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  دیباچه
استکبار جهانی پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، تمامی توان و امکانـات  
خود را براي به شکست کشاندن نظام اسالمی به کار برده است که به فضـل  

هـاي   قتـی دشـمنی آنـان در عرصـه    و. اي نرسیده است به نتیجهتاکنون الهی، 
اي که  امنیتی، سیاسی و فرهنگی در ایران به شکست انجامید، تنها برگ برنده

قی مانده، ناکارآمد نشـان  هاي اخیر در دستان مخالفان نظام اسالمی با در سال
ترین محوري است  مسائل اقتصادي اساسیدر واقع . اقتصادي استدادن نظام 

کنـد در   ر، آماج قرار داده است؛ چون احساس میهاي اخی که دشمن در سال
هـایی   کنـد و رخنـه   پذیر می مسائل اقتصادي خألهایی داریم که نظام را ضربه

  .سد مستحکم نظام نفوذ کندبه تواند از آنجا  وجود دارد که می
بـا  ) مدظله العالی(اي  اهللا خامنه رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت

اص خود در تعیین سـال جهـاد اقتصـادي، از تمـامی     نگري خ درایت و آینده
بـا  و . بـاش درآینـد   خواست براي مقابله با این تهدید بـه حالـت آمـاده   مردم 

شرکت در این مبارزه مقدس اقتصادي عالوه بر ناامید کـردن دشـمن، زمینـه    
آورند تا الگویی براي دیگر کشورها  پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی را فراهم 

  .باشندجوامع اسالمی به ویژه 
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ــن   اي خــانواده ـــ اســالمی، جامعــه جامعــه ایرانــی محــور اســت کــه ای
هاي الهـی برخاسـته اسـت و در علـوم اجتمـاعی، از       گرایی از ارزش خانواده

برند که هسته اولیه جامعه از آن ریشه  خانواده به عنوان نهادي اثرگذار نام می
ه فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـه    تنها در پیشرفت و توسـع  خانواده نه. گیرد می

نقش اول دارد، بلکه در پیشرفت و توسعه اقتصادي جامعه نیز نقش اساسـی  
کند و میزان چگونگی و نوع حضورش در عملکرد و چرخـه اقتصـاد    ایفا می

هاي مطـرح در جهـاد اقتصـادي خـانواده      یکی از عرصه. گذارد کشور اثر می
ز یک سـو و نقـش خـانواده در    است که با توجه به تقدس جهاد و خانواده ا

  . تولید، توزیع و مصرف از سوي دیگر، نقش مهمی دارد
هـاي اسـالمی صـدا و سـیما بنـابر       گروه مطالعات خانواده مرکز پژوهش

هـاي صـدا و سـیما، پـژوهش      رسالت سازمانی خود براي پشتیبانی از برنامـه 
  .قرار داد را در دستور کار خود» نقش و کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي«

کتاب حاضر، جستاري در این زمینه است که با همت و تالش پژوهشگر 
 .استشده نگاشته  حسین بافکارب آقاي اارجمند، جن

  
  هاي اسالمی صدا و سیما مرکز پژوهش

  اداره کل پژوهش
  گروه مطالعات خانواده

  
  
  
  



  

  
  
  
  

  گفتار پیش
تاریخ خود گام نهاده  بدون تردید، ایران اسالمی امروزه به مرحله جدیدي از

پیـروزي   .اي که آزمونی بزرگ براي ملت سرافراز ایـران اسـت   است؛ مرحله
داده  هاي عمیق و اساسی رخ دگرگونی هاي گوناگون و نظام اسالمی در عرصه

ویـژه   اي است کـه جهانیـان ـ بـه     ر کشور و تأثیر آن بر جهان اسالم به گونهد
ي عمیق و دقیق در اسـالم  ا به واکاورده اسالم و انقالب ـ ر دشمنان قسم خو

گـویی بـه ایـن پرسـش      آنان در صدد پاسخ. و مذهب تشیع وادار کرده است
هـاي فرهنگـی و سیاسـی چنـین      آیا اسـالمی کـه در عرصـه   : اساسی هستند

آفرین است، براي رفع مشکالت اقتصادي جامعه و رسیدن بـه مرحلـه    تحول
نان اهمیت دارد که بنا به فرموده این موضوع چاي دارد؟  خودکفایی هم برنامه

  :نظران نیز بر آن تأکید دارند مقام معظم رهبري، صاحب
نظران معتقدند یکی از مسائل داراي فوریت و اهمیت بیشـتر در   صاحب«

این برهه از زمان، مسائل اقتصادي و حرکت جهادگونه در این عرصه اسـت؛  
ت اقتصادي به دنیا و همه زیرا اگر نظام اسالم توانایی خود را در حل مشکال

و [ها نشان دهد، این موضوع در پیشرفت کشـور و عـزت ملـت ایـران      ملت
  1.»تأثیر بسیاري خواهد داشت[اسالم 

                                                   
، ایراناقتباس از فرمایشات مقام معظم رهبري در جمع زائرین و مجاورین حرم رضوي، روزنامه . 1

 .24، ص4757، ش 15/1/1390
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بخشی از مشکالت اقتصادي موجود، در طبیعت هر انقالبـی وجـود   البته 
دارد، اما قسمت دیگر آن، زاییده عملکردهاي نادرست در برخورد با مسـائل  

ست که همین مشکالت باعث شده است دشمن ضمن تـالش در  اجتماعی ا
  .کند متمرکز» اقتصاد«هاي دیگر، بیشتر سعی خود را روي  عرصه

دار حکومـت دینـی در جهـان     از این رو، بر مردم عزتمند ایران که پرچم
 »جهاد اقتصادي«هستند، الزم است با اطاعت از فرمان رهبر فرزانه، در طرح 

