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ایگندمان   ی احمد  صادقوبی,  , ی, 

باصر )ی محمد,  بابک.   ,1400  .)

د اقتصاد  ینیمستندات  قانون    ی اصول 

 ی اقتصاد  ی زیبر برنامه ر  دیبا تاک   یاساس

اسالمی دست  عیصنا هنر  (,  44) 18,  ی. 

7-21 . 

های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهۀ اخیر، بیشترین  ترین بخش یکی از مهم  دستیصنایع

های اقتصادی،  بر مزیت زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. عالوه اشتغال درآمدزایی و  

-ها در جهان به دنبال بهرهسیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت  و  آثار فرهنگی، اجتماعی

صنعت ملی ماست   بخشی از هنر و  ،صنایع دستی  اصوالً  .گیری از این صنعت در کشور خود باشند

های فلسفی های ملی و نیز خالقیت و بینش ای تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش هبر جنبهکه عالوه 

قانون اساسی جمهوری سازد.  یای از کشورمان را منعکس مذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه  و

اساس اصول و ن برقتصادی جامعه ایرااسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ا

  یطرّاح  به  اصل،13  یط  رانیا  یاسالم  ی جمهور  یاساس  قانون  چهارم  فصلضوابط اسالمی است.  

  قانون   ی اقتصاد  اصول  دادن  قرار  مدّنظر  با  نوشتار  نیا   در  .است  پرداخته  جامعه  ی اقتصاد  یکل  اصول

اقتصادی قانون اساسی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول    ،یاساس

های قرآن کریم مستند دینی  یک از آیه به عبارتی دیگر، کدام   جمهوری اسالمی ایران چیست؟ یا

ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و  ل اقتصادی قانون اساسی است. اصلیاصو

- ی با رویکردی توصیفیاه. از طریق یک مطالعه کتابخاناستون اساسی جمهوری اسالمی ایران  قان

آیه شناسایی  و  استخراج  به  مستحلیلی،  که  کریم  قرآن  اقتصادی  قانون های  اقتصادی  اصول  تند 

 پردازیم. می است،اساسی 

 اهداف پژوهش 

 ؛ بازشناسی رویکرد دین اسالم به اقتصاد .1

 دستی.صنایعشناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی و دیدگاه آن نسبت به  .2

 سؤاالت پژوهش 

 دین اسالمی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟  .1

اقتصاد و صنایع دستی وجود    ۀدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چه مستندات دینی دربار  .2

 دارد؟ 
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری 

 مقدمه 

اجتماعی ـ اقتصادی مهم و با آثار فرهنگی، سیاسی و    های مقوله یکی از    دستیصنایعهای اخیر، بدون تردید  در دهه 

همواره رو به    دستیصنایعآمده است. در چند دهۀ گذشته،  ای فراگیر و جهانی درصورت پدیدهمحیطی بوده که به  

با دستی  توجه به تولیدات صنایع  ت.های اقتصادی جهان بوده اسین بخش تردر حال متنوع شدن و یکی از بزرگ   ،رشد

کند. افزایش تولیدات ماشینی  بر هنرهای سنتی ایران در کارآفرینی و رشد مشاغل روستایی نقشی مؤثر ایفا می  تکیه

دستی با طرحی اصیل و سنتی سوق    ی تهیه و تولید صنایعسو   ای بهگونه  جامعه را به  ۀذوق و سلیق   ،و غیراصیل تمایل

های مردم آنجاست و میثاقی است که اکثریت افراد یک  افکار، اهداف و آرمان  ۀ کشور چکیدقانون اساسی هر    .داده است

  ای کنند؛ مجموعهماعی خود را بر اساس آن تنظیم میهای فردی و اجتی رسیدن به اهدافی مشترک، فعالیت ملّت برا

ها را با یکدیگر و  ارتباط آن  ،کشور  گانهشکل حکومت و سازمان عالی قوای سهمتشکل از قواعد و مقررات کلی که  

های ررسی استعدادها و ظرفیتب  (.1:  1390)اشکذری:    نمایدافراد را در مقابل دولت مشخص می  های حقوق و آزادی 

در نواحی  ویژه  است. این مسئله بهوظایف دولت در شرایط کنونی  ترین  همغال در اقتصاد مناطق یکی از مایجاد اشت

در چنین    ت بیشتری برخوردار است. یاقتصادی و فرهنگی از اولو  ،مند از توان بالقوه اجتماعیحال بهرهعین محروم در 

دستی های فراوان صنایعمنطقه با جذابیت صاد روستایی در  ناپذیر اقتجدایی  جزء  ۀمثابدستی بهشرایطی توسعه صنایع

اقتصادی منطقه  را در جهت رشد اجتماعی و رونق    یبسیار امیدبخشانداز  بل توجه گردشگرانی است که چشمو شمار قا

بر ظرفیت افزودن  برنامه   زایی آن دراشتغالهای  و  وبرابر  اجرایی کشور می  ریزان  و  ایناز   ؛گشایدمدیران  رو کنکاش 

برنامه  همطالع توسعپیرامون  اهمیت  و  نقش  ایجاد ظرفیت   ،با مصرف  دستیصنایع  ۀریزی،  و    و   های جدیدشناسایی 

بهبود شاخص  ،تغال مولداش و  ارتقاء سطح درآمد و معیشت وهای  ارتقاء  نیز  و  اقتصادی    واررفاه هزاران خانه  کالن 

 .کنداین صنعت ضرورت پیدا می در روستایی و شهری فعال

واقع، در   د. شو، اقتصادی و فرهنگی تشکیل می اعی های اجتمهای تخصصی در زمینهن این مطالعات با انجام بررسیرکاا 

