکیس میکنس و میگیيس« :زض مویضز آمویظـ موبلی ،ايون میيویع
ثؿیبض مهم اؾز .زض نگبه اول ،همآ چیع ثآ نظط ؾبزه میآيس ،امب زض حقیقز زؾوشیبثی ثوآ
نشبيغ ػمیی زقیاض اؾز .چید کآ مب نیبظمنس مؼیمبنی هؿشیم کوآ ثوطای ايون اموط آموبزه
ثبقنس .الظم اؾز کآ مب اين میيیع ضا زض ثطنبمآ زضؾی مساضاؼ ثگنؼبنیم و موب نیبظمنوس
آمیظقی سرههی ثآ ػبمؼآ هؿشیم سب ثذصيطنس کآ اين میيیع يک اولیيز اؾز».
زض میبد کكیضهبی سیؾؼآ يبفشآ زنیب ،ايبالر مشحسه ثآ سطثیز موبلی و اضسقوبی ؾویاز
مبلی مطزم سیػآ ثؿیبض ظيبزی میکنس .زض حبل حبيط «قیضای سطثیز اصشهبزی »4ثب ثویف
اظ  65ؾبل فؼبلیز ،ػهسهزاض ؾیبؾشگصاضی کمد آمیظقی و سطثیز اصشهوبزی و موبلی زض
سموبم ايووبالر آمطيکبؾووز .کكویضهبيی مبننووس کبنووبزا ،انگیؿوشبد ،آلمووبد ،غادوون و ؾووبيط
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کكیضهبی دیكطفشآ زض ظمینآ سطثیز اصشهبزی و مبلی دیكطو نجیزه و فؼبلیزهبی ذویز ضا
ثیكشط ثب ثهطهگیطی اظ سؼطثآ آمطيکبيی ؾبمبد زازهانس.
زض زيگط کكیضهبی زض حبل سیؾؼآ نیع سیلیسار و انشكبضار قیضای سؼییم و سطثیوز
اصشهبزی آمطيکب ثآ نیػی نقكآ ضاه و محشیای الظم ثوطای اؾوش بزه زض زوضههوبی سطثیوز
اصشهبزی و مبلی ثیزه اؾز ).(Lopus & Lacatus, 2002
زض ؾبل  2013اين قیضا الگیيی ضا سحز ػنویاد «اؾوشبنساضزهبی میّوی ثوطای ؾویاز
مبلی »5زض حیظه سطثیز مبلی اضائآ کطز کآ ثبظسبة ظيبزی زض اين حیظه زاقز و ثؿویبضی
اظ ايبلزهبی آمطيکب ،اين الگی ضا مجنبی اضسقبی ؾیاز مبلی زانف آمیظاد ذیز صطاض زازنوس.
زض همین ؾبل ثیف اظ  55هعاض مؼیم ثطای آمیظـ ايون الگوی ثوآ زانوفآمویظاد مقوبَغ
مرشیف سحهییی سحز سؼییم صطاض گطفشنس و سنهب زض آمطيکب ،ثیف اظ  5میییید زانفآمیظ
سحز دیقف ثطنبمآهبی اين قیضا صطاض گطفشنس .همچنین ثب سیػآ ثآ اين کآ ايون الگیهوب
ػعو دطوغه آمطيکبيیؾبظی زنیبؾز؛ ايبالر مشحسه ثب حؼم وؾیغ سجییابسی ذیز زضنسز
سطويغ و اقبػآ آد زض کكیضهبی مرشیف زنیب میثبقس.
ثب سیػآ ثآ اينکآ زض َطاحی الگیی سطثیز مبلی هط کكیض ،ثبيس زغسغآهبی اضظقوی
آد لحبِ قیز؛ کكیض مب نیع ثربَط قطايٍ ذبل اؾممی و ثیمی ذیز ،الگیی اؾوممی
ذبل ذیز ضا میَیجس.
اظ کكیض اؾممی ايطاد نیع کآ زض ظمبد کنینی ثآ ػنیاد الگیی زنیوبی اؾومم مُوط
اؾز؛ انشظبض میضوز کآ فؼبلیزهبيی ػسی زض َطاحی اين الگی زاقشآ ثبقس .زض غیط ايون
نیضر ثب سیػآ ثآ حؼم وؾیغ سجییابسی الگیهبی غطثی ،قبهس ؾیقگیطی ؾجک ظنسگی
مبلی مطزم کكیضمبد ثآ ؾمز آد الگیهب ذیاهیم ثیز.
زض َطاحی الگیی اؾممی سطثیز مبلی ،نجبيس آمیظههبی الگیی غطثوی ن وی قویز،
ثیکآ ثب زض نظط گطفشن اين مُیت کآ آمیظههبی الگیی غطثی ضيكآ زض مجوبنی فکوطی و
فیؿ ی آنبد زاضز؛ الظم اؾز آمیظههبی الگیی غطثی میضز نقس صطاض گیطز و اظ سؼطثیبر
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آنبد زض َطاحی الگیی اؾممی اؾش بزه گطزز .لصا مؿألآ اين اؾز کآ ثب سیػآ ثآ منوبثغ
زينی چآ نقسهبيی ثط الگیی ؾیاز مبلی قیضای سطثیز اصشهبزی کآ اظ آد سحز ػنویاد
«الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی» يبز میکنیم؛ واضز اؾز سب آمیظههوبی نبؾوبظگبض ثوب مجوبنی
زينی مب آقکبض قیز و زض َطاحی الگیی اؾممی اظ اين سؼطثیوبر ثوآ نحوی نوحیحی
اؾش بزه گطزز.
فطيیآ مب آد اؾز کآ الگیی مشؼبضف ؾیاز موبلی ،الگویيی فطزگطايبنوآ اؾوز و ثوآ
هیيزهبی ػمؼی ظنسگی انؿبد کمشوط سیػوآ قوسه اؾوز .زض حبلیکوآ زض آمویظههوبی
اؾممی ،زض کنبض هیيزهبی فطزی ،هیيزهبی ػمؼی ظنوسگی انؿوبد نیوع مویضز سیػوآ
ظيبزی صطاض گطفشآ اؾز.
 .6ادبيات ًظری هَضَع
 .2-6تؼریف سَاد هالي ٍ هالي ضخصي
6

زض حبل حبيط ،هیچ سیافقی ثطای سؼطيف «ؾیاز مبلی» و «مبلی قرهی » وػیز نساضز و
نهبزهبی مرشیف ،سؼبضيف مرشی ی ضا اضائآ زازهانس

).(Allgood and Walstad, 2011, p. 2

ثآ ػنیاد مظبل «ؾبظمبد سیؾؼآ و همکبضی اصشهبزی» زض ؾبل  ،2011ؾویاز موبلی ضا
چنین سؼطيف کطز« :ؾیاز مبلی ،سیانبيی صًبور آگبهبنوآ و سهومیمگیوطی مورطط زضثوبضه
اؾش بزه و مسيطيز دیل میثبقس» ).(ASIC, 2013, p. 8
اين ؾبظمبد زض ؾبل  ،2013سؼطيف ػبمغسطی ضا اظ ؾیاز موبلی اضائوآ نمویز« :ؾویاز
مووبلی سطکیجووی اظ آگووبهی ،زانووف ،مهووبضرهووب ،گووطايف و ضفشبضهووبی مووبلی الظم ثووطای
سهمیمگیطی نحیح مبلی و ؾطانؼبم زؾزيبثی ثآ ويؼیز مؿبػس مبلی فطزی میثبقس»
).(ASIC, 2013, p. 8
«ائشمف ػبمخ اؾشبضر ثوطای ؾویاز موبلی قرهوی ،»7زض ؾوبل  2007زض الگویی
اؾشبنساضزهبی مبلی قرهی ذیز ،ؾیاز مبلی ضا چنوین سؼطيوف مویکنوس« :ؾویاز موبلی،
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سیانبيی اؾش بزه اظ زانف و مهبضرهب زض مسيطيز کبضای منوبثغ موبلی ثوطای امنیوز موبلی
َیل ػمط قرم میثبقس» ).(JCPFL, 2007, p. 37
همچنین اين ائشمف زض همبد الگی ،مبلی قرهی ضا نیع چنوین سؼطيوف موینمبيوس:
«انیل و قییههبی کآ افطاز ثطای کؿت و موسيطيز زضآموس و زاضايویهوب اظ آد اؾوش بزه
میکننس؛ مبلی قرهی نبمیسه میقیز ). (JCPFL, 2007, p. 40
 .2-2ضرٍرت تَجِ بِ سَاد هالي