بـار دیگـر بـا حرکـت جهشـی و اصـالح        اشند و یـک مشارکت فعال داشته ب
هاي دولت به جهانیان اثبات کننـد   عملکردهاي اقتصادي و همکاري با برنامه

تنهـا در   جانبه است که با تکیه بر مبانی دینی خـود، نـه   که اسالم، مکتبی همه
توانایی ایجاد تحول در جامعـه را دارد، بلکـه    هاي سیاسی و فرهنگی، عرصه

  . ر بعد اقتصادي نیز رفاه و آسایش افراد جامعه را فراهم کندتواند د می
توان به نقش خانواده در میدان کـار   به یقین، در این مرحله از مبارزه، نمی

توجه بود؛ زیرا خانواده از ارکان اساسی جامعـه اسـت کـه نـوع      و اقتصاد بی
عملکرد و میزان حضورش در چرخـه اقتصـادي کشـور، از جملـه تولیـد و      

در واقـع، جهـاد اقتصـادي بایـد از اولـین و      . رف، بسیار اثرگـذار اسـت  مص
هسته جامعه، یعنی خانواده آغاز شود و ترین  در عین حال اصلیترین  کوچک

در این جهاد، آشنایی خانواده براي موفق شدن . سپس کل جامعه را دربرگیرد
، ضروري هایی که باید وارد شود و در آن به جدیت و تالش بپردازد با عرصه

از طریـق  هـاي محتـرم    بهتر است در این راسـتا بـه خـانواده   بنابراین، . است
فراگیـري، اثرگـذاري و   بـا توجـه بـه    ویژه رسانه ملـی   هاي گروهی به رسانه

  .هاي الزم انجام گیرد بخشی آگاهی هاي آن، جذابیت
  



  
  

  
  

  
  

 کلیات: فصل اول

  هاي مختلف آن معنی جهاد و عرصه .1
در راه [جاهد به معناي بذل جهد، جنـگ بـا دشـمن کـافر      از مصدر »جهاد«

  1.است] براي گسترش دین[کارگیري تمام توان و تالش  و به] خدا
  :فرماید مقام معظم رهبري درباره جهاد می

معیـار جهـاد همـان چیـزي     . معیار جهاد، شمشیر و میدان جنـگ نیسـت  
پس . ود داردوج» مبارزه«است که امروزه در زبان فارسی ما، در کلمه 

اول : حـتم الزم اسـت   در مبارزه دو چیـز بـه طـور    ».مبارزه«جهاد یعنی 
و جهــد و تــالش و تحــرك باشــد؛ دوم اینکــه در مقــابلش  اینکــه جــد
پس جهاد متقوم . مبارزه آنجا که دشمن نیست، معنا ندارد. دشمن باشد

و جهد کند این جهـاد   اگر کسی علیه دولت جد. بر این دو رکن است
  2.ت، بلکه این فتنه استنیس

                                                   
  .169، ص فرهنگ لغات و اصطالحات فقهیسید محمد حسینی، . 1
امید ؛ سایت حوزه و  جهادگران؛ نشریه 23/6/1376فقه،  سخنان مقام معظم هبري در درس خارج. 2

  .396، ش 1387، آذر انقالب
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مقـام معظـم   . دهد هاي مختلف رخ می جهاد یا مبارزه با دشمن در عرصه
  :فرماید رهبري در این باره می

. شود گفت جهاد هر تالشی را نمی. اي دارد جهاد یک بار معنایی ویژه
انسـان یـک   . در جهاد، حضور و رویـارویی بـا دشـمن مفـروض اسـت     

ا یـک   . ل او نیست، این جهـاد نیسـت  کند، دشمن در مقاب تالشی می امـ
خواهید یک تالشی را انجام دهید که بـه خصـوص یـک     وقت شما می
ممکـن اسـت   . شود جهاد سینه شما ایستاده است، این می به دشمن، سینه

. ممکن اسـت جهـاد مـالی باشـد    . باشد) جنگ(این جهاد به شکل قتال 
همـه اینهـا   . ی باشدممکن است جهاد فن. هاد علمی باشدممکن است ج

  1.انواع و اقسام مبارزه است. جهاد است
اثـر  با سختی و رنـج در راه خـدا کـه    همراه تالشی است  ،جهاد ،بنابراین
، به ذهن متبادر »جنگ«، بیشتر معنی اعم آن یعنی »جهاد«از واژه . معنوي دارد

بر شکل دفاعی و گاه تهـاجمی مبـارزه، اشـکال علمـی،       شود، ولی افزون می
اصـلی   ،در یک کالم، جهاد. گیرد ي، سیاسی و فرهنگی نیز به خود میاقتصاد

وسـیله آن موانـع    تواننـد بـه   ها می عمومی در دین مبین اسالم است که انسان
هاي گوناگون، از میان بردارند و  فراروي تکامل و پیشرفت خود را در عرصه

، حرکت و روح جهادي وجـود داشـته باشـد   هر جا . به کمال مطلوب برسند
خیـر   ،شود که این حالت انسان، در ایمان، آرمان و خدمت به دیگران حل می

  .آورد و برکت را به همراه می

  جهاد اقتصاديمعنی، مفهوم و کارکرد  .2
 ،آید گونه که گفته شد، در ادبیات دینی هرگاه سخن از جهاد به میان می همان

نظـام  زیـرا در   موانع فراروي مسیر رشد و حرکت اسـت؛ حذف هدف، مبارزه و 
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پس یـک  . اسالمی، هدف اساسی از خلقت، رشد مادي و معنوي انسان است
جامعه سالم و بالنده باید بستر الزم را براي رشـد انسـان و بهبـود وضـعیت     

در . ا کنـد ت مطلوب که کمال انسانی است، مهیبه وضعیموجود و تبدیل آن 
که در این صورت  این مسیر، آنچه از آن گریزي نیست، برخورد با سدهاست