انتظام  انسانی را    بخش قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی و  همه امور است و اجرای دقیق آن آزادی و حرمت 

ساس همین قانون است که  زیرا بر ا  (.108:  1373)مدنی،    بندد بر هرگونه استبداد و خودکامگی میتضمین و راه را  

نون کنند. قاخود را نسبت به دولت شناسایی می  بیند و مردم نیز حقوق خود را در بین مردم مشخص می  گاهدولت تکیه

زبان با مس  اساسی  با مردم صحبت می آن  .والن استئمکالمه مردم  اساسی  قانون  از  استفاده  با  نیز  ها  کنند و مردم 

منابع حقوق اساسی جمهوری اسالمی (.  10:  1368)حائری شیرازی،    کنندرا با زبان قانون اساسی بیان می  انتظاراتشان

لفین و محققین حقوق، یک سلسله منابع را برای حقوق ؤتفاوت دارد. مایران با تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا  

حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است    .د که بعضی از این منابع، جنبه عام داردنکناساسی کشورها معین می 

مشترک  بر آن منابع عام که با دیگر کشورها  و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران عالوه 

ترین منابع حقوق اساسی است منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرت   .هم دارد  یاست، منابع بسیار معتبر اختصاص

می مشروعیت  و  الهی  جنبه  حقوق،  آن  به  و  دارد  ریشه  اسالمی  امت  فکر  اعماق  در  و  که  خاص  منبع  قرآن  دهد. 
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بنا، توجه و سیر و حرکتش اسالمی است، باید از قرآن  ترین منبع دوران خود است. حقوقی که اصول، احکام، ماساسی

احکام پرتحرک و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسالمی    ئۀ الهام بگیرد. اسالم در مفهوم اصلی و کامل خود، ارا

  واقع، قانون اساسی امتریشه در قرآن دارد. قرآن که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به

 اسالم بوده است. 

لذا پژوهش    ؛نیامده استتحریر در   ۀپژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشت  ۀدرخصوص پیشین

به بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و براساس روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول    آن است  رو برپیش 

 دستی بپردازد.ایعاقتصاد دینی با تکیه بر اقتصاد صن

 دستی صنایع .1

های عمیقی در اعتقادات، آداب، رسوم و فرهنگ  دستی، هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که ریشه صنایع

کننده بسیاری از احتیاجات جوامع بوده  صنایع دستی از قدیم، در مراحل مختلف تکامل اقتصادی، تأمین  جوامع دارد.

)ترکان،   تعریف، صنایع(.  1:  1399است  در  اطالق میگرچه  کاربردی  و  تزئینی  هنرهای  تمامی  به  که  دستی  گردد 

شوند، در ذات  مندی از ماشین خلق میمواد و مصالح موجود طبیعت و بدون بهره   ،صرفاً با کمک دستبر اینکه  عالوه 

ای که انسان گونهباشد، به  در روح مخاطب  دارای پویایی و جاودانگی فرهنگی و هنری و نیز افسون اثرگذاری خود باید  

همین اساس در طول تاریخ،    بر  .ای صمیمانه برقرار کنددارد و با روان او رابطهرا به چالش، تفکر و تحرک درونی وا

  ؛ن مبتکر به صورت آثاری زیبا و جاودانه پدید آمده استدستی با الهام از روح لطیف و ذوق شیرین هنرمنداصنایع

بیگانگان توانسته است به علت    ۀهنگام هجوم و سلط  و حتی  سیاسی  و  اجتماعی  سخت  شرایط  آثاری که همواره در

بیشتر مردم دنیا، عزیز و از هرگونه تعرض مصون مانده باشد و    ۀپذیری خود و عالقهای خاص تولید و مخاطبویژگی

های  عرصه   ۀ از هنگامی که بشر پای بر هستی نهاده، زنان در هم .حیات، استقالل، عشق و هدف خود ادامه دهدبه  

جای پای مردان نقشی حیاتی و خالّق ایفا کرده، در جای بهسیاست، دین و فرهنگ و هنر، پا   زندگی همچون اقتصاد،

های  اکنون در گنجینه اند و درخشش ماندگاری را هم خویش را بر تارک زمان حک کرده  ۀ های سازندتمدن بشری نشانه

های  این نقش  ۀاز جمل د.ان بزرگ دنیا در قالب آثار بازمانده از عصر ماقبل تاریخ، تاریخ و زمان متأخر به نمایش گذاشته

از آنهای هنر و اصیل گرانه، حضور زنان در تمامی عرصه هدایت که ازجمله مصادیق اساس    استدستی    صنایع  ،تر 

 .آفرینش تمدن بشری است

چهار  به به  صنایع  کلی  میطور  تقسیم  دستی  و  کوچک  سبک،  سنگین،  که  دسته  دارای خصوصیات  شود  یک  هر 

 ،مفهوم واحد و ثابتی نیست و هنوز تعریفی که جامعلغوی، دارای    دستی از نظرفرد هستند. اصطالح صنایعبهنحصر م

توان عاریف میبر مبنای مجموع ت .وضع نشده است ،کشورهای مختلف باشدکارشناسان در   ۀکامل و مورد پذیرش هم

 دستی برشمرد: برای صنایعزیر را    ی هاویژگی

 .است اساسی نقش دارای  انسان روحی  و جسمانی نیروهای  آن در  که است هاییفعالیت جملهاز  دستیصنایع ▪
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  نیست و  کارشناس و متخصص خارجیوجه نیازمند  هیچ به   که  است  ای ناوابسته   و  ملی  صنایع  شمار  در  دستیصنایع  ▪