زض ؾبلهبی اذیط ،کكیضهب و اصشهبزهبی سیؾؼآ يبفشآ و نیظهیض سیػآ ظيبزی ثوآ ؾوُح
ؾیاز مبلی مطزمقبد کطزهانس .اين سیػهبر سیؾٍ ثحطادهوبی موبلی ثطػؿوشآ مویگوطزز
چید کآ فقساد ؾیاز مبلی ،ثآ سهمیمبر مبلی ثیمبضگینآ کمک میکنس و اين سهومیمبر
ثآ نیثآ ذیز سأطیط ظيبزی ثط سكسيس قسد ثحطادهب زاضز .لصا زض حبل حبيط ؾیاز مبلی ثوآ
ػنیاد يکی اظ ػیامل مهم طجبر و سیؾؼآ اصشهوبزی و موبلی زض ؾطاؾوط ػهوبد قونبذشآ
میقیز .ػموهثط سأطیط ؾیاز مبلی ثط موسيطيز ثحوطادهوب ،ػیامول زيگوطی نیوع میػوت
میقیز کآ سیػآ ثآ ؾیاز مبلی ثآ ػنیاد مهبضر کییسی ظنسگی ،زض ؾُح ػهبنی افعايف
يبثس .اين ػیامل ػجبضسنس اظ:
 .1افعايف مؿئیلیز افطاز :ثآ ػنویاد نشوبيغ ساییوطار زض ثوبظاض و اصشهوبز ،سؼوساز
سهمیمهبی مبلیای کآ افطاز ثبيس اسربش کننس؛ زض حبل افعايف اؾز .مطزم ثبيس
سهمیمهبی مبلی ظيبزی ثگیطنس و ثآ سجؼبر اين انشربةهب نیع سیػآ کننوس .لوصا
آنبد نیبظمنس ؾیاز مبلی ثطای اسربش سهمیمهبی آگبهبنآ هؿشنس.
 .2افعايف ػطيآ گؿشطه وؾیؼی اظ محهویالر و ذوسمبر موبلی :زض هموآ کكویضهب
سؼساز فعاينسهای اظ مهطفکننسگبد ثآ گؿشطه وؾویؼی اظ ذوسمبر موبلی زؾشطؾوی
دیسا کطزهانس و اين ذسمبر سیؾوٍ سهیوآکننوسگبد مرشی وی سوأمین مویقویز و اظ
ضاههبی مرشی ی سحیيل زازه میقیز .محهیالر زض زؾشطؼ نیع دیچیسهسط قسهانوس
و افطاز ثبيس ثآ مقبيؿآ ػیامیی مبننس دیل مُبلجآ قسه ،نطخهوبی ثهوطه دطزاذشوی يوب
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زضيبفشی ،مسر صطاضزاز و صطاضگیطی زض مؼطو ضيؿک ثذطزاظنس .همچنین آنهب ثبيوس
سأمینکننسگبد منبؾوت محهویالر و ضاههوبی سحیيول آد محهویالر ضا اظ میوبد
کبنبلهبی مرشی ی مبننس گطوههبی ػبمؼآ ،نهبزهبی مبلی ؾنشی ،ثبنکهوبی آنميون
و ...قنبؾبيی کننس.
 .3افعايف سقبيب ثطای محهیالر و ذسمبر موبلی :سیؾوؼآ اصشهوبزی و سکنیلویغی،
ساییطار ظيبزی ضا زض اضسجبَبر و مؼبممر مبلی و نیع سؼبممر اػشموبػی و ضفشوبض
مهطفکننسه ثآ وػیز آوضزه اؾز .ثوب افوعايف ؾوُح دیچیوسگیای کوآ افوطاز زض
سؼبممر مبلی ذیز ثب آد میاػآ میقینس؛ انشظبض میضوز کآ آنهوب ثوآ میوعاد کوبفی
ؾیاز مبلی زاقشآ ثبقنس سب اصسامبر الظم ضا ثطای محبفظز اظ ذیز و اَطافیوبدقوبد
انؼبم زهنس.
 .4منبفغ ثبلقیه ؾیاز مبلی :قیاهس سؼطثی نكبد میزهس افطازی کآ زاضای ؾُح ثوبالسطی
اظ ؾیاز مبلی هؿشنس؛ ثهشط اظ زيگطاد صبزض ثآ مسيطيز دیل ،دیفثینوی ثوبظاض ؾوهبم و
انؼبم انشربةهبی ثهشط هؿشنس .همچنین ؾُح ثبالسط ؾیاز مبلی اضسجبٌ مؿوشقیمی ثوب
مسيطيز ثسهی زاضز و افطاز زاضای ؾیاز مبلی ثبالسط ،وامهبی کمهعينآسطی ضا انشربة
میکننس و اظ دطزاذز ثهطه ثبال و دیل ايبفی اػشنبة میکننس.
 .5اهمیز طجوبر موبلی و اصشهوبزی :مهوطفکننوسگبد زاضای ؾویاز موبلی مویسیاننوس
سهمیمبر آگبهبنآسطی ضا ثگیطنس و ذسمبر زاضای کی یز ثبالسطی ضا سقبيب کننس کآ
اين امط میػت سقیيز ضصبثز و نیآوضی زض ثبظاض میگطزز .ايون ػیامول منؼوط ثوآ
کبضايی ثیكشطی زض ثرف ذسمبر مبلی میگطزز و احشمبال هعينآ کمشوطی ضا ثروبَط
العامبر مبلی نظبضسی و سنظیمی سحمیل میکنس.
همچنین اين ػیامل میسیاننس ثآ کبهف کمکهبی زولشی و أذص مبلیوبر ثوطای
کؿبنی کآ سهمیمبر مبلی غیطػبصمنآای گطفشآانس يوب انوم سهومیمی نگطفشوآانوس؛
کمک کننس )pp. 7-8

.(PISA, 2012,
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ٍ .9-2ضؼيت تَجِ بِ سَاد هالي در کطَرّای هختلف دًيا

زض ثؿیبضی اظ کكیضهبی زنیب ،اططار ؾوُح دوبيین ؾویاز موبلی زض میوبد اکظطيوز موطزم
میػت قسه کآ زولز اصسامبسی ضا انؼبم زهس .مرهینب دؽ اظ ثحطاد مبلی ؾوبل ،2008
ثؿیبضی اظ کكیضهب مشیػآ قسنس کآ ؾیاز مبلی میػت مقبوم قسد اصشهوبز آد کكویضهب
اظ آؾیتهبی نبقی اظ ثحطادهبی مبلی میقیز؛ لصا ثآ َطاحوی اؾوشطاسػیهوبی میّوی زض
حیظهی آمویظـ موبلی قرهوی و اضسقوبی ؾویاز موبلی موطزم کكویض ذویز دطزاذشنوس
).(OECD, 2013, p. 11
«ؾبظمبد سیؾؼآ و همکبضی اصشهبزی» کكویضهبی زنیوب ضا ثوآ چهوبض زؾوشآ سقؿویم
میکنس کآ زض قکل ظيط اين سقؿیمثنسی نكبد زازه قسهانس:
 زؾشآ اول کآ ثب ضنگ صطمع نكبد زازه قسهانس؛ کكیضهبيی هؿشنس کآ اؾشطاسػی میی
اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم ذیيف ضا َطاحی و اػطا نمیزهانس.
 زؾشآ زوم کآ ثب ضنگ آثی دطضنوگ نكوبد زازه قوسهانوس؛ کكویضهبيی هؿوشنس کوآ
اؾشطاسػی میّی اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم ذویيف ضا َطاحوی کوطزهانوس و ثوآ زنجوبل
اػطايی کطزد آد میثبقنس.
 زؾشآ ؾیم کآ ثب ضنگ آثی کمضنگ نكبد زازه قسهانس؛ کكیضهبيی هؿوشنس کوآ ثوآ
اين حیظه سیػآ زاضنس و مشیػآ يطوضرهبی اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم ذیز هؿشنس
و ثآ زنجبل َطاحی اؾشطاسػی میّی اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم ذیيف میثبقنس.
 زؾشآ چهبضم کآ ثب ضنگ ؾ یس نكبد زازه قسهانوس؛ کكویضهبيی هؿوشنس کوآ هنویظ
يطوضر دطزاذشن ثآ آمویظـ موبلی قرهوی ضا زضک نکوطزهانوس و اصوسام صبثول
سیػهی نیع زض اين حیظه انؼبم نسازهانس ).(OECD, 2013, p. 19

 292هطالؼات التصاد اسالهي ،سال ّطتن ،ضوارُ دٍم ،پياپي  ،61بْار ٍ تابستاى 6941

مأخذOECD, 2013, p.11 5
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مشأؾ بنآ زض اين میبد ،کكیضهبيی مبننس ايطاد ػییضغم مكکمر مشؼسز اصشهبزی ثوآ
اين حیظه ثیسیػآ هؿشنس و هیچگینآ اؾشطاسػی ذبنی ضا ثطای اضسقبی ؾویاز اصشهوبزی
و مبلی مطزم ذیيف َطاحی نکطزهانس .نشیؼآ چنین يؼ ی ثط ضقس اصشهبزی کكیضی کآ
مشکی ثط ؾطمبيآ انؿبنی ذیيف میثبقس؛ مؼییم اؾز .چطا کآ فطز الػوطم زض مقوبم يوک
ػًووی ذووبنیازه ،نیووطوی کووبض ،قووهطونس ،مؿووئیل زض ػطنووآ اػشمووبػی ،مهووطفکننووسه،
سیلیس کننسه کبال و ذسمبر ،دؽانساظکننسه و ؾطمبيآگصاض و زض ثؿشطی اظ انیاع قبکیآهبی
ػمؼی و فطزی مبننس فطهنگ کبض ،فطهنگ مهطف ،فطهنوگ اسروبش سهومیمهوبی ثهینوآ،
فطهنگ هعينآ  -فبيسه ،فطهنگ اؾش بزه ثهینآ و کبضا اظ منبثغ ،فطهنگ ثهوطهوضی ،فطهنوگ
سؼبمل ثب محیٍ انؿبنی و فیعيکی اَطاف اظ ػمیآ محیٍ ظيؿز و زههوب ثؿوشط فطهنگوی
زيگط صطاض میگیطز و ثطآينس ضفشبضهبی ػمؼی زض چنین فًبيی اؾز کآ میػجوبر ضقوس
يب انحُبٌ میشی ضا فطاهم میآوضز (دیابمی.)1390 ،
ايبالر مشحسه کكیضی اؾز کآ زض میبد کكیضهبی مرشیف زنیب ،ثیكشطين فؼبلیز ضا
زض حیظه اضسقبی ؾیاز مبلی مطزم انؼبم زازه اؾز
ثآ نظط نگبضنسه مهمشطين زؾشبوضز سمـهبی ايبالر مشحسه زض اين ظمینوآَ ،طاحوی،
اػطا و اضظيبثی اؾوشبنساضزهبی محشویايی زض ايون حویظه اؾوز .صجول اظ ثطضؾوی دیكوینآ
اؾووشبنساضزهبی محشوویايی زض ايووبالر مشحووسه الظم اؾووز؛ سیيوویحبسی زضثووبضه م هوویم
اؾشبنساضزهبی محشیايی و واغههبی زيگط ثآ کبض ضفشآ زض اين حیظه زازه قیز.
 .2-2هفَْم استاًذاردّای هحتَایي