اي حرکـت   گونه البته گاهی این موانع به. باید  براي برداشتن آن موانع کوشید
در . آنهـا را از میـان برداشـت   توان  نمیکنند که با کوشش معمولی  می را سد
ایـن  . نیاز است )جهاد(ناپذیر و مبارزه  به تالش مضاعف، کار خستگی ،نتیجه
مل جهاد از پذیرش عمومی برخوردار باشـد و  پذیر است که ع زمانی امکانمهم، 

مردم از نظر فکري و روحی آمادگی مبارزه و حـذف موانـع پـیش رو را داشـته     
  .باشند

وي آن جهاد اقتصادي هم مبارزه در عرصـه اقتصـاد سـالم و موانـع فـرار     
 ... عیـب  اقتصادي است که قائم به ذات و بی« :مقصود از اقتصاد سالم. است
  1.»باشد

  :نویسد  مکارم شیرازي در این باره میاهللا آیت
جریان یک اقتصاد سالم در پیکر اجتماع، همچون جریان خون سـالم در  «

ترین و در عین حال گویاترین تفسیري است  این ساده. کالبد یک انسان است
ممکن است در  .توان براي بیان نقش اقتصاد در جوامع انسانی ذکر کرد که می

گردش خون، در حیات یک انسان نداشـته باشـیم،   حال عادي توجه به نقش 
بسـته  ... سیسـتم  اخـتالل  ها به خـاطر   رگ اما هنگامی که مجراي یکی از شاه

عضـوي کـه مجـراي    . شود العمل شدید آن ظاهر می شود، بالفاصله عکس می
شود، و اگر این عضو از اعضاي اصلی باشد،  خونش بسته شده فوري فلج می
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وارض اقتصاد ناسالم نیـز در پیکـر اجتمـاع ماننـد     ع. مرگ حتمی خواهد بود
یک اجتماعی که با یک سیستم ناسالم اقتصادي دست . اختالل در خون است

هر ان باید در انتظار ] به عنوان مثال به بیگانگان وابسته است[به گریبان است 
  1.»ها باشد نارسایی

   :فرماید میدرباره نیازمندي به دیگران  7امام علی
بـا او برابـر    ،نیـاز از هـر کـه گـردي     بـی  .اسیر او خـواهی بـود   ،هر که شويمحتاج «

  2.»، فرمانرواي او خواهی شدکنیهرکه نیکی و احسان به خواهی شد و 
هاي اسالمی بدون اقتصاد سالم غیر قابل  در واقع، از دیدگاه اسالم، هدف

  . تأمین است
راروي اقتصـاد سـالم   یعنی مبارزه با موانعی که ف ؛بنابراین، جهاد اقتصادي

مقـام  سخنان توجه به با . استوابسته  به بیگانگاناقتصادي که  یا وجود دارد
 ،کـه در حـال حاضـر   شـود   مشخص میمعظم رهبري درباره جهاد اقتصادي 

ــوانعی  ــرهم ــیش روي به ــزایش   پ ــروي انســانی، اف ــه، اشــتغال نی وري جامع
، کاهش فاصـله  هاي تولید اري بخش خصوصی، استفاده از ظرفیتذگ سرمایه

طور کلی استقالل و کارآمدي اقتصاد کشور وجود دارد که بایـد  ه طبقاتی و ب
  .با آن مبارزه کرد) فرهنگ جهاد(با روحیه و رفتار جهادي 

  فرهنگ جهادي و عناصر اساسی آن .3
ارائـه تعریفـی دقیـق از فرهنـگ     » فرهنـگ «با توجه به گستردگی مقوله واژه 

تـوان   پسـند مـی   در یک تعریف ساده و عامـه  ولی. جهادي کار مشکلی است
                                                   

 ).غییربا اندکی ت( 25و  24، صص خطوط اصلی اقتصاد اسالمیناصر مکارم شیرازي، . 1
سـید  : ، ترجمـه ترجمـه و شـرح غـررالحکم و دررالکلـم    عبدالواحد بن محمـد تمیمـی آمـدي،    . 2

  .554، ص2الدین حسینی، ج جالل
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هاي رفتاري و عقیدتی  اي ارزشمند از ویژگی فرهنگ جهادي مجموعه: گفت
. است که به صورت مواریث از جهادگران صدر اسالم به یادگار مانده اسـت 

هـاي رفتـاري و عقیـدتی، تمـام موانـع و       جهادگران با اتکا بـه ایـن ویژگـی   
از این رو . داشتند اعتالي اسالم از میان بر میهاي فراروي را جهت  دشواري

البته براي درك . توان براي حذف موانع از آن بهره گرفت به اقتضاي زمان می
هاي فرهنگ جهادي  بهتر فرهنگ جهادي باید نسبت به خصوصیات و بایسته

  1.آگاهی یافت
هـا   عامل اساسی تحرك انسانعناصري وجود دارند که  ،در فرهنگ جهاد

قلمرو جغرافیایی بـه پویـایی و   هاي مختلف انسانی را در یک  و گروهد هستن
تـوان از جهـاد سـخن     نمی. سازند ها را ممکن می دارند و ناممکن ل وامیتحو

بـا واکـاوي در   . سخنی به میان نیـاورد  آفرین ولی از این عناصر تحرك ،گفت
 مامـا  ،ب، معمـار کبیـر انقـال   کشورار فرهنگ جهادي در ذگ هاي بنیان اندیشه
راحتـی قابـل    بـه  آفـرین  و مقام معظم رهبري، ایـن عناصـر تحـرك    =خمینی

  .پردازیم اکنون به آنها میهستند که شناسایی 

  عالقه به اعتالي دین )الف
هـدف از جهـاد در دیـن     .داردریشـه  اي قرآنی است که در دیـن   جهاد، واژه