 مین است.أارزانی قابل تآسانی و ن ساده و به آمواد اولیه مورد مصرف در  

  و   ذوق  واقعدر   و   نیست  زیاد  ۀسرمای  و   پیچیده  چندان  وسایل  و  ابزار  محتاج  دستیصنایع  های رشته   اکثر  در   فعالیت  ▪

 آید.تولید به حساب میترین عامل  هم م و تریناصلی صنعتگر مهارت و  استعداد

  یا دایمی های مهاجرت  مانع  و  بوده کشاورزی  اقتصاد مکمل عوامل  از یکی روستایی مناطق در خصوصاً  دستی،صنایع ▪

 .شودمی  هاآن فصلی

ها  فرهنگ انتشار و تبادل ۀزمین  در ثری مؤ  نقش تواندمی و بوده ملت و قوم  هر تمدن و تاریخ از بازتابی دستیصنایع ▪

 و سنن مناطق مختلف کشور باشد.

باید گفت:   از صنایع ه مجموعه  دستی عبارت است ازصنایعدر مجموع  بافته ای    آثار ،  های داری نری و سنتی شامل 

که با   سنگی است  سنتی، هنرهای فلزی وهای  رودوزی چرمی و کاغذی، سفال و سرامیک، هنرهای چوبی و حصیری،  

ایرانی و بهره شناختمحدودیت هنر و ذوق و زیبا اولیه قابل دسترس وی  از مواد  ابزار    گیری  بومی به کمک دست و 

 . شه در تاریخ کهن ایران زمین داردجمعی تولید شده و ری  فردی وو با کاربری و زندگی    ضروری 

 

 قانون اساسی اهداف اقتصادی  .2

 در مجموع، هفت هدف اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است:  

 کند. ای که خود او در جامعه تولید می . مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی در پرتو کار خلّاق و ارزش افزوده 1

برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی . آزاد نگه داشتن بخشی از وقت انسان برای اینکه فرصتی مناسب  2

های اقتصادی، نباید سالمی، تالش برای تأمین نیازمندی داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادی جمهوری ا

 بلکه مقداری از وقت آنان باید برای خودسازی انسانی، الهی و رشد معنوی، آزاد باشد.   ؛ همه وقت افراد جامعه را بگیرد

د در این طبیعت  برداری تخریبی نسبت به امکاناتی که خداونرزه با اسراف و نفی هر نوع بهرهاعتدال در مصرف، مبا.  3

 ها در اختیار همگان قرار داده است. برای زندگی انسان

دی و  داری دولتی نشود و آزا داری خصوصی یا سرمایه سرمایه  ۀ ه با عامل اقتصاد تا برد. حفظ آزادی انسان در رابط4

 کرامت او در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود. 

خود تولید کند و متناسب با نیازهای   ،. تأکید بر استقالل اقتصادی کشور تا جامعه از نظر اقتصادی، خودکفا باشد5

استقالل جامعه    با  است و  های دیگری اقتصادی زیربنا و ریشه وابستگیجهان امروز، وابستگ   خود مصرف کند؛ چون در

 نیست.   سازگار 
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قرار    گاه نباید مورد غفلتهای انسان است و هیچ های صنعتی از جلوه ؛ زیرا پیشرفت. تأکید بر تکامل فنی و صنعتی6

 ریزی اقتصادی جامعه، باید بر آن تأکید شود. بنابراین، در برنامه  ؛گیرد

ای خاص؛ زیرا اوّلی از  وگیری از چپاول عدهبع طبیعی و جلالمال و مناعدالت اقتصادی در استفاده از بیت . برقراری  7

 در این طبیعت آفریده است.   اموال عمومی است و دومی را خداوند برای همه افراد کشور

 بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی   .3

آمده  قانون  این  در فصول مختلف  اساسی  قانون  در  اقتصادی  مباحث  به  غیرمستقیم  و  اصول اشارات مستقیم  اند. 

درج شده    55تا اصل  43اند که در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان »اقتصاد و امور مالی« از اصل  مستقیم اصولی 

های اقتصادی قوی دارند: عالوه بر  شود که در فصول مختلف، جنبه و اصول غیرمستقیم، شامل همۀ آن اصولی می

ی دارند که در مقوالتی همچون استقالل اقتصادی،  اصل دیگر نیز صبغه اقتصاد  39،  اصل مندرج در فصل چهارم   13

های  خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت

 شوند. بندی میخارجی و نظایر آن دسته 

خوانیم: »در نه هدف« می  ره »اقتصاد وسیله استدر بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با گذا

نظام  دیگر  نه همچون  اوست  تکامل  و  رشد  در جریان  انسان  نیازهای  رفع  اصل،  اقتصادی،  بنیادهای  های  تحکیم 

اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل  

یی  آشود. ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کاریرشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی م 

مناسب برای   ۀتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینبهتر در راه وصول به هدف نمی

افراد و    ۀ رای هم مین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار ب أهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تبروز خالقیت 

 حکومت اسالمی است« . ۀ عهد رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر

اما نویسندگان آن که به نقش زیربنایی اقتصاد در    ؛اندیشانه و آرمانی استمهم قانون اساسی، البته نیک   ۀاین مقدم

ای مایهمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد...« را که بن أجامعه باور نداشتند، از همان آغاز »ت

نون قا  ۀهای دموکراتیک پیشرفته بود، در مقدم اقتصادی و از شعارهای بنیادین باورمندان به سوسیالیسم و جامعه

اساسی گنجاندند. اینکه در عمل تا چه اندازه این شعار پیاده شد یا نشد، چیزی است که در مباحث دیگر باید به آن 

 توجه شود.