«اؾشبنساضزهبی محشیايی »8زانف و مهبضرهبيی ضا قط میزهس کآ زانفآمیظاد ثبيوس آد
ضا زض مقبَغ مرشیف سحهییی کؿت کننوس .اغیوت زض سیيویح اؾوشبنساضزهبی محشویايی
گ شآ میقیز کآ زانفآمیظاد چآ چیعهبيی ضا ثساننس و صبزض ثآ انؼبم چآ کبضهبيی ثبقنس.
ثآ ػجبضر زيگط ،اؾشبنساضزهبی محشیايی گعاضههبيی کیی هؿشنس کآ زانف و مهبضر-
هبيی ضا سؼیین میکننس کآ زانفآمیظاد ثبيس زض هط يوک اظ دبيوآهوبی دویفزثؿوشبنی سوب
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زواظزهم کؿت کننس .اين اؾشبنساضزهب نمبيبنگط قییههبی فکط کطزد ،کبض کوطزد ،اضسجوبٌ
ثطصطاض کطزد ،اؾشسالل کطزد و ثطضؾی کطزد ايسههب ،م بهیم ،میيیػبر ،مؿوبئل زقویاض
و زانف مهم و مبنسگبضی اؾز کآ ثطای سطثیز يطوضی میثبقس (مطازی ،1393 ،ل.)6
هط اؾشبنساضزی ثب مؼمیػآای اظ «مؼیبضهب »9همطاه میقیز .هط مؼیبض ،ػنهط ذبنوی
اظ زانف و مهبضر سؼطيف قسه ثطای يک اؾشبنساضز محشیايی اؾز.
ثآ َیض کیی ،مؼیبضهب اهساف يبزگیطی ضا زض هط مقُغ سحهییی اضائآ میزهنس و سنهوب
ثب فهم همآ مؼیبضهبؾز کآ فهم کیی اظ میيیع يب اؾشبنساضز میضز نظط سکمیل مویگوطزز.
اگط افطاز ثآ يک مؼیبض ثآ نیضر فطزی و ايعولآ ثنگطنس ،ثسود اينکآ نگبهی ثوآ اضسجوبٌ
آد مؼیبض ثب مؼیبضهبی ؾُی صجل و ثؼسـ ثینساظنس؛ هطگوع صوبزض ثوآ زضک اضسجوبٌ ايون
مؼیبضهب کآ مبننس ثییکهبی مرشیف يوک ؾوبذشمبد ثوطای اؾوشبنساضزهب ػمول مویکننوس؛
نریاهس ثیز .زض واصغ مؼیبضهب ،اؾشبنساضزهب ضا ثآ صُؼبر کیچکی اظ زانف و اَمػبر کآ
ثب يک نظم ظنؼیطی ثآ هم دییؾشآ و زض ؾُی مرشیف اضائآ میقینس؛ سقؿویم مویکننوس
(َایبنی ،1391 ،ل.)36
 1-2پيطيٌِ استاًذاردّای هحتَایي سَاد هالي

دؽ اظ ضوی کبض آمسد «ضونبلس ضيگبد ،»10محبفظآکوبضاد زض آمطيکوب ثوآ صوسضر ثیكوشطی
ضؾیسنس .زض آد زوضاد ثحضهبيی سیؾٍ محبفظآکبضاد نیضر گطفز کآ چگینآ آمیظـ
ػمیمی میضز اضظيبثی صطاض گیطز و سمـهبيی ثطای مشمطکع ؾوبذشن آمویظـ و اضظيوبثی
زض مساضؼ نیضر گطفز .زض  26آگیؾز « ،1981سطل ثل ،»11وظيط آمیظـ و دوطوضـ
زولز ضيگبد «کمیؿیید میّی ثطای اػشمی آمویظـ و دوطوضـ »12ضا سكوکیل زاز و ايون
کمیؿیید ضا مأمیض ثطضؾی و آؾیتقنبؾی ويؼیز سؼیویم و سطثیوز زض آمطيکوب و اضائوآ
دیكنهبزاسی ثطای اضسقبی کی یز آد ظطف مسر  18مبه دؽ اظ سكوکیل اولوین ػیؿوآ آد
کطز .اين کمیؿیید زض ؾبل  1983گعاضقی ضا سحوز ػنویاد «میشوی زض ذُوط »13منشكوط
کطز ).(The National Commission on Excellence in Education, 1983, p. 1
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زض اين گعاضـ ػنیاد قسه ثیز کآ ثطای نرؿشین ثبض دیكشبظی آمطيکوب زض اصشهوبز و
ننؼز ،ػییم و فنبوضی زض ػهبد زض میاػهآ ثب ضصجبی صسضسمنس میضز سهسيس صطاض گطفشوآ،
لصا ؾؼبزر ،امنیز و حیظیز ػبمؼآ آمطيکب زض مؼطو ذُط صطاض گطفشآ اؾز .اين ذُوط
ثآ ػیز آد اؾز کآ ثطنبمآهبی زضؾی و آمیظقی مساضؼ ثآ گینآ محؿیؾی افز کوطزه
و ثآ ؾمز مشیؾٍ سنعل يبفشآ اؾز (َایبنی ،1391 ،ل.)36
ثآ زنجبل انشكبض اين گعاضـ ،فكبضهب ثطای اػمبل ساییطاسی زض مساضؼ افعايف يبفوز
و زض نهبيز منؼط ثآ انمحبر مجشنی ثوط اؾوشبنساضزهب گطزيوس .زض ؾوبل  ،1994صوبنینی
سحز ػنیاد «صبنید اهساف  2000آمیظـ آمطيکب »14ثآ سهیيت ضؾیس .ايون صوبنید هموآ
ايبلزهب ضا سكیيق ثآ سیلیس اؾشبنساضزهبی ػیموی ثوطای هموآ زانوفآمویظاد مویکوطز و
ثؿیبضی اظ ؾبظمبدهب ضا ثط آد زاقز کآ ثآ نگبضـ اؾوشبنساضزهبی محشویايی میّوی ثوطای
ضاهنمبيی مساضؼ آمطيکب ثذطزاظنس ).(Klemme, 2002, p. 1
سكکیل «ائشمف ػبمخ اؾشبضر ثطای ؾیاز مبلی قرهی» زض اواذوط ؾوبل  1995ضا
میسیاد نقُآ ػُ ی زض حیظه آمویظـ ؾویاز موبلی زانؿوز .ائوشمف ػبموخ اؾوشبضر،
ؾبظمبنی غیطانش بػی میثبقس کآ ذیز مشكکل اظ ؾبظمبدهبيی اؾز کآ همگوی ثوآ زنجوبل
اضسقبی ؾیاز مبلی ثین زانفآمیظاد مقبَغ دیفزثؿشبنی سب کبلغ هؿشنس .زض حوبل حبيوط
زض اين ائشمف حسوز  150ؾبظمبد مكبضکز زاضنوس کوآ ايون ؾوبظمبدهوب اظ ثروفهوبی
مرشی ی مبننس ؾبظمبدهبی زولشی ،قطکزهوب ،ؾوبظمبدهوبی غیوطانش وبػی ،ؾوبظمبدهوبی
آکبزمیک و  ...سكکیل قسهانس (مطازی ،1393 ،ل.)52
زض ؾبل  ،1997ائشمف ػبمخ اؾشبضر ويطايف اول الگیی ؾویاز موبلی ذویيف ضا
سحز ػنیاد «اؾشبنساضزهبی میّی زض مبلی قرهی »15ضا اضائآ نمیز و دنغ ؾبل ثؼس يؼنوی
زض ؾبل  2002ويطايف زوم اين الگی ضا اضائوآ کوطز .ايون الگوی قوبمل چهوبض اؾوشبنساضز
«زضآمس« ،»16موسيطيز دویل»« ،17ذوطع کوطزد و دطزاذوز مرػول »18و «دوؽانوساظهب و
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ؾطمبيآگصاضی »19ثیز کآ مؼیبضهبی آد زض ؾآ مقُغ سحهییی دیفزثؿشبنی سب دبيآ  ،4دبيآ
 8-5و دبيآ  12-9اضائآ قس.
زض ؾبل  ،2007ائشمف ػبمخ اؾشبضر ويطايف ؾیم اؾشبنساضزهبی ؾیاز مبلی ذویز
ضا سحز ػنیاد «اؾشبنساضزهبی میّوی آمویظـ موبلی قرهوی زض دویفزثؿوشبنی سوب دبيوآ
زواظزهووم »20منشكووط کووطز .ايوون الگووی قووبمل قووف اؾووشبنساضز «مؿووئیلیز مووبلی و
سهمیمگیطی»« ،21زضآمس و حطفآهب« ،»22ثطنبمآضيعی و مسيطيز دیل« ،»23دطزاذز میػول
و ثسهی« ،»24موسيطيز ضيؿوک و ثیموآ» 25و «دوؽانوساظ و ؾوطمبيآگوصاضی »26ثویز کوآ
مؼیبضهبی آد نیع زض ؾآ مقُغ سحهییی دیفزثؿشبنی سب دبيوآ  ،4دبيوآ  8-5و دبيوآ 12-9
اضائآ قس.
مهمشطين ؾبظمبد ػًی ائشمف ػبمخ اؾشبضر« ،قیضای سطثیز اصشهبزی» اؾز .اين
قیضا ؾبظمبنی دیكطو زض ايبلز مشحسه آمطيکب اؾوز کوآ ثوط آمویظـ اصشهوبزی و موبلی
زانفآمیظاد اظ مقُغ دیفزثؿشبنی سب دبيبد زثیطؾشبد مشمطکع اؾز و ؾیبؾوشگصاضیهوبی
کمد آمیظـ حیظه اصشهبز و مبلی قرهی ضا ثطػهوسه زاضز .زض ؾوبل  2013ايون قویضا
اؾز ثآ سسوين اؾشبنساضزهبی محشیايی ؾیاز مبلی دطزاذوز و الگویيی ضا سحوز ػنویاد
«اؾشبنساضزهبی میّی ثطای ؾیاز مبلی »27منشكط کطز .اين الگوی کوآ آذوطين و کبمولسوطين
الگیی اضائآ قسه زض حیظه ؾیاز مبلی اؾز؛ ثآ ؾبمبدزهی الگیهوبی دیكوین دطزاذشوآ و
قبمل قف اؾشبنساضز «کؿوت زضآموس« ،»28ذطيوس کبالهوب و ذوسمبر« ،»29دوؽانوساظ،»30
«اؾش بزه اظ دطزاذز میػل« ،»31ؾطمبيآگصاضی مبلی »32و «محبفظز و ثیمآ »33مویثبقوس
کآ مؼیبضهبی آد زض ؾآ مقُغ سحهییی دیفزثؿشبنی سب دبيوآ  ،4دبيوآ  8-5و دبيوآ 12-9
اضائآ قسه اؾوز .قوف اؾوشبنساضز اضائوآ قوسه زض ايون الگوی ،زاضثؿوز ثسنوآ زانوف و
مهبضرهبيی هؿشنس کآ ثبيس زض ثطنبمآ اضسقبی ؾیاز مبلی قبمل قینس .هط اؾشبنساضز ثیوبنی
ػبمغ اظ محشیا اؾز کآ ثب چنسين مؼیبض مشنبؾت ثب مقُغ سحهییی زانوفآمویظاد هموطاه
قسه اؾز.
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زض ازامآ ثب ضويکطزی اؾممی ثآ نقس اين الگی کوآ زض واصوغ ثوآ منظویض ؾوبمبدزهوی
الگیهبی صجیی سهیآ قسه اؾز؛ ذیاهیم دطزاذز.
 .9رٍش تحميك