ر اوایـل  د =امـام خمینـی   .اسالم، ترویج و تحکیم اسالم ناب محمدي است
ام، بـه تنهـا    فرزنـدان جهـادي  « :فرمودانقالب خطاب به حامالن این فرهنگ 
 در 2».هاي اسالم نـاب محمـدي اسـت    چیزي که باید فکر کنید، استقرار پایه

جوانـان پرشـور انقالبـی را بـه      ،هـاي دینـی   گیري از آموزه امام با بهره ،واقع
                                                   

 .هاي فرهنگ جهادي پرداخته شده است در فصل دوم به خصوصیات و بایسته. 1
  .21، ج صحیفه امام، =اهللا موسوي خمینی سید روح. 2



10     نقش و کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي  

مقطع زمـانی هـم کـه    در این  .کند دعوت میسازندگی و نوسازي در جامعه 
اند، هدفشان اعـتالي   مقام معظم رهبري مردم را به جهاد اقتصادي فرا خوانده

دین و نشان دادن قدرت آن در اداره امور کشـور و رفـع مشـکالت اساسـی     
  .جامعه است

  مداري والیت )ب
بـوده و در لغـت بـه معنـاي قـرب، دوسـتی، یـاري،        » ولـی «والیت از مـاده  

لـی معنـاي اصـلی آن قـرار گـرفتن چیـزي در کنـار        و. است... تصدي امر و
در فرهنــگ  1.اي در میــان نباشــد بــه نحــوي کــه فاصــله. چیـز دیگــر اســت 

انــد کــه گــویی  اي بــا والیــت پیونــد خــورده جهــادي جهــادگران بــه گونــه
ــه اســت  همــین عشــق و دوســتی . عشــق و دوســتی در تــاروپود آنهــا نهفت

نـان شـور و نشـاط    در وجـود جهـادگران چ  ایـن عشـق   . مایه حرکت اسـت 
 شناسـند و بـه هـر بحـر و بـرّ      نمـی سـر از پـا    ،کند که با هر فرمان ایجاد می

دسـت گرفتـه تـا     روسـتاهاي دور در از سـازندگی  . نهنـد  مـی پرخطري پاي 
سنگرســازان «یابنــد و افتخــار  حضــور مــی ،هــاي نبــرد پرخطرتــرین صــحنه

 مقــام معظــم رهبــري در وصفشــان. کننــد را نصــیب خــود مــی »ســنگر بــی
ــد مــی و رگ و جانشــان بــه امــام وصــل  جهــادگران عاشــق امامنــد« :فرمای
  2.»است

  خدمت به مردم )ج
خدمت خالصانه  ،هاي جهادي ها و برنامه ها، طرح فلسفه اجراي همه سیاست
بـه  . ویژه مردم محروم و مستضـعف جامعـه اسـت    و صادقانه به خلق خدا به

                                                   
 . 83، ص ت فقیه در عصر غیبتوالیرضا رجایی تهرانی،  علی. 1
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رفـع  بـه مـردم،    گـزاري خالصـانه   در فرهنـگ جهـاد، خـدمت    ،دلیـل همین 
محرومیت و تأمین نیازهاي اساسی آنان براي رضـاي خـدا از عوامـل دیگـر     

در  =امـام راحـل  . رود بـه شـمار مـی   ت اعباداز جمله است که  آفرین تحرك
   :فرماید آخرین پیام خود، درباره عشق جهادگران به مردم می

عشق جهاد در خدمت به اسـالم و مـردم، چشـم دل عشـاق خـدمت بـه       
وسـعت و دامنـه و گذشـت و ایثـار     ... دم را روشن نمـوده اسـت  دین مر

مردان و زنان جهادگر جنگ و صلح بزرگ و کوچـک، فقیـر و غنـی    
  1.این مرز و بوم را فرا گرفته است

  دوستی میهن )د
چهارمین عامل که مکمل عوامل دیگر است، عالقه به سربلندي و سـرافرازي  

هاي  جهادگران را براي بریدن رگهرسیدن به استقالل واقعی است که  ومیهن 
ایـن اصـل چنـان مهـم اسـت کـه       . دارد وابستگی به بیگانگان به تکاپو وامـی 

   :فرماید خطاب به جهادگران می =امام خمینی ،جهادگر بزرگ عصر ما
ــی   امیــدوارم کــه از سیاســت صــحنه  هــاي ســخت نــه شــرقی و نــه غرب

اسـتقالل واقعـی   جمهوري اسالمی عبور کنید که اگر ایـران را بـر پایـه    
  2.ایم هیچ کاري نکرده ،ریزي نکنیم پایه

  هدف از طرح جهاد اقتصادي در خانواده .4
 وگـو  گفـت هاي اقتصادي معمـوالً هرگـاه دربـاره اقتصـاد خـانواده       در بحث

تأکیـد شـود، بیشـتر    » هزینه«و  »درآمد«شود، به جاي آنکه روي دو عامل  می
افـزایش درآمـد تقویـت    بـه  باور ، نتیجهدر . شود روي کسب درآمد تأکید می
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کنـد   بت کار مـی سرپرست خانواده براي افزایش درآمد، دو یا سه نو. شود می
در تعـادل روانـی   نـاگزیر  ولـی  رفـع کنـد،   تا مشکالت اقتصادي خـانواده را  

تنهـا   نـه خـانواده  با طرح جهـاد اقتصـادي در   . شود میخانواده اختالل ایجاد 
ــاره  ــدیریت درب ــد و م ــزایش درآم ــی  اف ــث م ــرف بح ــه در  مص ــود، بلک ش

انـداز و   پس ،هایی هستیم که با مدیریت هزینه جوي معیارها و ارزشو جست
بـا برقـراري تعـادل     ،بنـابراین . کـرد به تعادل آن کمک  بتوان سرمایه خانواده

فراهم براي جامعه  ترداناتر، کارآمدتر و شایسته یزمینه تربیت فرزندان ،روانی
بـه منـافع ملّـی     ،به فکر منافع فـردي خـویش باشـند   شود تا بیش از آنکه  می