ئل اقتصادی پرداخته است، ولی  با وجودی که اصول بسیاری از قانون اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسا

 است:به شرح ذیل تصادی قانون اساسی های اقترین اصل مهم
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری

عدل و    ،قسط   سالمی از راه نفی هرگونه ستمگری،جمهوری ا  ،اصل دوم:  براساس بندهای چهارم و ششم این اصل 

کند. در این اصل، رعایت قسط و عدل  فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می  ،اجتماعی  ،اقتصادی   ،استقالل سیاسی

 عبیر کرد. توان در راستای مقابله با فقر تفسیر و ترا می 

های مادی و معنوی، اصل سوم: در اصل سوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه 

ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت    برای ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه طبق ضوابط اسالمی  پی

توان بنابراین می؛  عنوان وظایف دولت تعیین شده استهداشت و تعمیم بیمه به ب  ،کار  ،مسکن  ،های تغذیهدر زمینه 

 محور این اصل را از میان بردن فقر و ایجاد رفاه دانست.

اصل بیست و هشتم: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به   

توان گفت امکان شرایط مساوی برای احراز شغل به مشاغل ایجاد کند که می  کار و شرایط مساوی را برای احراز 

 تعبیری مقابله با نابرابری ناشی از رانت است. 

از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی اصل بیست و نهم:   از تأمین اجتماعی  سرپرستی،  برخورداری 

های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به  درراه 

است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،  

 یک افراد کشور تأمین کند. های مالی فوق را برای یک خدمات و حمایت

ایرانی است. دولت موظف است با رعایت    ۀنیاز، حق هر فرد و خانواد  داشتن مسکن متناسب با  اصل سی و یکم: 

 زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ،خصوص روستانشینان و کارگرانهب ،اولویت برای آنها که نیازمندترند

 های کلی نظام اقتصادی جمهوری اسالمی فصل چهارم که محور امور اقتصادی است، ضمن بیان ویژگی   فصل چهارم:

 کند.ایران طی دو اصل به صورت مستقیم فقرزدایی را از وظایف جمهوری اسالمی ایران بیان می

کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه  اصل چهل و سوم: 

 شود: ابط زیر استوار می در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس ضو

مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل    تأمین نیازهای اساسی:  -1

 ؛خانواده برای همه

 ؛تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل  -2

بر تالش شغلی محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه تنظیم برنامه اقتصادی به صورتی که شکل و    -3

 ؛فرصت و توان کافی برای خودسازی  و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد 

 کشی از کار دیگری.به کاری معین و جلوگیری از بهره رعایت آزادی انتخاب شغل و نبود اجبار افراد -4
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 ؛ اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حراممنع  - 5

 ؛، توزیع و خدمات، تولید گذاری ، سرمایهون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرفشئ ۀمنع اسراف و تبذیر در هم  - 6

 ؛ اقتصاد کشوراستفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت  - 7

 ؛اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور ۀجلوگیری از سلط - 8

به مرحل  -  9 را  تأمین کند و کشور  را  نیازهای عمومی  افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که  بر    ۀ تأکید 

 خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. 

ریزی  ، تعاونی و خصوصی با برنامهسه بخش دولتی ۀپای المی ایران برنظام اقتصادی جمهوری اس اصل چهل و چهارم: 

معادن بزرگ که    و  صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی  همۀمنظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل  

ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است  به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت

، تجارت و خدمات  ش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعتشود. بخهر و روستا تشکیل میکه در ش

 های اقتصادی دولتی و تعاونی است.  شود که مکمل فعالیت می

ها  ها، رودخانهعادن دریاها، دریاچه های موات یا رها شده مهای عمومی از قبیل زمین انفال و ثروتاصل چهل و پنجم:  

طبق مصالح عامه نسبت به آنها   کهها  در اختیار حکومت اسالمی است  ها، جنگلها، دره های عمومی، کوهیر آبو سا

 عمل نماید. 

تواند به عنوان مالکیت نسبت  اصل چهل و ششم:  هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کسی نمی

 .کار را از دیگری سلب کندوکار خود امکان کسب و به کسب

 کند. محترم است ضوابط آن را قانون معین می ،اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد

های  ها و توزیع فعالیت برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استاناصل چهل و هشتم: در بهره  

 ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. اقتصادی میان استان

نهم: و  چهل  ثروت دول  اصل  است  موظف  ربات  از  ناشی  سرقغصب  ،های  اختالس،  رشوه،  قمار،،  از  سوء  ت،  استفاده 

های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن  ها و معامالت دولتی، فروش زمین کاری ، سوءاستفاده از مقاطعهموقوفات

 المال بدهد. و در صورت معلوم نبودن او به بیتبه صاحب حق رد کند   ،فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته

های بعد باید در آن حیات اجتماعی  حیط زیست که نسل امروز و نسلاصل پنجاهم: در جمهوری اسالمی حفاظت م

های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط  رو فعالیت ایناز   ؛گرددرشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میبهرو 

 مالزمه پیدا کند، ممنوع است. ناپذیر زیست یا تخریب جبران 
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری

به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی    شود مگرنمی   اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع

 شود.به موجب قانون مشخص می 

 دستی در توسعه اقتصادی جایگاه صنایع .4

های مهم های مختلف از دیرباز یکی از حرفهچندین هزار ساله در ایران و تنوع رشته  ۀصنایع دستی به دلیل سابق

های اخیر بررسی  در سال . به خود اختصاص داده است  رود و باالترین میزان اشتغال را در کشور ایرانیان به شمار می