مُبلؼآ سحیییی غبلجب زض زو مطحیآ انؼبم میقیز :فهم و نقس .انول سقوسم فهوم ثوط نقوس،
اهمیز دطزاذشن ثآ فهم زصیق يک زيسگبه صجل اظ نقس آد ضا نكبد میزهس.
هسف سحییل م هیم ،ثبظقنبؾی م بز آد ثب ضفغ اثهبم و سیطگوی اؾوز .ضفوغ اثهوبم و
سیطگی ثآ مؼنبی ػؿشؼی اظ ويی و سمبيع م هیم اؾز .يؼنی سمـ ثطای سهیض م هویم
ثآ گینآای کآ هط آنچآ اظ آد قیء اؾز ،ثآ آد نؿوجز زهویم و هوط آنچوآ اظ آد قویء
نیؿز؛ اظ آد ؾیت کنیم .ثطحؿت اين ضوـ ،ثبيوس م وبهیم ضا ثوب ؾورال َميوی «يؼنوی
چآ؟» يآ مرلّ آهب سؼعيآ کنیم و م بهیم ؾبظنسه ضا ثب همبد ؾرال َميی میضز سحییل صطاض
زهیم؛ ثآ گینآای کآ ثآ م هیم وايح و مشمبيعی زؾز يوبثیم (فطاموطظ صطامیکوی،1391 ،
نم.)254-253
هط گعاضه الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی ،ثط مقوسمبر و مجوبنی مرشی وی اؾوشیاض اؾوز.
ضویآوضز سحیییی ،ثآ سحییل ؾبذشبض گعاضه و م بهیم آد حهطِ سیػآ نمیکنس؛ ثیکآ فطاسط
اظ آد ،ثآ ػؿشؼی اظ مجبنی گعاضه میدطزاظز .اينکآ هط گعاضه ثط چآ م بهیم ثنیبزی (مجبزی
سهیضی) و چآ گعاضههبی دبيآای (مجبزی سهسيقی) اؾشیاض اؾز .سحییل مجبزی سهویضی
و سهسيقی ،يکی اظ ضاههبی فهم و نقس هط نظطيآای اؾز.
ثآ منظیض نقس اين الگی ،اثشسا ثب ػؿشؼی زض منبثغ مرشیف زينوی ،مقوبالر موطسجٍ ثوب
اصشهبز اؾممی و اؾنبز ثبالزؾشی نظبم ػمهیضی اؾممی ،ممکهبيی ضا کآ زض آمیظههبی
زينی زاضای اهمیز ظيبزی اؾز؛ ثطای نقس ذیز انشربة میکنیم و ؾوذؽ ثطاؾوبؼ هوط
ممک ،ثآ نقس میيیػی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی ثذطزاظيم .زض نهبيوز سومـ ذویاهیم
کطز سب ػنجآهبی سكبثهبر ،سمبيعار و نیع نیاصم مؼیبضهبی موطسجٍ ثوب هوط مومک ضا ثوب
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مجبنی و گعاضههبی زينی مكرم کنیم سب گبم ثینسی ثطای َطاحی الگیی اؾممی سطثیوز
مبلی ثطزاقشآ ثبقیم.
 .2هالنّای ًمذ الگَی هتؼارف سَاد هالي با رٍیکرد اسالهي

دؽ اظ مكیضر ثب ثطذی اظ اؾبسیس حیظهی اصشهبز اؾممی ،ثطای انشربة ممکهبی نقوس
الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی گبمهبی ظيط ثطزاقشآ قس:
• مُبلؼآ مقبالر مطسجٍ ثب اصشهبز اؾممی ثآ منظیض آقنبيی ثب انیلی کوآ زض ايون
حیظه ثیكشط میضز سأکیس صطاض گطفشآانس و اؾشرطاع کییوسیسوطين انویل ثحوض
قسه کآ گؿشطه وؾیؼی اظ ازثیبر اصشهبز اؾممی ضا قبمل گطزز.
• مُبلؼآ منبثغ زينی ثآ منظیض ػمق ثركی ثآ فهم انیل کییسی اؾشرطاع قسه اظ
مقبالر اصشهبز اؾممی.
• مُبلؼآ اؾنبز ثبالزؾشی نظبم ػمهیضی اؾممی و ثطضؾی کبضقنبؾبنآ ثوآ منظویض
انشربة انیلی کآ ثیكشطين اضسجبٌ ضا ثب نیبظهبی ػبمؼوآ زينوی اموطوظ زاضنوس و
صطاض زازد آد انیل ثآ ػنیاد ممکهبی نقس الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی.
زض دبيبد 10 ،ممک مهم ظيط ضا ثآ ػنیاد کییسیسطين انیل حبکم ثط اصشهبز اؾممی
و مطسجٍ ثب نیبظهبی ػبمؼآ زينی امطوظ ثآ ػنیاد ممکهبيی ػهز نقوس الگویی مشؼوبضف
ؾیاز مبلی انشربة نمیزيم:
 .1انل ضثیثیز اهلل و ػبضی قسد صًب و صسض الهی اظ مؿیط اؾجبة و ػیل؛
 .2انل مبلکیز حقیقی ذساونس و اػشجبضی و ظیی ثیزد مبلکیز انؿبد؛
 .3انل هسفساضی ذیقز ػهبد و انؿبد؛
 .4انل ذمفز الهی انؿبد و مأمیضيز وی ثآ ػمطاد ظمین؛
 .5انل میاؾبر؛
 .6انل نکیهف صطو گطفشنِ غیط نیبظمنس ،ؾشبيف صطوالحؿنآ زازد و امهبل مؼؿط؛

تحليل اًتمادی الگَی هتؼارف آهَزش ػوَهي سَاد هالي از هٌظر التصاد اسالهي

226

 .7انل دطهیع اظ کنع مبل؛
 .8انل ضظقزهی ذساونس و ؾنزهبی حبکم ثط آد؛
 .9انل سیػآ ثآ ػسالز اصشهبزی و اػشمبػی؛
 .10انل صیام زض مهطف.
ً .1مذ الگَی هتؼارف سَاد هالي بر اساض هالنّای التصاد اسالهي

زض اين ثرف ثآ سحییل انشقبزی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی ثط اؾبؼ  10ممک انیی شکط
قسه زض اصشهبز اؾممی ذیاهیم دطزاذز.:
 .6-1ربَبيت اهلل ٍ جاری ضذى لضا ٍ لذر الْي از هسير اسباب ٍ ػلل

سسثیط و ازاضه همآ امیض میػیزار ػبلم منحهط ثآ ذساونس اؾوز (ؾوؼسه .)5 ،زض ػوین
حبل ،ضاثُآ ػیّی ثین دسيسههب و اػعای ػهبد ثطصطاض میثبقس و فیى الهی و صًب و صوسض
حق سؼبلی اظ مؿیط اؾجبة و ػیل زض ػهبد ؾوبضی و ػوبضی مویقویز (فیؿو آ سطثیوز
ػمهیضی اؾممی ايطاد ،1388 ،ل .)26
زض میضز انؿبد ،ذساونس هسايز سکویينی او ضا ثوب هوسايز سكوطيؼیاـ ثوآ وؾوییآ
دیبمجطاد همطاه و همگبم کطزه اؾز کآ اظ مؿیط حق منحطف نكویز و ثوآ مقهوس ثطؾوس
(س ؿیط نمینآ ،ع ،13ل.)245
ػموهثط ؾنز ػبم هسايز فُطی و سكطيؼی ،ذساونس ثطای سحیل و حطکز منبؾوت
آزمی ثآ ؾیی کمبل ،ؾنزهبيی همچید اثشم و آظمبيف ،اؾوشسضاع و امهوبل ثوط گؿوشطه
ظنسگی انؿبد حبکم کطزه اؾز (فیؿ آ سطثیز ػمهیضی اؾممی ايطاد ،1388 ،ل.)40

 222هطالؼات التصاد اسالهي ،سال ّطتن ،ضوارُ دٍم ،پياپي  ،61بْار ٍ تابستاى 6941

جذٍل ( 5)6اصل اٍل 5ربَبيت اهلل ٍ جاری ضذى لضا ٍ لذر الْي از هسير اسباب ٍ ػلل

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی
مشؼبضف ؾیاز مبلی
مطزم ثب صطو زازد

کؿت زضآمس،

دیلكبد ثآ زيگطاد

دبيآ ،4مؼیبض4

میسیاننس زضآمس
ثهطهای زضيبفز کننس.

محبفظز و ثیمآ،
دبيآ  ،4مؼیبض 1

دبيآ  ،4مؼیبض 2

يکی اظ ضاههبی کؿت زضآمس ضثبذیاضی مؼطفی قسه کآ ثب
ثطنبمآ سكطيؼی هسايز انؿبد مابيطر زاضز.
زض اينؼب ثآ دیبمسهبی ضثبذیاضی سیػهی نكسه اؾز؛ زض
حبلی کآ َجق ؾنز الهی اين امط میػت همکز ػبمؼآ
میگطزز (وؾبئلالكیؼآ ،ع ،12ل.)427

ضيؿک ،قبنؽ آؾیت

زض اينؼب حیازص ظنسگی انؿبد نبقی اظ قبنؽ و اس بق

يب ظيبد زيسد

سیقی قسه اؾز؛ زض حبلی کآ زض نگبه اؾممی ،هیچ امطی

میثبقس.

قبنؿی و اس بصی نیؿز و همآ امیض َجق صًب و صسض الهی

ضيؿک نبقی اظ
محبفظز و ثیمآ،

نقس ثب ضويکطزی اؾممی

ضخ میزهس.

سهبزفبر و حیازص

همچنین زض نگبه اؾممی ،اػمبل و افؼبل ثكط ػعء

غیطمنشظطه ،ثركی

ؾیؿیآ حیازطی اؾز کآ ؾطنیقز حشمی و سریفنبدصيط

اػشنبةنبدصيط اظ

نساضنس .ثآ ػنیاد مظبل زض ضوايز زاضيم« :السُّػبءُ يَطُزُّ

ظنسگی ضوظانآ اؾز.