هـا و   مدیریت هزینـه  ،با برقراري تعادل روانی در خانواده ،یقین  به. بیندیشند
تنها وضـعیت اقتصـادي    نهگذاري،  مشارکت در تولید و سرمایهگذاري  سرمایه
جامعه و رفـع موانـع آن   اقتصاد بلکه زمینه براي رشد  ،شود بهتر می ،خانواده

بهبـود وضـعیت    و هاسـت  زیـرا جامعـه متشـکل از خـانواده     ؛شود اهم میفر
  .بهبود وضعیت اقتصادي جامعه است ،اقتصادي خانواده

  دالیل طرح جهاد اقتصادي در خانواده .5
در به همـین جهـت نقـش آن را     .خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه است

الیلی که باعث شده است ترین د مهم .کردتوان انکار  نمیمیدان کار و اقتصاد 
  :، عبارتند ازشودخانواده توجه به در سال جهاد اقتصادي، 

  رنگ شدن نقش خانواده در تولید کم )الف
هـاي   ویـژه خـانواده   هاي ایرانی به بیشتر خانواده ،چندان دور هاي نه در گذشته

آنـان بـا    .آمدنـد  هرکدام یک واحد تولیدي به شمار میعشایري، روستایی و 
 خودکفـا تنهـا   نه ،غذاییمواد  و هنري ،صنایع دستیدر ویژه  ات خود بهتولید
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داشـتند و نقـش مهمـی در     بلکه مازاد تولید خود را به بازار عرضه می ،بودند
بیشـتر   ،لیهشهري با خرید مواد او هاي حتی خانواده. کردند تولید ملی ایفا می

هـاي   فانه در سـال متأسـ . کردنـد  در منزل تهیه می شانغذایی را خودنیازهاي 
رنـگ شـده    از الگوهاي بیگانه کمپیروي بر اثر کارکرد تولیدي خانواده  ،اخیر
نیازهـاي  همـه  دهند  هاي ایرانی ترجیح می اي که بیشتر خانواده به گونه ؛است

ستایی وخانوارهاي روابستگی اقتصادي ی حت. خود را آماده از بازار تهیه کنند
و نیازهاي شود  می بیشتربودند، روز به روز ها  که خودکفا و مستقل از شهري

تولیـدگران  ست که بسـیاري از  ا این در حالی. کنند خود را از شهر تأمین می
تولیـد  کشورهاي جهان از جمله برخی کشورهاي همسایه با ورود به عرصـه  

تولیـدات خـود بـه    عرضـه  خانگی از جمله صنایع دستی و هنري، افزون بر 
در تولید ملی و اقتصاد کشور شان،  معرفی فرهنگ بومیو المللی  بازارهاي بین

  .کنند نقش مهمی ایفا میخویش 

  مدیریت نامناسب مصرف )ب
هاي ایرانی بـا آن مـأنوس هسـتند،     متأسفانه الگوي کنونی مصرف که خانواده

 يایـن الگـو   الزم است کـه بنابراین ). زا برون( نامناسبی استالگوي مصرفی 
الگوي  ،به بیان دیگر. تبدیل شودزا و پایدار  درونالگویی به زا و ناپایدار  برون
متناسب  ،توسعه اقتصادي کشور و منافع ملی ،با تولیدات داخلیرف باید مص

اصالح «مانند ، شعارهاي ارزشیطرح با  ،هاي اخیر در سالمسئوالن هر چند . باشد
 هدفمنـد  هاي اصولی از جملـه طـرح   سیاستدر پیش گرفتن و » الگوي مصرف

کنند اند وضعیت مصرف خانوارها را در کشور اصالح  ها کوشیده کردن یارانه
ولی الزم است تـالش  ـ هایی هم در این زمینه کسب شده است   موفقیتو ـ 

بـه  . تا وضعیت فعلی مصرف به وضعیت مطلـوبی برسـد  شود انجام بیشتري 
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در  توانـد  دارد، مـی ریشه حرکت جهادي که در فرهنگ این مرز و بوم  ،یقین
  . این زمینه بسیار مؤثر باشد

نـه   ،به تنهایی براي تغییر الگوي مصـرف  ،خانوادهروي مطلق تمرکز البته 
 ،طلبـد  هاي دیگر را هم مـی  مجاهدت بخش بلکه ،واقعی و نه پذیرفتنی است

ولی واقعیت این است که هر خانوار ایرانی باید الگوي مصرف خویش را در 
در  .و بـه اجـرا درآورد  کنـد  تصادي طراحی منافع ملی و توسعه اقچارچوب 

  .مصرف تداوم خواهد یافتنامناسب وضعیت  ،صورتغیر این 

  رفاه و مطلوبیت خانوادهافزایش حداکثري  )ج
فقط از طریق  ،رفاه و مطلوبیت خانوادهافزایش حداکثري  ،معه اسالمیادر ج

ر اقتصـاد  نقش خانواده داهمیت آید، بلکه  تأمین نیازهاي مادي به دست نمی
شود که بدانیم نیروهاي خالق  گاه بیشتر می آن) تولید، توزیع، مصرف(جامعه 

کننده مسیر جامعه، جملگـی   هاي دگرگون و مبتکر، مدیران کارآفرین و اندیشه
گونه که کیفیـت مـواد اولیـه بـه      همان ،در واقع. خیزند از کانون خانواده برمی

 ـ  کـه در دل طبیعـت قـرار دارنـد     ـکیفیت و عیار منابع معدنی بستگی دارد  
هاي ارزشی و مؤثر در عرصه اقتصاد جامعه به تربیت و آمـوزش   ظهور انسان

کار در خانواده  گو و درست پرورش فرزندان راستمثالً . خانواده بستگی دارد
چـون   ؛منجر به افـزایش کیفیـت نیروهـاي کارآمـد در جامعـه خواهـد شـد       