دهد که ساالنه از محل صادرات صنایع دستی و فرش، بیش از نیم میلیارد دالر ارز  نفتی نشان میروند صادرات غیر 

دستی بالغ بر چهار میلیارد دالر    این در حالی است که آمارهای رسمی تجارت جهانی صنایع.  عاید کشور شده است

سوم جهانی را دارد. همچنین کشور   ۀدستی، ایران پس از چین و هند، رتبت. از نظر میزان اشتغال در صنایعبوده اس

از نظر تنوع رشته از نظر حجم   ۀنوع آن شناسایی شده است، رتب  150های صنایع دستی که حدود  ما    نخست و 

از نظر   .بسیار پایین قرار دارد   ۀرتب(  9)، اما از نظر میزان صادرات در  ستم جهان را دارادستی مقام سوتولیدات صنایع 

طور مستقیم و غیرمستقیم در صنایع دستی مشغول  اکنون حدود ده میلیون نفر بهجمعیت شاغل در این بخش هم

لحاظ سهم صنایع دستی   . ازندتواند ساالنه تا صد هزار شغل ایجاد کد و در صورت تقویت این رشته میهستنفعالیت  

در تولید ناخالص ملی کشور باید گفت که بیشترین میزان، یعنی سه درصد، به این بخش تعلق دارد. این در حالی  

پتروشیمی    ( 10) درصد و سهم  2/ 5گذاری،  است که سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی با چندین سال سرمایه

اقتصادی کشور و جهان    ۀجایگاه و نقش صنایع دستی در توسع  که  دهد یم  آمارهای مذکور نشان  .تنها دو درصد است

نخست تولید ناخالص ملی    ۀاین رشته، هنوز رتب  ۀتوجهی به تقویت و توسعرغم کم به در سطح باالیی قرار دارد و  

افزایش    کشور را به خود اختصاص داده است و چنانچه این رشته را در کنار صنعت گردشگری قرار دهیم، جایگاه آن

های اقتصادی، بخش خصوصی و تعاونی،  های اخیر به دلیل ضعف بنگاه متأسفانه در سال  .چشمگیری خواهد یافت

تولید در سیاستناکارآمدی سازمان از صنایع دستی، اطالع های متولی  بازارهای  گذاری و حمایت  از  ناقص  رسانی 

های بخش خصوصی و تعاونی با و بنگاه   ولیدکنندگانخارجی، ناآشنایی ت  انجهانگردان  حضور چشمگیر  جهانی، عدم

از ذائقهآفر کنندگان، موجب کاهش شدید صادرات صنایع  های مصرفها و سلیقهیند صادرات و عدم اطالع کافی 

های اخیر با وجود توجه بسیاری از کشورها به هنرهای ملی، به علت تعدّد مراکز  دستی کشور شده است. در سال

گذاری  ریزی، نبودن سرمایهصنایع دستی، نبودن هماهنگی الزم برای سیاستگذاری و برنامه  ۀدر حوزدولتی و عمومی  

مناسب و تسهیالت بانکی در این زمینه و نبودن قوانین و مقرراتی که حمایت بیشتری از صنعتگران و تشویق صنایع  

دچار مشکالت و تنگناهای فراوانی شود. با وجود    دستی را فراهم آورده باشد، موجب شده این صنعت کهن و سودآور،

گذاری برای ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی حدود متوسط بخش صنعت است، اما سرمایه  ۀهزین  ۀاینکه سران

 .گذاری جدّی صورت نگرفته استتاکنون در این زمینه سرمایه
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تنگاتنگ و مستقیم    ۀصنعت گردشگری رابط  ۀدرخور توجه اینکه معموالً سودآوری بخش صنایع دستی با توسع  ۀکتن

هستند. مثالً هرچه صنعت گردشگری به  مکمّل هم اقتصاد جهانی ۀدارد و در بسیاری موارد این دو بخش، در توسع

دستی به همان نسبت رشد خوبی خواهد  یع تردید درآمد حاصل از فروش محصوالت صناتوجهی برسد، بی  رشد قابل

درصد از اشتغال دنیا در صنعت گردشگری متمرکز شده است. این عدد نشان    5/10  ذکر است که  ۀ شایست .داشت

ویژه  دهد که سهم گردشگری در اقتصاد جهانی رشد قابل توجهی داشته است و تقریباً در بعضی از کشورها به می

ربط المللی ذی کارشناسان بینبینی  شود. طبق پیش یافته سودآورترین منبع اقتصادی محسوب میکشورهای توسعه

ترین  میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و این بخش به بزرگ  6/1جهان به    انمیالدی تعداد جهانگردان  2020تا سال  

  700جهان حدود    انمیالدی تعداد جهانگردان  2000براساس آمار سال  . المللی تبدیل خواهد شدتجارت بین  ۀحوز

میلیون جهانگرد بوده و به همین نسبت هم میزان فروش   1/ 5آمار سهم ایران حدود  میلیون نفر بوده است. در این  

بر جایگاه اقتصادی صنایع عالوه  ت.کشورها بسیار اندک بوده اس  ا دیگر محصوالت صنایع دستی در کشور در مقایسه ب

یا صنعت گردشگری،  تی  ترین پیام صنایع دسخور توجه است. مهمجهانی بسیار در   ۀدستی، نقش فرهنگی آن در توسع

هاست. یافتن مشترکات اجتماعی و فرهنگی، آشنایی  گوی فرهنگوبه عبارتی تحقق گفت  ها و تعامل و تبادل فرهنگ

شناسی  مردم  های علمی، صنعتی و هنری،با نوع ساختارها و روابط اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی، قابلیت