القًَبءَ ثَؼسَ مب أُثطِمَ إِثطامب» (انیل کبفی ،ع ،2ل.)469

نشیؼآگیطی :نیع نگبه ثآ حیازص ظنسگی سأطیط ظيوبزی زض َطاحوی الگیهوبی سطثیشوی
زاضز .زض الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی فطو قسه کوآ ثؿویبضی اظ حویازص ظنوسگی انؿوبد
نبقی اظ قبنؽ و سهبزف اؾز و اين امیض اػشنبةنبدصيط هؿشنس؛ زض حبلی کوآ زض نگوبه
اؾممی ،همآ حیازص ػبلمَ ،جق صًب و صسض الهی ضخ میزهنس و حیازص ظنسگی انؿوبد
نیع اػشنبةنبدصيط نیؿشنس و ثب انؼبم کبضهبيی مبننس زػوب کوطزد ،نوسصآ زازد ،اػشنوبة اظ
گنبهبد و  ...می سیاد اظ ثؿیبضی اظ اين حیازص اػشنبة کوطز .همچنوین ثوطذمف نگوبه
اؾممی کآ مؼشقس ثآ ضثیثیز اهلل و هسايز سكطيؼی اوؾوز؛ زض «الگویی مشؼوبضف ؾویاز
مبلی» ضثیثیز ذساونس کبمم نبزيسه گطفشآ میقیز و زض َطاحوی اؾوشبنساضزهبی سطثیشوی،
ؾنن الهی ثطای سسثیط امیض انؿبدهب و سطثیز آنبد لحبِ نمیقیز.
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 .2-1هالکيت حميمي خذاًٍذ ٍ اػتباری ٍ ظلي بَدى هالکيت اًساى

مبلکیز زض اؾمم ثآ مؼنبی اذشیبض سوبم زاقوشن ،نیؿوز .الجشوآ اؾومم صبئول ثوآ مبلکیوز
ذهینی انؿبدهب هؿز ولی مبلکیز آنبد زض ظلّ مبلکیز ذساؾز و انؿوبد امبنوززاض
اوؾز و زض مقبثل امیال ذیز مؿئیلیز زاضز .لصا ثبيس آنگینآ کآ ذساونوس مویذیاهوس اظ
امیال ذیز اؾش بزه کنس.
جذٍل ( 5)2اصل دٍم 5هالکيت حميمي خذاًٍذ ٍ اػتباری ٍ ظلي بَدى هالکيت اًساى

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف
ؾیاز مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی
زض اينؼب مبلکیز ثآ مؼنبی اذشیبض سبم زاقشن
انؿبد زض امیالف ،مكهیز اؾز .زض حبلی کآ ثآ
ػنیاد مظبلَ ،جق زؾشیض فقهی اؾمم ،کیزکبد،

کؿت زضآمس،
دبيآ ،4مؼیبض5

مطزم میسیاننس ثآ وؾییآ اػبضه

افطاز ؾ یآ و محؼیضين حق اػبضه زازد

زاضايیقبد ثآ زيگط مطزم،

زاضايیهبی ذیيف ضا نساضنس (قط لمؼآ ،ع،4

زضآمس کؿت کننس.

ل .)13يب مظم َجق ضوايز ن یاد ػمبل،
کؿی حق نساضز امیال ذیز ضا ولی ثطای ػمیی
مبننس حغ ،ثآ ظبلمی اػبضه زهس و زضآمس کؿت
کنس (وؾبئلالكیؼآ ،ع  ،16ل .)259

زلیل اين امط ضا سیيیح زهنس
اؾش بزه اظ
دطزاذز مرػل،
دبيآ ،4مؼیبض1

کآ چطا ظمبنی کآ يک قرم

ذساونس مبلک حقیقی امیال اؾز و ثآ افطاز

 100زالض ثطای ذطيس يک

اػبظه نسازه کآ زض صطو زازد ،ثیف اظ مقساضِ

سی ن ػسيس صطو میگیطز؛ او

صطو زازه قسه ضا مُبلجآ کننس .لصا اين مؼیبض ثب

ثبيس زض ظمبد آينسه ،ثیف اظ
 100زالض دطزاذز کنس.

ممک ثیبد قسه مابيطر زاضز.
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نشیؼآگیطی :زض «الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی» مبلکیز ثآ مؼنبی اذشیبض سبم فطو قسه
اؾز؛ زضحبلی کآ زض نگبه اؾممی ،ذساونس مبلک حقیقی همآ امیال اؾز و ايون امویال
ثآ انؿبد ثآ ػنیاد امبنز زازه قسه اؾز سب َجق فطامین الهی مهطف قیز.
ّ .9-1ذفذاری خلمت جْاى ٍ اًساى

هسف نهبيی آفطينف انؿبد ،ػجیزيز کبمل اؾز کآ انؿبد ػع ثوآ مؼجویز واصؼوی يؼنوی
کمبل مُیق ،نینسيكس ،ػع زض ضاه او گبم ثطنساضز و هطچآ ضا غیط اوؾوز فطامویـ کنوس،
حشی ذیيكشن ضا ،و ذساونس ثطای ضؾیسد ثآ اين هسف ،میساد آظمبيكی فطاهم ؾوبذشآ و
ػیم و آگبهی ثآ انؿبد زازه و نشیؼآ نهبيیاـ نیوع غوطق قوسد زض اصیوبنیؼ ضحموز او
اؾز (س ؿیط نمینآ ،ع ،22ل.)400
جذٍل ( 5)9اصل سَمّ 5ذفذاری خلمت جْاى ٍ اًساى

اؾشبنساضز و مقُغ

دؽانساظ ،دبيآ،8
مؼیبض8

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی

مطزم مرشیف ثآ زاليل مش بوسی اظ

زض نگبه اؾممی ،قرم نمیسیانس هط

ػمیآ ذطيسهبی ثعضگ (مبننس

هسف دؽانساظی کآ ذیزـ ذیاؾز؛

سحهیمر ثبالسط ،اسیمجیلهب و

انشربة کنس و ثطای آد دؽانساظ کنس.

ذبنآهب) ،ثبظنكؿشگی و اس بصبر

ثیکآ هسف دؽانساظ او ثبيس زض ضاؾشبی

غیطمنشظطه دؽانساظ میکننس.

ضؾیسد ثآ سکبمل فطزی و اػشمبػی و

انشربةهبی مطزم زضثبضه اينکآ چآ

ضؾیسد ثآ صطة الهی ثبقس .امب اين الگی

مقساض دؽانساظ کننس و ثطای چآ

مؼشقس اؾز؛ افطاز مجشنی ثط ؾميق و

چیعی دؽانساظ کننس؛ مجشنی ثط

سطػیحبسكبد میسیاننس هسف دؽانساظ

ؾییقآهب و سطػیحبر آنبد میثبقس.

ذیز ضا انشربة کننس

نشیؼآگیطی :زض ػهبد ثینی اؾممی ،هسف ظنسگی انؿبد زض اين زنیب ضا ذساونس سؼیین
کطزه و آد سکبمل فطزی و اػشمبػی انؿبد و ضؾیسد ثآ صطة الهی اؾز .لصا هوط الگویی
سطثیشی و اظ ػمیآ الگیی سطثیز مبلی نیع ثبيس زض ضاؾشبی ونویل انؿوبد ثوآ ايون هوسف
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ثبقس و ثشیانس ظمینآ الظم ضا ثطای سکبمل دبيساض انؿبد ثآ َیض فوطزی و اػشموبػی فوطاهم
آوضز .امب الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی نؿجز ثآ اين واصؼیز ثیسیػآ اؾز .دیففطو اين
الگی آد اؾز کآ هطکؽ ثبيس ذیز هسف ظنسگی ذیيف ضا مكرم کنوس و انوم ايون
امط ضا میضز سیػآ صطاض نمیزهس کآ هسفی کآ فطز ثطای ظنسگیاـ زض نظط مویگیوطز؛ زض
ضاؾشبی سکبمل او و ػبمؼآ هؿز يب ذیط.
 .2-1خالفت الْي اًساى ٍ هأهَریت ٍی بِ ػوراى زهيي

ذساونس ،انؿبد ضا ثآ ػنیاد ذیی آ و ػبنكین ذیز ثط ضوی ظمین مؼطفی مویکنوس (ثقوطه،
 )30و ثآ او مأمیضيز زازه اؾز کآ ثآ ػمطاد و آثبزانی ظمین ثذطزاظز (هیز.)61 ،
جذٍل( 5)2اصل چْارم 5خالفت الْي اًساى ٍ هأهَریت ٍی بِ ػوراى زهيي

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف
ؾیاز مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی

کبضآفطينبد مطزمی هؿشنس
کآ کؿتوکبض ػسيسی ضا
قطوع میکننس .آغبظ يک

کبضآفطينی چنبنچآ زض میيیع زضؾشی نیضر

کؿتوکبض ثطای کبضآفطينبد

دصيطز؛ میػت آثبزانی ظمین میقیز و زض ػبمؼآ

کؿت زضآمس،

زاضای ضيؿک اؾز ظيطا

اؾممی نیع ثبيس میضز سأکیس ظيبزی صطاض گیطز و

دبيآ ،4مؼیبض7

آنهب نمیزاننس کآ آيب

سمـ ظيبزی نیضر گیطز سب کبضآفطينبد مرمن و

کؿتوکبض ػسيسقبد

مشؼهس ثآ ػنیاد الگیهبی میفق اصشهبزی و مبلی

میفقیزآمیع ذیاهس ثیز و

زض ػبمؼآ مُط قینس.

ؾیزی کؿت ذیاهنس کطز
يب ذیط.
انیاع مرشی ی اظ زاضايیهب ضا

زض اينؼب ثآ اين میيیع دطزاذشآ نمیقیز کآ اين

کؿت زضآمس،

(مبننس آدبضسمبدهب ،اسیمجیلهب زاضايیهب چآ منبفؼی ثطای اػبضهکننسه ثآ همطاه

دبيآ ،4مؼیبض5

يب اثعاضهب) قنبؾبيی کننس کآ

زاضز .آيب اين منبفغ زض ػهز ػمطاد و آثبزانی

مطزم مبلک آنهب هؿشنس و

ظمین صطاض زاضز يب ذیط .زض الگیی اؾممی ثبيس زض
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اػبضهثهبء دطزاذز میقیز.