کسـب   ،تولید کاال موجب جلب اعتماد فرآیندکاري در  گویی و درست راست
  .شدرونق اقتصادي جامعه و دگرگونی در بازار کار خواهد  ،درآمد بیشتر
ی هسـتیم، بایـد   اهان طرح جهاد اقتصادي در سـطح ملـ  اگر خو ،بنابراین

کنـیم  نهادینه فضاي عاطفی و کارآمد خانواده در فرهنگ ارزشمند جهادي را 
  .جامعه باشیم تا شاهد دگرگونی عمیق اقتصادي در



   15کلیات  

  وظایف خانواده در طرح جهاد اقتصادي .6
زیرا نوع، عملکرد  ؛مهم و اساسی است ،نقش خانواده در عرصه اقتصاد کشور

 ،رو ازایـن . اسـت اثرگذار و میزان حضور آن در چرخه اقتصادي کشور بسیار 
الزم است وظایف این نهاد مهم اجتماعی در طرح جهاد اقتصادي به خـوبی  

  .دتبیین شو
 ،یـک وظیفـه آن   کـه  ی چهـار وظیفـه مهـم دارد   خانواده در این طرح مل

 و سه وظیفه دیگر عملکردي) هاي فرهنگ جهادي آگاهی از بایسته(شناختی 
  :گیریم تبیین این وظایف را به ترتیب پی می .ستا

  آگاهی از فرهنگ جهادي )الف
ودنش، وجهـه  جهاد بدلیل اقتصادي ندارد، بلکه به جنبه جهاد اقتصادي، فقط 

در » جهـاد «تعبیـر   ،به بیان دیگر. داردنیز فرهنگی، دینی، اخالقی و پرورشی 
گیري از این تعبیر  مقام معظم رهبري، بار معنایی عمیقی دارد و با بهرهسخنان 

داشـتن روحیـه و رفتـار     ،براي مجاهدت کـردن  ،شک بی. باید مجاهدت کرد
شوار را فقط با روحیه جهادي واقع، موانع سخت و د در. جهادي الزامی است

  :فرماید می در این بارهمقام معظم رهبري  .توان از میان برداشت می
اگر بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادي در کشور انجـام گیـرد، یـک    

ت مـا از اول انقـالب تـا    لـ م. روحیـه جهـادي الزم اسـت    .الزاماتی دارد
 .پـیش رفتـه   ،هامروز در هر جایی که با روحیه جهادي وارد میدان شـد 

ــدیم   در  .ایــن را مــا در دفــاع مقــدس دیــدیم، در جهــاد ســازندگی دی
گون اهاي گون کنیم، اگر ما در بخش حرکت علمی دیدیم، مشاهده می

یت و بـه  یعنـی کـار را بـراي خـدا بـا جـد       ؛روحیه جهادي داشته باشیم
 ،ناپذیر انجام دهیم، نه فقط بـه عنـوان اسـقاط تکلیـف     صورت خستگی

  1.حرکت پیش خواهد رفتبالشک این 
                                                   

  .24، ص 4657، ش 15/1/1390، ایرانروزنامه . 1
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دارد که بایـد  » هایی بایسته«لبته فرهنگ جهادي براي خود خصوصیات و ا
  1.شناختآنها را 

  2مشارکت در تولید )ب
خـانواده بـا   . مشارکت در تولید است ،م خانواده در جهاد اقتصاديوظیفه دو
برخـی از   .اسـت در ارتبـاط  بازار کـار و سـرمایه   مختلفی از جمله بازارهاي 

. کننـد  کنند و دستمزد یا حقوق دریافـت مـی    خانواده در بازار کار میضاي اع
. کننـد  گیرند و سود کسب می بازار به کار میدر سرمایه خود را  ،دیگربرخی 

. دهـد  بازار کار و سرمایه، درآمد خانواده را تشکیل مـی پول به دست آمده از 
و خـانواده   کاالهـا و خـدمات مصـرفی    صرف خرید ها،بخشی از این درآمد

انـدازها و بـه    تواند بـا ایـن پـس    خانواده میشود که  میانداز  بخش دیگر پس
  .ی جامعه نقش داشته باشدتولید ملدر  ،گوناهاي گون شیوه

  مدیریت مصرف )ج
رابطـه و نـوع رفتـار خـانواده بـا منـابع و امـوال تحـت         بـه  در مدیریت مصرف، 

یریت مصـرف در خـانواده   هـاي مـد   از آنجـا کـه شـیوه   . شود میاختیارش توجه 
تواند در الگوي مصرف ملی مؤثر باشد، براي تحقق اهـداف جهـاد اقتصـادي،     می

مصـرف خـود را   و در باورها و رفتارهاي مصرفی خود تجدید نظـر   باید خانواده
  3.کنددر چارچوب تولیدات داخلی و نظام اقتصادي اسالم تنظیم 

  

                                                   
  .در فصل دوم این نوشتار به خصوصیات فرهنگ جهادي پرداخته شده است. 1
هاي مشارکت خانواده در تولیـد پرداختـه شـده     طور کامل به شیوهدر فصل سوم این نوشتار به . 2

  .است
هاي مدیریت مصرف خانواده در تولید به طور کامـل بررسـی    در فصل چهارم این نوشتار شیوه. 3

  .شده است



   17کلیات  

  تربیت نیروهاي ارزشی )د
ــر ه انســانی در امــروزه تئــوري ســرمای مــورد توجــه  ،ســرمایه فیزیکــیبراب

هـاي انسـانی    سـرمایه  ،در ایـن تئـوري  . شناسـان اسـت   اقتصاددانان و جامعه
هرچـه  . آیند ها و منابع طبیعی و ذخایر زمینی به شمار می تر از دارایی باارزش