 .گوی ماندگار است واین نوع گفت ۀی سنتی و... از جملها و هنرهافرهنگو شناخت خرده 

 مستدات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی   .5

مبانی عنوان  به اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، افزون بر مبانی و مستندات خاص، آیات و روایاتی   

در زیر به برخی از آنها  بایست حاکم بر مقررات اقتصادی جامعه باشد.  مطالب متنوع این اصول بوده که میو مستند  

 : دشواشاره می

 است:ساسی متوجه آیات زیر ی قانون اطور کلی اصول اقتصادبه

    1لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً« وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا »   

سفیهان ندهید )ولى( رزق و مخارج آنان را از  ى زندگى شما قرار داده، به دست یبرپا ۀو اموال خود را که خداوند وسیل

 (. 21:  1378)قرائتی،  درآمد آن بدهید و آنان را بپوشانید و با آنان سخن شایسته و نیکو بگویید

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ   ةً»یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَ لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّآ أَنْ تَکُونَ تِجَرَ  

      2« بِکُمْ رَحِیماً

 
 نساء.  ۀ سور 5.آیه  1
 نساء. ۀسور 29.آیه  2
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری

نکه تجارتى با رضایت یکدیگر  اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید، مگر ای  ،ایداى کسانى که ایمان آورده 

 (. 53:  1378)قرائتی،  ه شما همواره مهربان بوده استو خود )و یکدیگر( را نکشید، همانا خداوند نسبت ب باشد

 « 3وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ٰ  إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ   ٰ  »هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى 

اوست آن کس که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفریده، سپس به آفرینش آسمان پرداخت و آنها را به صورت  

 (. 87: 1378)قرائتی،  د و او بر هر چیزى آگاه استکر هفت آسمان، استوار 

 « 4إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ٰ  خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ »یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا 

راستى  ههاى )وسوسه انگیز( شیطان، پیروى نکنید. باى مردم! از آنچه در زمین، حالل و پاکیزه است، بخورید و از گام 

 (. 253:  1378)قرائتی،  که او دشمن آشکار شماست

 «5وَالْعَاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِینَ  ٰ  إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ   ٰ  هِ وَاصْبِرُوا لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّ ٰ  »قَالَ مُوسَى

موسى به قوم خود گفت: از خداوند یارى بجویید و صبر و مقاومت کنید، زیرا زمین از آنِ خداوند است که آن را به هر  

 (. 223: 1378)قرائتی،   گذارد و فرجام )نیک( از آنِ پرهیزکاران استیک از بندگانش که بخواهد به ارث مى 

 کند: ل چهل و سوم قانون اساسی بیان میاص

کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با  مین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه أبرای ت

 شود: اساس ضوابط زیر استوار میحفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر 

مین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل  أت  -1

 خانواده برای همه.

مین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه  أت  -2

که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به    کسانی

های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق  تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه 

ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت  برنامههای حاکم بر  درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت 

 گیرد. 

 
 بقره.  ۀسور 29 ۀ.آی 3
 بقره. ۀسور 168 ۀ.آی 4
 اعراف.  ۀسور 128 ۀ.آی 5



 1400اسفند  ، 44 ۀ، شمار18 ۀدور 17 
07 - 21  

، بر تالش شغلیتنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه   -3

افزایش مهارت و  فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و  

 ابتکار داشته باشد.

 کشی از کار دیگری.رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره  -4

 احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.  ،انحصار ،منع اضرار به غیر -5

 گذاری، تولید، توزیع و خدمات.رف، سرمایهشئون مربوط به اقتصاد، اعم از مص  ۀ منع اسراف و تبذیر در هم -6

 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.  -7

 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. -8

ن کند و کشور را به مرحله خودکفایی کید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامیأت  -9

 برساند و از وابستگی برهاند. 

 : استمستند بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی در جهت نفی تمرکز ثروت آیات زیر 

 6.« 7« أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی» 6الّ إِنَّ الِْإنْسانَ لَیَطْغی» » َ

 (. 535:  1378)قرائتی،  بیندنیاز میچون خود را بی کند. ان می گمان آدمی طغیپندارند( بیکه می نه چنین است) 

وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ ال یَکُونَ   وَ الْیَتامى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى   رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى   »ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

«. )قرائتی،  وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِدُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ

1378 :542 .) 

از اهل آبادى  ها به رسولش بازگرداند، پس براى خدا و براى رسول و براى خویشاوندان و یتیمان و  آنچه را خداوند 

ان و در راه ماندگان است تا )این اموال( تنها میان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه پیامبر براى شما  مستمند

)قرائتی،    آورده، بگیرید و آنچه شما را از آن بازداشته، ترک کنید و از خدا پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است 

1378 :542  .) 

وَالَّذِینَ    ٰ  یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ    کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ  » 

 7وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ«  الْفِضََّةَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ

 
 علق.  ۀسور 7و6 ۀ.آی 6
 توبه. ۀسور 34 ۀ.آی 7
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری

استفاده از موقعیّت خود،( اموال مردم را به ناحق  اید! بسیارى از دانشمندان و راهبان، )با سوءکه ایمان آورده   ىاى کسان

کنند، پس  اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى که طال و نقره مى  دارند و کسانىخورند و آنان را از راه خدا باز مىمى

 (. 412: 1378)قرائتی،  ه!آنان را به عذابى دردناک، بشارت بد

مستند بند پنجم اصل چهل و سوم در منع احتکار روایاتی از پیامبر اکرم )ص( و امیر مؤمنان علی )ع( و بخشی از  

 دستورالعمل امام علی )ع( به مالک اشتر است: 