کنبض اين گعاضههب ،ثآ اين میيیع نیع دطزاذشآ قیز
کآ هط يک اظ زاضايیهب چآ منبفؼی ضا ثطای اػبضه
کننسه ثآ همطاه زاضز .اهمیز اين مُیت ثآ گینآای
اؾز کآ َجق فقآ قیؼآ ،يکی اظ قطايٍ نحز
ػقس اػبضه ،مؼییم ثیزد من ؼز مقهیز اظ اػبضه
ػنیاد میقیز (قط لمؼآ ،ع ،4ل ،)13همچنین
زض فقآ قیؼآ آمسه کآ من ؼز میضز اػبضه ثبيس
قطػب مجب ثبقس (قط لمؼآ،ع ،4ل.)33

نشیؼآگیطی :الگیهبی سطثیز مبلی ثبيس زض ضاؾشبی آگبهی انؿوبد اظ طموطار آثوبزانی
ظمین و سكیيق انؿبد ثآ انؼبم فؼبلیزهبيی زض اين ضاؾشب ثبقوس .الگویی مشؼوبضف ؾویاز
مبلی اگطچآ گعاضههبيی زض ضاؾشبی اين مأمیضيز زاضز ولوی کبمول نیؿوز و ثؿویبضی اظ
ػنجآهبی مهم اين مأمیضيز میضز سیػآ صطاض نگطفشآ اؾز.
 .1-1هَاسات

همآ انؿبدهب میظ نس ثآ انل میاؾبر دبيجنس ثبقنس و ثآ انساظه وؾؼكبد زض ضفغ نیبظهبی
زيگطاد اصسام کننس .يؼنی فطز ثبيس زيگطاد ضا زض مبل ذیيف قطيک صطاض زهس سب آنؼب کوآ
هطگینآ ذیز اظ مبل ذیيف اؾش بزه و زض آد سهطف میکنس؛ زيگوطی نیوع چنوین ثبقوس
(الحیبر ،ع ،5ل.)156
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جذٍل( 5)1اصل پٌجن 5هَاسات

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف ؾیاز
مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی
زض نگبه اؾممی ثبيس ويؼیز ػبمؼآ و

سهمیمهبی مهطفکننسه سیؾٍ
ذطيس کبالهب و

صیمز يک کبال يب ذسمز ،صیمز

ذسمبر ،دبيآ،12

گعينآهبی ػبيگعين ،و زضآمس

مؼیبض1

مهطفکننسه و نیع سطػیحبسف
سحز سأطیط صطاض میگیطز.

انل میاؾبر نیع زض سهمیمگیطیهبی
مهطفکننسه لحبِ قیز .ثآ ػنیاد مظبل زض
ػبمؼآای کآ ثؿیبضی اظ ػیانبد صبزض ثآ سهیآ
مؿکن کیچکی نیع نیؿشنس و لصا اظ اظزواع
ذیززاضی میکننس؛ قرم هط چنس ثب دیل
حمل ذیيف ،حق نساضز ثطای ذیز کبذی
وؾیغ ثنب کنس.

نشیؼآگیطی :مهطفکننسگبد زض سهمیمگیطیهبی ذیز ثبيس ويؼیز ػبمؼآ و انول
میاؾبر ضا ضػبيز کننس و زض حس وؾغ ذیيف زض ضفغ نیبظهبی ػبمؼآ ثکیقنس.
ً .1-1کَّص لرض گرفتيِ غير ًيازهٌذ ،ستایص لرضالحسٌِ دادى ٍ اهْال هؼسر

صطو گطفشن ثطای افطاز غیطنیبظمنس و نیع ثآ منظیض ثطآوضزد نیبظهبی غیطيطوضی موصمیم
اؾز .زض ضوايز نیع آمسه کآ افطاز مرمن ثبيس اظ ثسهکبضی ثذطهیعنس چید آفز زينقوبد
اؾز (وؾبئلالكیؼآ ،ع ،13ل .)77اظ َطفی زض آمیظههوبی اؾوممی سأکیوس ظيوبزی ثوط
صطوالحؿنآ زازد ثآ نیبظمنساد قسه اؾز و حشی فًییز اين ػمل ،ثیف اظ نسصآ زازد
قمطزه قسه اؾز .همچنین زض صطآد کطيم ثوط ايون مُیوت سأکیوس قوسه اؾوز کوآ اگوط
صطوگیطنسه گطفشبض ؾرشی و سنگزؾشی ثبقس؛ صطوزهنسه ثبيوس ثوآ او مهیوز زهوس سوب
فطاخزؾز قیز (ثقطه.)280 ،

�
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جذٍل ( 5)1اصل ضطنً 5کَّص لرض گرفتيِ غير ًيازهٌذ ،ستایص لرضالحسٌِ دادى ٍ اهْال هؼسر

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی
ثب اؾش بزه اظ دطزاذز میػل ثطای

اؾش بزه اظ
دطزاذز مرػل،
دبيآ ،4مؼیبض3

ذطيس کبالهبی ثبزوام ˚مبننس:
اسیمجیلهب ،ذبنآهب و زؾشگبههب -مطزم
زض حبلی کآ زض حبل دطزاذز دیل
آنهب هؿشنس؛ صبزض ثآ اؾش بزه اظ آد
کبالهب هؿشنس.

اؾش بزه اظ

ثهطه ،صیمشی اؾز کآ صطوگیطنسه

دطزاذز مرػل،

ثربَط اؾش بزه اظ دیل

دبيآ ،4مؼیبض1

قرم زيگط میدطزاظز.

نقس ثب ضويکطزی اؾممی
َجق نگبه اؾممی ،ذطيس اصؿبَی کبالهبی
غیطيطوضی مصمیم اؾز .همچنین اظ
افطاز غیطنیبظمنس نیع ذیاؾشآ قسه کآ اظ
صطو گطفشن ثذطهیعنس .ولی زض اين الگی،
اين مُیت میضز سیػآ صطاض نگطفشآ اؾز.
زض

اين

الگی

حشی

اقبضهای

ثآ

صطوالحؿنآ نكسه اؾز و همیكآ صطو
زازد ثآ همطاه زضيبفز ثهطه
مُط میقیز.

ػسم میفقیز زض ثبظدطزاذز يک وام،
دیبمسهبی صبثل سیػهی ثطای

زض اين الگی ثطذمف نگبه اؾممی ،نآ

اؾش بزه اظ

صطوگیطنسگبد زاضز اظ ػمیآ :طجز

سنهب ثآ ثسهکبض سنگسؾز مهیشی زازه

دطزاذز مرػل،

میاضز من ی زض گعاضـ دطزاذز

نكسه ،ثیکآ سنجیهبسی نیع ثربَط ػسم

دبيآ ،12مؼیبض8

مرػیی آنبد ،سهطف زاضايی (وطیقآ)،

سیانبيی ثبظدطزاذز وامف ،زض نظط گطفشآ

سیصیف زؾشمعزهب و نبسیانی زض ثسؾز قسه اؾز.
آوضزد وامهب زض آينسه.

نشیؼآگیطی :گبهی اوصبر افطاز نیبظمنس ثطای ثطَطف کوطزد نیبظهوبی اؾبؾوی ذویز
میسیانس اظ زيگطاد صطو ثگیطنس ولی اين کآ انؿبد ثآ صطو گطفشن ثآ ػنیاد يک انول
ثطای ظنسگی ذیيف و ثهطهمنسی هطچآ ثیكشط و آظمنسانآ اظ کبالهب و ذسمبر ثنگطز؛ امط
مصمیمی اؾز.
اين مُیت زض الگویی مشؼوبضف ؾویاز موبلی لحوبِ نكوسه اؾوز و حشوی يکوی اظ
اؾشبنساضزهبی اين الگی ثآ «اؾش بزه اظ دطزاذز میػول» اذشهوبل زازه قوسه اؾوز .اظ
َطفی زض اين الگی حشی اقبضهای نیع ثآ صطوالحؿنآ نكسه اؾز و همیكوآ صوطو زازد
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ثآ همطاه زضيبفز ثهطه ثآ کبض ضفشآ اؾز .همچنین ثط ذمف نگبه اؾممی کآ گطه مكوکل
ثسهکبض سنگسؾز ثب مهیز زازدِ وی و زؾشگیطی مطزم حل مویقویز؛ زض نگوبه «الگویی
مشؼبضف ؾیاز مبلی» ،اين قرم ثربَط سنگسؾز ثیزد زض ثبظدطزاذز وامف ثبيس سنجیوآ
قیز ،اظ ثؿیبضی اظ حقیق محطوم گطزز و کطامز انؿبنی او ظيط دب گصاقشآ قیز.
 .2-1پرّيس از کٌس هال

ه طچآ ظائس ثط مقساض يطوضر و مربضع واػت ثبقس؛ کنع اؾز و ثبيس زض ضاه ذسا ان وبق
قیز و اگط کؿی ثب وػیز احشیبع ثآ هعينآ زضثبضه حیائغ يطوضیاـ ،ؾطمبيآ و نقسينوآ
ضا احشکبض و حجؽ کنس او نیع اظ کؿبنی اؾز کآ زض ضاه ذسا ان بق نکوطزه و ثبيوس منشظوط
ػصاثی زضزنبک ثبقس؛ چوید او ذویز ضا ثوط ذوسايف مقوسم زاقوشآ و احشیوبع میهویم و
احشمبلی ذیز و فطظنسانف ضا ثط احشیبع صُؼی و يطوضی اػشمبع زينی ثطسطی زازه اؾز
(س ؿیطالمیعاد ،شيل آيآ  34سیثآ).
جذٍل ( 5)2اصل ّفتن 5پرّيس از کٌس هال

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف
ؾیاز مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی
زض نگبه اؾممی ،انؿبد نجبيس ثطای سطؼ اظ حیازص

يک قییه ثطای فبئق آمسد
محبفظز و ثیمآ،

ثط ظيبدهبی غیطمنشظطه،

دبيآ ،4مؼیبض4

دؽانساظ کطزد ثطای امیض
ايُطاضی اؾز.