. اري شود، رشد و توسعه جامعه افزون خواهـد شـد  ذگ ها سرمایه روي انسان
هـاي تولیـدي    تواند ظرفیـت  می ،ویژه تدین افراد بهمهارت گرش و ن ،رو ازاین

رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتمـاعی   ،و در نتیجهبخشد جامعه را ارتقا 
در سـطح خـرد   آثار مطلـوب خـود را   و اقتصادي را تسهیل و تسریع کند و 

توانـد بـازدهی    در سـطح خـرد مـی   . نشـان دهـد  ) جامعه(و کالن ) خانواده(
افراد را افـزایش دهـد و در سـطح کـالن باعـث رشـد و توسـعه        خصوصی 

  :فرماید مقام معظم رهبري در این باره می 1.جانبه کشور شود همه
نان مـا، در امـور   این را همه بدانید، تدین جامعه، تدین جوا ،عزیزان من

ن خیـال نکنیـد کـه متـدی     .کند ت و به جامعه کمک میدنیایی هم به مل
هـاي   فقط در روز اعتکاف در مسـاجد یـا در شـب   شدن جوانان، اثرش 

باشـند،  متـدین  اگر یک ملت جوانـانش  . جمعه و در دعاي کمیل است
از هرزگی دور خواهند شد، از اعتیاد دور خواهد شد، از چیزهایی کـه  

هـا بـه کـار    آناسـتعداد   .کنـد، دور خواهنـد شـد    گیر می جوانان را زمین
در زمینــه علــم، در زمینــه  کننــد، کننــد، تــالش مــی افتــد، کــار مــی مــی

هـاي سیاسـی کشـور پیشـرفت      هاي اجتماعی، در زمینـه فعالیـت   فعالیت
جور، روحیه معنویـت و تـدین نقـش بسـیار      کنند و در اقتصاد همین می

                                                   
در فصل پنجم این نوشتار به اهمیت تربیت نیروهاي ارزشی در جهاد اقتصـادي پرداختـه شـده    . 1

 .است
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  1.مهمی دارد
  

                                                   
  .24، ص 4757، ش 15/1/1390، انایرروزنامه . 1





  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي فرهنگ جهادي بایسته: مفصل دو
کشـور   اقتصاد روياي براي مبارزه با موانع فرا میدان گسترده ،جهاد اقتصادي

براي ورود به این عرصه مبارزه، شناخت فرهنگ جهادي و روحیـه و   .است
به ابزارهاي تنها توان  زیرا در این عرصه نمی ؛استضروري رفتار جهادگران 

  .متداول مادي تکیه کرد
و  =هاي ارزشمند بزرگ جهادگر عصر مـا، امـام خمینـی    خوشبختانه پیام

جاي مانده ـ  و نیز خاطرات به   دظله العالیمـ مقام معظم رهبري  فرمایشات 
چهـره  تواننـد   هاي ارزشمندي هستند که تا حدودي می از جهادگران، گنجینه

ایـن  نگـري در   بـا واکـاوي و ژرف  . فرهنگ ناب جهادي را براي ما بنمایانند
کـه   هاي بسـیاري بـراي فرهنـگ جهـادي برشـمرد      توان ویژگی می ها گنجینه

  1:از ترین آنها عبارتند مهم

                                                   
الزم به یادآوري است که در تحلیل و بررسی فرهنگ جهادي، هرگز نباید آن را از فرهنگ اسالم نـاب  . 1

بدون تردید، فرهنگ جهادي همان فرهنگ دینی مکتب اسالم، همان فرهنگ خداباوران، و . محمدي جدا کرد
 .در یک کالم، همان فرهنگ والیت و امامت است



   21هاي فرهنگ جهادي   بایسته

  اخالص در کار .1
بـراي  یعنی  ،اخالص در کار است ،اولین ویژگی یک جهادگر در کار جهادي

اخـالص  « :انـد  که علماي اخالق در تعریف اخالص گفته چنان. کار کندخدا 
آالیشی و پاکی در گفتار و پندار و کردار از هـر چـه غیـر     عبارت است از بی

  1.»خدا است
اگر ایـن  « :فرماید مالن فرهنگ جهادي مینیز خطاب به حا =یامام خمین

خالص باشد، جهاد نفس هم پیدا کرده  ،براي خدا ،دهید کاري را که انجام می
  2.»است

نوع یا حـل مشـکالت    در کار جهادي، جهادگر در انجام خدمت براي هم
داشتی از بنده خدا یا مسئول مربوطه  کند و هیچ چشم میمعامله جامعه با خدا 

  :فرماید در این باره می =خمینیامام . ندارد
پاداش بخواهید، نه از  از خدا .توجه کنید که کارهایتان براي خدا باشد

هـایی کـه در    جـوان  .باید کاري کنیم که او راضی باشد .تدولت و مل
 آنهـا کشیدند، دنبال این نبودند کـه از مـردم بـه     صدر اسالم زحمت می

  3. ...مرحبایی گفته شود یا اُجرتی بگیرند
جهادگر در راه رضاي خدا باید پندار، گفتار و رفتار خـود را از   ،واقع در

نوعان و  شیطانی دور بدارد و براي رفع موانع زندگی هم و هاي مادي وسوسه
 7نیست کـه امـام علـی    دلیل بی. نکنداز هیچ کوششی دریغ اسالمی جامعه 

   :فرماید می
  4.»اخالص به خداوند است ،مرحله توحید باالترین؛ هلَ الصخْإِالْ وحیدهتَ مالُکَ«

                                                   
  .1، صچهل حدیثاهللا موسوي خمینی،  سید روح .1
  .628، ص 12، ج صحیفه امام. 2
  .همان. 3
  .، خطبه اول33، ص 3، ج ترجمه نهج البالغهمحمد دشتی، . 4
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  خودسازي  .2
نبایـد از خودسـازي غافـل     ،دهـد  جهادگر در کنار کار و تالشی که انجام می