ه تنها اند، کرکنندهو بدمعامله و بخیل و احتکا»این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ نظر  

فروشی، فروشند که این سودجویی و گرانخواهند میشند و کاال را به هر قیمتی که میاندی با زورگویی به سود خود می

کن که رسول خدا از آن افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کاال جلوگیری    ۀهم  برای 

هایی که بر  سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد با نرخ کرد. باید خرید و فروش در جامعه اسالمی به جلوگیری می

ار کند، او را کیفر ده که عبرت دیگران شود اما در کیفر  فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتک

 (. 53)نهج البالغه: نامه  او اسراف مکن 

که آن را جنگ با خدا    استبقره    سورۀ  279  و  278،275مستند بند پنجم اصل چهل و سوم در منع ربا براساس آیات  

 فرماید: کند و میو رسول خدا قلمداد می 

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا    لِکَٰ  ذَ  ٰ  بَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  »الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّ

  ئِکَٰ  وَمَنْ عَادَ فَأُولَ  ٰ  فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ    ٰ  فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَۀٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  ٰ  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا    ٰ  

 8. هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ«   ٰ  أَصْحَابُ النَّارِ 

خیزند مگر همانند برخاستن کسى که بر اثر تماس شیطان، آشفته  خورند، )در قیامت از قبرها( برنمىکسانى که ربا مى

خیزد.( این )آسیب( بدان  خورد و گاهى برمىتواند تعادل خود را حفظ کند، گاهى زمین مى )نمىدیوانه شده است.    و

که خداوند خرید و فروش را حالل و ربا را حرام کرده است.  حالى سبب است که گفتند: داد و ستد نیز مانند رباست. در

دست  ه  رى کرد، آنچه در گذشته )از طریق ربا باى از پروردگارش به او رسید و )از رباخوارى( خودداپس هر کس موعظه 

شود. امّا کسانى که )دوباره به رباخوارى( بازگردند، آنان اهل آتش خواهند  آورده( مال اوست و کار او به خدا واگذار مى 

 (. 435:  1378)قرائتی،  مانندبود و در آن جاودانه مى 

 9رُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَ

 
 بقره. ۀسور 275 ۀ.آی 8
 بقره. ۀسور 278 ۀ.آی 9
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اید! تقواى الهى پیشه کنید و آنچه را از )مطالبات( ربا باقى مانده است، رها کنید، اگر ایمان اى کسانى که ایمان آورده 

 دارید. 

 10نْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ« وَإِ ٰ  » فَِإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  

هاى شما از  اید و اگر توبه کنید، )اصل( سرمایه پس اگر چنین نکردید، )بدانید که( اعالن جنگ با خدا و رسولش داده 

 . (278: 1378)قرائتی،  شودکنید و نه بر شما ستم مىدر این صورت( نه ستم مى آنِ خودتان است. )و

  ۀ سور  27و    26راف و آیات  اع  ۀسور  31  ۀ مستند بند ششم اصل چهل و سوم در منع اسراف و تبذیر نیز بر اساس آی

 فرماید:که می  ستاسرا

 11. إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ«  ٰ  »یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  

هاى خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید،  اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد )به هنگام نماز، لباس و( زینت 

 .(251: 1378)قرائتی،  داوند اسرافکاران را دوست نداردهمانا خ

 12.حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا«  ٰ  »وَآتِ ذَا الْقُرْبَى 

 گونه ریخت و پاش و اسرافى نکن.حقّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا کن و هیچ 

 13.وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا«   ٰ  انُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ » إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَ

 هایند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود.همانا اسرافکاران برادران شیطان

 فرماید:در باب انفال می

الْأَنْفَالِ   لِلَّهِ وَالرَّسُولِ    ٰ  »یَسْأَلُونَکَ عَنِ  الْأَنْفَالُ  بَیْنِکُمْ    ٰ  قُلِ  اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  إِنْ کُنْتُمْ    ٰ  فَاتَّقُوا  اللَّهَ وَرَسُولَهُ  وَأَطِیعُوا 

 14مُؤْمِنِینَ« 

پرسند )که از آن کیست؟( بگو: انفال، از آنِ خدا و  انفال )غنائم جنگى و اموال عمومى( مى  ۀ )اى پیامبر!( از تو دربار

ارید، از خدا و رسولش  پیامبر است. پس، از خداوند پروا کنید و )روابط( میان خودتان را اصالح کنید و اگر ایمان د

 (. 264:  1378)قرائتی،  اطاعت کنید
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 ایوب احمدی گندمانی، محمد صادقی، بابک باصری

 گیری نتیجه

ریزان  گذارن و برنامهقوانین فرادستی ایران نشان داد که اقتصاد صنایع دستی کمتر موردتوجه سیاستبررسی اسناد و 

، سند نقشۀ جامع علمی کشور  1404انداز ایران در افق  کالن کشور بوده است. اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشم

باره  مسائل مرتبط با آن سخنی نگفته و در این  سالۀ دوم توسعه درخصوص اقتصاد صنایع دستی وو قانون برنامۀ پنج

گانۀ توسعه ایران، تعریف مشخصی از صنایع دستی نشده است و نهادهای متولی این های پنجند. در برنامه اسکوت کرده 

د  ای هدفمندستی و عرضه نکردن برنامهعه با ذکر کلیاتی در زمینۀ صنایعخوبی مشخص نیست. در برنامۀ اول توسکار به

دستی و...(، توفیقی برای کشور حاصل نشده و حتی این بخش از  ین نهاد متولی، بودجه، نوع صنایعو عملی )عدم تعی