غیطمشطصجآای کآ ممکن اؾز زض آينسه گطفشبض آد
قیز؛ اظ هم اکنید دیلهبی کمنی ضا زض
حؿبةهبی دؽانساظ ذیز ،ػبَل ثگصاضز و کنع
کنس .ثیکآ زض میضز اين امیض ثبيس ثآ ذسا سیکل کنس
و ثب انؼبم کبضهبيی نظیط زػب و نسصآ اظ ثؿیبضی اظ
اين حیازص اػشنبة کنس.
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نشیؼآ گیطی :زض نگبه اؾممی مب انل ثیمآ قسد زض ثطاثط حیازص غیطمنشظوطه ضا ن وی
نمیکنیم ولی سطؼ اظ اين نیع حیازص نجبيس منؼط ثوآ کنوع موبل و ػبَول مبنوسد آد زض
حؿبةهبی دؽانساظ قیز.
زض واصغ مب ثب اين ضويکطز الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی مربل یم کآ سنهوب ضاه مقبثیوآ ثوب
حیازص غیطمشطصجآ ضا دؽانساظهبی احشیبَی ،ثیمآ کطزد ،گبضانشی و ثطنبموآهوبی حموبيشی
زولز مؼطفی میکنس .ثیکآ اين حیازص َجق صًب و صسض الهی اؾز و ثبيس ثوب سیکول ثوط
ذسا و اػمبلی مبننس زػب کطزد ،نسصآ زازد ،اػشنبة اظ گنبهوبد ،نویآضحوم و ...ثوب ايون
حیازص مقبثیآ کطز.
 .3-1رزقدّي خذاًٍذ ٍ سٌتّای حاکن بر آى

ضوظی زازد اظ افؼبل مرشم ذساونس اؾز و غیط اظ او ضوظی زهنوسهای نیؿوز و حقوی
اؾز کآ ذساونس ثط ذیز واػت نمیزه اؾز (المیعاد ،ع ،10ل.)209
الجشآ سؼهس و يمبنز الهی و ضظاصیز و ضوظیضؾبنی کآ ثآ ذساونس نؿجز میزهویم؛
ثب سؼهسار و يمبنزهبی انؿبنی يکؿبد نیؿز .چید ذساونس آفطيننوسه ايون نظبموبر و
مرییصبر اؾز؛ سؼهس او ثوب سؼهوس مریویصی کوآ ػعئوی اظ هموین نظوبم و سحوز سوأطیط
میػیزار اين نظبم اؾز؛ مش بور اؾز .فؼل ذساونس ػع ثوآ نویضر هموین نظبموبر
نیؿز .لصا ثطای قنبذز ضظاصیز ذسا ،ثبيس ثجینیم کآ نظبمبر کیی ػهبد ثط چوآ انویلی
اؾز و چگینآ اؾز (مُهطی ،1370،ل.)150
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جذٍل ( .)3اصل ّطتن 5رزقدّي خذاًٍذ ٍ سٌتّای حاکن بر آى

اؾشبنساضز و مقُغ

نقس ثب ضويکطزی اؾممی

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی

زض الگیی اؾممی ثبيس اين مُیت شکط
کؿت زضآمس،
دبيآ ،4مؼیبض2

ظمبنی کآ مطزم سیؾٍ يک کبضفطمب

قیز کآ اػیط قسد کطاهز زاضز و

ثطای کبض زض يک قال اؾشرسام

میػت زوضی انؿبد اظ ضظق و ضوظیاـ

میقینس؛ زضآمس کؿت میکننس.

میقیز (من ال يحًطه ال قیآ ،ع،3
ل،174

.)3656

ثطضؾی کننس چآ چیعی میػت

نگبضنسگبد اين الگی ثب سؼطثیبر ذیز ثآ

کؿت زضآمس،

میقیز کآ مطزم کؿت و کبضهبی

اين نشیؼآ ضؾیسهانس کآ چنبنچآ افطاز اػیط

دبيآ ،8مؼیبض8

ذیزقبد ضا قطوع کننس يب اضثبة

نكینس و ذیز کؿتوکبض ذیيف ضا آغبظ

ذیزقبد قینس.

کننس؛ ثآ من ؼز ثیكشطی زؾز می يبثنس.

نشیؼآگیطی :اين حقیقز کآ ذساونس اظ َطيق اؾجبثی زض اين نظبم آفوطينف ،مشک ول
ضوظی ثنسگبد ذیز قسه اؾز؛ ثبيس زض سطثیز افطاز ػبمؼآ مس نظط صطاض گیطز.
هطچنس الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی اػشقبزی ثآ ضظاصیز ذساونس و ؾنزهبی حبکم ثط
آد نساضز؛ ولی نگبضنسگبد آد زض ثطذی میاضز ،افطاز ضا زػیر ثآ ضػبيز انیلی مینمبيس
کآ َجق ؾنز الهی میػت افعايف ضظق میگطزز و زانكمنساد غطثی ثوب سؼطثیوبر ذویز
ثآ اين نشیؼآ ضؾیسهانس کآ دبيجنسی ثآ اين میاضز ،من ؼز ثیكشطی ثوطای موطزم ثوآ هموطاه
زاضز.
 .4-1تَجِ بِ ػذالت التصادی ٍ اجتواػي

کل نظبم ذیقز ثطاؾبؼ حق و ػسل ثنب قوسه اؾوز( .آل ػموطاد )18 :و ثوط ايون مجنوب
نظبمهبی سكطيؼی و اػشجبضی نیع الظم اؾز ثط دبيآ ػسل و صؿٍ ثنب قیز.
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ثآ ػنیاد مظبل ،ؾهمثطی افطاز زض سیلیس ثبيس ثطاؾبؼ میعاد مكبضکز آنبد زض اين امط
ثبقس و همچنین صیمزهبی کبالهب و ذوسمبر زض اصشهوبز ثبيوس زض چوبضچیة انویل و
مؼیبضهبی ػسالز اػشمبػی سؼیین قیز (ػییيیی ،1389 ،ل.)23
جذٍل ( 5)4اصل ًْن 5تَجِ بِ ػذالت التصادی ٍ اجتواػي

اؾشبنساضز و مقُغ

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف
ؾیاز مبلی
زؾشمعز يب حقیق دطزاذشی ثآ
کبضکنبد زض مكبغل ،مؼمیال
سیؾٍ ثبظاض کبض سؼیین میقیز.

کؿت زضآمس،

ثآ َیض کیی کؿت و کبضهب

دبيآ ،12مؼیبض5

سمبيل زاضنس کآ ثآ کبضکنبد زاضای
ثهطهوضی ثبالسط ،زؾشمعزهب يب
حقیق ثبالسطی نؿجز کبضکنبد
زاضای ثهطهوضی دبيینسط زهنس.

نقس ثب ضويکطزی اؾممی
همیكآ س بور زضآمسهب نبقی اظ س بور زض
ثهطهوضی افطاز نیؿز .ممکن اؾز زض ثبظاض
کبض نبضؾبيیهبيی ضخ زهس و ثربَط ػیامیی
مبننس ضانز ،قبيؼآ ،احشکبض و ،...صیمزهب و
زؾشمعزهب اظ حبلز ػبزالنآ ذبضع قینس.
نقسی کآ ثآ اين الگی واضز اؾز ،آد اؾز کآ
ثآ اين نبضؾبيیهب نمیدطزاظز.

نشیؼآگیطی :زض هط الگیی سطثیشی ثبيس سیػهی ػسی ثآ ػسالز اصشهبزی و اػشمبػی
قیز ولی زض «الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی» ثآ اين میيیع سیػآ چنسانی نكسهاؾز.
 .62-1لَام در هصرف

مرمنین ثبيس زض حیظه مهطف ،میيؼی صیامبنآ زاقشآ ثبقنس ،اػشسال ضا ضػبيز کننوس و اظ
اؾطاف و اصشبض زوضی نمبينس (فطصبد.)67 ،
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جذٍل ( 5)62اصل دّن 5لَام در هصرف

اؾشبنساضز و مقُغ

ذطيس کبالهب و
ذسمبر ،دبيآ ،4
مؼیبض 2

مؼیبضهبی الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی

نقس ثب ضويکطزی اؾممی

فهطؾشی اظ کبالهب و ذسمبسی ضا کآ

زض اينؼب ػع صیس زضآمسی ،هیچ مبنؼی ثطای

ثب سیػآ ثآ مؼمیػآ صیس ثیزػآی

مهطف کبالهب و ذسمبر شکط نمیقیز؛ زض

مؼین میذیاهنس؛ سكکیل زهنس،

حبلی کآ زض نگبه اؾممی حشی اگط فطز

کبالهب و ذسمبر ضا اظ ثیكشطين

ططوسمنسسطين انؿبد زض ظمین ثبقس؛ حق

مُییثیز سب کمشطين آد ضسجآثنسی

نساضز مهطف ثریمنآ ،مؿطفبنآ ،مجصّضانآ و

کننس و ضسجآثنسیقبد ضا سیػیآ کننس.

مشطفبنآ زاقشآ ثبقس.

نشیؼآگیطی :زض الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی سنهب زو صیس ثطای مهوطف هطچوآ ثیكوشط
کبالهب و ذسمبر مؼطفی میقیز :مُییثیز و صیس ثیزػآ .ثآ ػجبضر زيگط ايون الگوی ثوآ
گینآای زانفآمیظاد ضا سطثیز میکنس کآ گیيب مؼبظ هؿشنس َجوق صیوس ثیزػوآی ذویز،
هطگینآ کبال يب ذسمبسی کآ ذیاؾشنس؛ ثرطنس و يب هطگینآ فؼبلیز س طيحی کوآ ذیاؾوشنس؛
انؼبم زهنس .زض واصغ مؼیبض اين الگی ثطای مهطف ،آد چیعی اؾز کآ َجق صیوس ثیزػوآ،
ن ؽ انؿبد ثیكشط اظ آد لصر میثطز يب ثآ سؼجیوط ايون الگوی مُییثیوز ثیكوشطی ثوطای او
زاقشآ ثبقس .زض حبلی کوآ زض نگوبه اؾوممی ،مهوطف ثبيوس زض میيوغ صویام ثبقوس و اظ
مهبضف ثریمنآ ،مؿطفبنآ ،مجصّضانآ و مشطفبنآ دطهیع گطزز.
جوغبٌذی ٍ ًتيجِگيری