از برنامۀ سوم توسعه، حفظ و مرمت بناهای تاریخی به  از برنامۀ دوم توسعه حذف شده است.  از برنامه،  عنوان یکی 

مبتال و  مسائل  گرفته  قرار  توجه  مورد  نحوۀ    به صنایع دستی  و  توسعۀ صنایع دستی  ریزی  برنامههمچنان سیاست 

ابنای تاریخی به  و سهم آن در اقتصاد کشور مسکوت مانده است. در برنامۀ چهارم و پنجم عالوه  اقتصادی  بر حفظ 

دستی  های صنایع  های تخصصی و حمایت از مالکان آثار تاریخی منقول و توسعه و بهبود امکانات زیرساختی قطب موزه

توجه .  های مناسب و کاملی برای صنعت وسیع صنایع دستی باشدتواند برنامه ایران توجه شده است که این موارد نمی

مدت و بلندمدت و اسناد فرادستی ایران باعث شده است سازمان های میانریزی نکردن به اقتصاد صنایع دستی در برنامه 

رتبۀ دولت  رغم عضویت مقامات عالی به  ،یراث فرهنگی و صنایع دستیمیراث فرهنگی و صنایع دستی و شورای عالی م 

نتوانند در توسعۀ اقتصاد صنایع   ،های )قوۀ مجریه( جمهوری اسالمی ایران از صنایع دستیو حمایت برخی از دولت 

 . ویژه در بخش صنایع دستی بین المللی توفیق چندانی کسب کننددستی ایران به 

صنایع دستی در ایران ندارند    ۀریزان کالن کشور، باور و ارادۀ الزم را برای توسعن و برنامه اارگذرسد سیاستبه نظر می 

المللی در مقولۀ فرهنگی و اجتماعی است. آمیز بودن صنایع دستی بین که این مسئله ناشی از نگرش حکومت به تهدید

تقلیل نگاه  بهمچنین  و  فرهنگی  دستی  صنایع  حوزۀ  به  فرهنگی  گونهی گرایانه  به  دستی  توجهی  صنایع  بومی های 

ایران، نمیگذاری ترین بخش صنایع دستی جهان در سیاست ترین و جذاب عنوان بزرگ به تواند ها و اسناد فرادستی 

ای و جهانی و رسیدن به سطح اول اقتصادی منطقه )صنایع  ایران را به جایگاه مناسبی در بازار صنایع دستی منطقه 

رسد که  بر این اساس، به نظر می.  انداز برساندکی از حوزه های مهم اقتصادی( مطابق با سند چشم عنوان یدستی به

آمیز بودن حوزۀ صنایع دستی به نگاه  ریزان کالن کشور از نگاه تردیدآمیز و تهدیدگذاران و برنامه تغییر نگرش سیاست

گرایانه به  های فرادستی و پرهیز از نگاه تقلیل رنامه صنایع دستی و انعکاس آن در ب  ۀساز در حوزآفرین و توسعهفرصت 

ضرورت    روستایی   و  های مختلف صنایع دستی فرهنگیگذاری در حوزهتدوین برنامه و سرمایهو  های صنایع دستی  گونه

د و مزایای  ای فرهنگی و توجه خاص به ابعاعنوان مقولهگریانه به صنایع دستی بهآن، پرهیز از نگاه تقلیلبردارد. عالوه 

برای توسعه اقتصاد    یگشایتواند رویکردی مناسب و راه اقتصادی و همچنین فواید سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن می

کاری  پرهیز از موازی   و  مدیریت یکپارچه صنایع دستی  ،گذاری جامعصنایع دستی ایران باشد. همچنین، طراحی سیاست
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اعمال سیاست  اقتصاد  های متناقض در حوزه  نهادی و  برای هموارسازی مسیر توسعۀ  صنایع دستی ضرورتی آشکار 

 . صنایع دستی در ایران است

 

 منابع  

 ها کتاب 

 قرآن کریم 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 ، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.5ترجمۀ آیۀ نساء،  سورۀ(. تفسیر نور، 1378قرائتی، محسن. )

 هایی از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درس 29 ۀآی  ۀبقره، ترجم سورۀ ــــــــــ،(. 1378)  ــــــــــــــ 

 هایی از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درس128  ۀآی  ۀاعراف، ترجم سورۀ، ــــــــــ (. 1378)ــــــــــــــ  

 قرآن. از هاییدرس  فرهنگی مرکز: علق، تهران سورۀ 7و 6ترجمۀ آیۀ علق،  سورۀ، ــــــــــ (. 1378)ــــــــــــــ  

 قرآن. از هاییدرس  فرهنگی مرکز: حشر، تهران سورۀ 7ترجمۀ آیۀ   حشر، سورۀ، ــــــــــ  .(1378)  ــــــــــــــ 

 قرآن. از  هاییدرس  فرهنگی مرکز: تهران توبه، سورۀ 34ترجمۀ آیۀ  توبه، سورۀ، ــــــــــ . (1378)  ــــــــــــــ 

 ، تهران: انتشارات همراه.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران(. 1373الدین. )مدنی، سید جالل

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. گیری قانون اساسیمروری بر شکل(.  1382)  ــــــــــــــــــــــ 

 مقاالت 

با ت1399اعظم. ) ترکان،   پایدار«، دومین کنفرانس علمی و پژوهشی  أ(. »توسعه صنایع دستی  بر صنایع خالق  کید 

 روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم انسانی.

  ۀ، مجله معرفت، شمار« پایدار  توسعه»   به  نگاهی  با  اساسی  قانون  اقتصادی   اصول  (.1390. )محمدجواد  اشکذری،  خلیلیان
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