زض اين مقبلآ ثب ضويکطزی اؾممی ثآ نقس «الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی» دطزاذشیم و ثطذوی
اظ نقبٌ سكبثآ و نیع س بورهبی اين الگی ثب مجبنی زينی ضا مكرم کطزيم .همبدَیض کوآ
صجم نیع ثیبد قس ،فطيیآی انیی مب زض اين دػوهف اين ثیز کوآ الگویی مشؼوبضف ؾویاز
مبلی ،الگیيی فطزگطايبنآ اؾز و ثآ هیيزهبی ػمؼی ظنسگی انؿوبد کمشوط سیػوآ قوسه
اؾز؛ زض حبلی کآ زض آمیظههبی اؾممی ،زض کنوبض هیيوزهوبی فوطزی ظنوسگی انؿوبد،
هیيزهبی ػمؼی نیع میضز سیػآ ظيبزی صطاض گطفشآ اؾز .نکبر مهمی زض نقس اين الگی
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مُط قس کآ فطيیآ ثیبد قسه ضا سأيیس می نمیز .ثآ منظیض ػموغثنوسی نقوس ايون الگوی
ثطذی اظ اين نکبر ضا ثیبد میکنیم:
زض ػهبد ثینی اؾممی ،هسف ظنسگی انؿبد زض اين زنیب ضا ذساونس سؼیین کوطزه و آد
سکبمل فطزی و اػشمبػی انؿبد و ضؾیسد ثآ صطة الهی اؾز .امب الگویی مشؼوبضف ؾویاز
مبلی چنین نگبهی ثآ ظنسگی نساضز .زض واصغ دیففطو ايون الگوی ،ايون اؾوز کوآ هوط
قرهی ثبيس ذیز هسف ظنسگی ذویيف ضا مكورم کنوس و انشروبة افوطاز مجشنوی ثوط
سطػیحبر ،ؾميق و ضيبيزمنسی قرهیقبد اؾز و حشی اقبضهای ثآ ضيوبيزمنوسی
زيگط افطاز ػبمؼآ نكسه اؾز .اين امط نكبنگط نگبه فطزگطايبنآ حبکم ثط اين الگوی اؾوز؛
زض حبلی کآ زض نگبه اؾممی ،زض کنبض هیيزهبی فطزی ،هیيزهوبی ػمؼوی نیوع مویضز
سیػآ صطاض میگیطز.
همچنین زض نگبه اؾممی ثآ قرهی کآ امویال ذویيف ضا کنوع مویکنوس و احشیوبع
احشمبلی ذیز و فطظنسانف ضا ثط احشیبع صُؼی و يطوضی اػشمبع زينی ثطسطی مویزهوس؛
وػسهی ػصاة زازه قسه اؾز ولی زض نگبه اين الگی ،قرم مویسیانوس ثوطای حویازص
دیفثینی نكسه ،امیال ذیيف ضا ػبَل ثگصاضز و کنع کنس؛ هطچنس افطاز ظيبزی زض ػبمؼآ
ثآ اين امیال ثؿیبض محشبع ثبقنس .اين نکشآ نیع زاللز زيگطی ثوط فطزگطايبنوآ ثویزد ايون
الگی زاضز.
همچنین سیػآ ثآ ػسالز اصشهبزی و اػشمبػی زض اين الگی ثؿیبض کمضنوگ اؾوز .و
اين الگی افطاز ضا سطغیت ثآ فؼبلیزهبيی ثطای کؿت زضآمس مبننس ضثبذیاضی مویکنوس کوآ
کبمم نبقی اظ ذیزذیاهی و ػسم سیػآ ثآ امیض زيگط افطاز ػبمؼآ اؾز.
اوع سیػآ اؾمم ثآ هیيزهبی ػمؼی زض صبنید میاؾبر مكهیز اؾز .ولی زض نگبه
الگیی مشؼبضف ؾیاز مبلی ،اين صبنید هیچ ػبيگبهی نساضز .همچنین سیيویح زازيوم کوآ
ثطنبمآضيعی اؾمم زض ػهز زؾشگیطی اظ ثسهکبضاد سنوگزؾوز ػبمؼوآ اؾوز .قورم
َیجکبض میظف اؾز ثآ او مهیز زهوس و افوطاز ػبمؼوآ ثبيوس زض ػهوز ثطَوطف کوطزد
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مكکمر او سمـ کننس و او ضا اظ اين ويؼیز نبمؿبػس مبلی نؼبر زهنس .ولی الگویی
مشؼبضف ؾیاز مبلی ،فقٍ من ؼز قرهی َیجکبض ضا میثینس و مؼشقس اؾز ثبيس ثسهکبضی
کآ صبزض ثآ دطزاذز ثسهی ذیز نیؿز ،سنجیآ قیز و اظ ثؿیبضی اظ ذسمبر مبلی و معايبی
قایی محطوم گطزز و حشی ثآ وضقکؿشگی کكیسه قیز.
زض دبيبد ثطذی اظ زاللزهبی سحییل انشقبزی الگیی مشؼوبضف ؾویاز موبلی ضا ثوطای
سسوين الگیی اؾممی سطثیز مبلی ثیبد میکنیم .دیكنهبز میقیز کآ نکبر مُوط قوسه،
زض َطاحی الگیی اؾممی میضز سیػآ صطاض گیطز سب ثب سسوين الگیيی کبضآموس ،گوبمهوبی
مرططی ػهز ؾیقزهی افطاز ػبمؼآ ثآ ؾمز ؾجک ظنسگی مُییة اصشهوبزی و سحقوق
اصشهبز مقبومشی ثطزاقشآ قیز:
•

ثبيس ثب نگبهی ػوبمغ ثوآ ؾونن الهوی زض سوسثیط امویض انؿوبدهوب و لحوبِ ايون
سکنیلیغیهبی الهوی زض ثطنبموآ سطثیشوی ،ثوآ َطاحوی الگویی اؾوممی سطثیوز
مبلی دطزاذز.

•

زض الگیی اؾممی ثبيس مؿئیآ مبلکیز و حسوز و طایض آد ثآ زصز سجیین گوطزز
و ثب ؾبزهانگبضی غطثی ،مبلکیز ذهینی ثآ مؼنبی اذشیبض سبم زاقشن انؿبد زض
سهطف سؼطيف نگطزز.

• سمبم گعاضههبی الگیی اؾممی ثبيس زض ضاؾشبی سکبمل فطزی و اػشمبػی انؿوبد
و صطة او ثآ ذساونس ثبقس.
•

الگیی اؾممی ثبيس زض ضاؾشبی آگبهی افطاز ثآ مأمیضيز الهیقبد ػهز ػمطاد
و آثبزانی ظمین و ؾیق زازد آنبد ثآ فؼبلیزهبيی زض اين ضاؾشب ثبقس.

• الگیی اؾممی ثبيس زض کنبض سیػآ ثآ هیيزهوبی فوطزی ،هیيوزهوبی ػمؼوی
ػبمؼآ ضا نیع مسنظط صطاض زهس و زض اين ضاؾشب ثب سجیین انل میاؾبر ثوآ ػنویاد
يک سکییف زينی ثآ سطثیز افطاز ػبمؼآ همز ثگمبضز.
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•

ػبيگبه زِين ،ذطيس اصؿبَی ،قییه ثطذیضز ثب ثسهکبض و ...زض نگبه اؾممی ثبيوس
ثآذیثی سجیین گطزز سب همچید الگیی غطثی ،صوطو گوطفشن ثوآ ػنویاد قوییه
منبؾجی ثطای مهطف ثسود دطزاذز فیضی ثهبی آد سیقی نگطزز.

•

الگیی اؾممی ثبيس افطاز ضا ثآ دطهیع اظ کنع و ػبَل گصاضزد امیال ؾویق زهوس
سب دیل زض ػبمؼآ ثآ ػطيبد ثی شس و ػبمؼآ اظ ضکیز ثیمآ گطزز.

•

زض اين الگی ثبيس ؾبظوکبض حبکم ثط ضوظیزهی دطوضزگبض ثآ ثنسگبد ذیيف ،ثوآ
ذیثی سجیین گطزز سب افطاز ؾجک ظنسگی اصشهبزی ذیز ضا مجشنی ثط آد کننس.

•

میيیع ػسالز اصشهبزی و مجبضظه ثب فؿبز ثبيس زض اين الگی ثؿیبض مویضز سأکیوس
صطاض گیطز سب ظمینآ فؼبلیزهبی ؾبلم اصشهبزی زض ػبمؼآ فطاهم آيس.

•

زض حیظه مهطف نطفب ثآ مجبحظی مبننس صیس ثیزػآ و ضيبيزمنسی افطاز سیػآ
نكیز؛ ثیکآ ثآ ثحض صیام زض مهطف نیع سیػهی ػسی قیز و افطاز ػبمؼوآ ثوآ
دطهیع اظ مهبضف ثریمنآ ،مؿطفبنآ ،مجصضانآ و مشطافنآ ؾیق زازه قینس.

یادداضتّا
1. Financial Literacy
2. The Organization for Economic Co-operation and Development
3. Vladimir Putin
4. Council for Economic Education
5. National Standards for Financial Literacy
6. Personal Finance
7. JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy
8. Content Standards
9. Benchmarks
10. Ronald Reagan
11. Terrell bell
12. National Commission on Excellence in Education
13. A Nation at Risk
14. Goals 2000: Educate America Act
15. National Standards in Personal Finance
16. Income
17. Money Management
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18. Spending and Credit
19. Savings and Investment
20. National Standards in K-12 Personal Finance Education
21. Financial Responsibility and Decision Making
22. Income and Careers
23. Planning and Money Management
24. Credit and Debt
25. Risk Management and Insurance
26. Saving and Investing
27. National Standards for Financial Literacy
28. Earning Income
29. Buying Goods and Services
30. Savings
31. Using Credit
32. Financial Investing
33. Protecting and Insuring

کتابٌاهِ
القطآد الکطيم
دیابمی ،ػبزل و حیسض سیضانی (« ،)1390نقف ثطنبمآ زضؾی اصشهوبز زض ثطنبموآ سؼیویم و سطثیوز

ضؾمی و ػمیمی زنیب ،اضائآ يک ثطنبمآ ػمل ثطای يک ثطنبمآ زضؾی ما یل» ،نویآوضیهوبی
آمیظقی ،قمبضه .37
حط ػبمیی ،محمس ثن حؿن (1409ق) ،وؾبئلالكیؼة ،صوم :مرؾؿوة آلالجیوز (ػیویهمالؿومم)،
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In this time, the United States has designed a model for financial literacy and tries to
promote it by its large extent of advertisement throughout the world for the sake of
Americanization of the world. According to this fact that using of experiments of the
Western model is useful to design an Islamic model for financial education, in this
article our goal is the critical analysis of this model by the Islamic approach. For the
sake of research on this issue, we do research on different religious contents, , the
articles that are related to Islamic economics and also supreme documents of
administration of the Islamic Republic of Iran, and according to the selective
principles from the religious contents , we accomplish the thematic criticism of the
conventional model of financial literacy and we try to distinguish between the most
important similarities and different aspects and also its defects in comparison to the
religious principles. The most important findings of this article are that the
conventional model for personal finance education is an individual model and it has
less attention to collective identities of human life, but in the Islamic courses, the
collective identities are more attended besides the individual identities of human life.
Keywords: Islamic Economics, Islamic Model for Financial Education,
Conventional Model for Financial Literacy, Financial Literacy, Personal Finance
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