  : خودسازي، بهترین نوع جهاد است ،9خدااز نظر رسول زیرا  ؛شود
ه انسـان بـا   بهترین جهاد آن اسـت کـ   ؛واهه و هسفْنَ جلُالرَّ دجاهی نْهاد أَجِلْا لُضَفْأَ«

  1.»نفس و هوس خود پیکار کند
   :درباره خودسازي فرموده است =امام خمینی

منشـأ همـه جهادهـایی اسـت کـه بعـد واقـع        ] جهاد بـا نفـس  [این جهاد 
توانـد دیگـران را بسـازد و تـا      انسان تا خودش را نسـازد، نمـی   .شود می

خود  از... جهاد  .شود که کشور ساخته شود دیگران ساخته نشوند، نمی
  2.آدم باید شروع شود

  : فرموده استچنین مه
جهاد نفس، جهاد اکبر است، بـراي اینکـه همـه جهادهـا اگـر بخواهـد       
نتیجه داشته باشد، و بخواهد انسان در جهادها پیـروز شـود، موکـول بـه     

ها توجه به خودشـان   اگر انسان. این است که در جهاد نفس پیروز باشد
توانند اصالح  نمی... ند با شیطان خودشان داشته باشند، جهاد نکرده باش

  3.کنند هم در جامعه میفساد جامعه را بکنند، 
در اردوهاي جهادي  توان خوشبختانه این ویژگی جهادگران را امروزه می

دانشجویان بااخالص جهادگر، با درآوردن لباس  ،اردوهااین در  .مشاهده کرد
ري و نشست و برخاسـت بـا   تفاخر و خودبینی و پوشیدن لباس کار و کارگ

آالیشـی،   ایـن تمـرین بـی   . کننـد  زدایی می مرحومیت  ،از مناطق محروم ،مردم
  .است» جهاد اکبر«مصداق  ،خاکی بودن، خودسازي و در یک کالم
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   23هاي فرهنگ جهادي   بایسته

  گذشت و ایثار .3
تـرجیح  یعنـی  داشتن روحیه گذشـت و ایثـار    ،هاي فرهنگ جهادي از بایسته

اسـالم و دوره دفـاع مقـدس و    جهـادگران صـدر   . دیگري بر خویش اسـت 
نمونـه آن،  . انـد  سازندگی در ایـران اسـالمی بارهـا آن را بـه اثبـات رسـانده      

سنگرسازي جهادگران جهاد سازندگی براي رزمندگان در دوره دفاع مقدس، 
از مجاهدت و ایثارگري  =بارهاي سنگین دشمن است که امام زیر آتش آتش

سـنگر در   جهاد این سنگرسـازان بـی   وقفه زحمات بی« :کند آنان چنین یاد می
 1».گنجـد  از جمله مسـائلی اسـت کـه در قالـب الفـاظ نمـی      ، دفاع مقدسمان

وسـعت دامنـه و   « :فرمـوده اسـت  همچنین درباره گذشت و ایثار جهادگران 
گذشت و ایثار مردان و زنان جهادگر جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و 

  2.»این مرز و بوم را فرا گرفته است ،غنی
تـرین   در جنـگ اُحـد کـه یکـی از سـخت     «: در تاریخ اسالم آمده اسـت 

و مسلمانان با مشرکین بود، هفت سرباز مسلمان در  9هاي رسول خدا جنگ
ــه   ــد و آخــرین لحظ ــار هــم مجــروح شــده بودن ــدگی خــود را  کن هــاي زن

رسانی به سربازان  کسی که مأمور آب .همه خسته و تشنه بودند. گذرانیدند می
بـر بـالین   . ولی آب به اندازه یک نفر بیشتر نداشت ؛رسیدا آنهي سر بود، باال

آب را : او گفـت . یکی از آن هفت نفر آمد و او را به خوردن آب دعوت کرد
او هـم   .بالین او آمد. به برادر مسلمان من که در کنار من افتاده است بنوشان

چهـارمی   به برادر دیگر من بنوشـان، بـالین سـومی و   : آب را نخورد و گفت
داشـتند و بـه همـین     هم برادران دینی خود را بر خـود مقـدم مـی    هاآن .رفت

آب را به دیگري حواله دادند و نفـر هفـتم توصـیه    نفر همه آن هفت  ،ترتیب
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24     نقش و کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي  

او از همـه   .کرد که برگرد و آب را به سربازي که اول سراغش رفتی بنوشان
آنها نیـز   .و سومی آمد بالین دومی .برگشت دید از دنیا رفته. تر است ما تشنه

ه آنکه تمام آن هفت نفر با لب تشنه جـان دادنـد و   درگذشته بودند و خالص
  1.»ترتیب درس ایثار را عملی به دیگران آموختند بدین

هاي فرهنگ جهـادي اسـت، فقـط بـه      البته روحیه ایثارگري که از بایسته
ت به دیگران توان نسب در خانه و خانواده هم می .شود عرصه رزم محدود نمی

خوشبختانه یکی از زیباترین ایثارها که در تـاریخ صـدر اسـالم     .ایثار داشت
مردي خدمت پیـامبر  «« :اند که نوشته چنان. در عرصه خانواده است ،ثبت شده

 9رسـول خـدا  . کردمشرف شد و از گرسنگی خود شکوه  9گرامی اسالم
ی بـراي آن مـرد   کسی را به منزل چند تن از بستگان خود فرسـتاد کـه غـذای   

رو به حاضرین  9پیغمبر اکرم .متأسفانه در آن منازل نیز غذایی نبود .بگیرند
 کنـد؟ پـذیرایی  توانـد امشـب از ایـن مـرد      یک از شما می کدام: و فرمودکرد 
  .گیرم من این کار را به عهده می ،اهللا یا رسول: فرمود 7علی

 ،همسر ارجمندشاز . سپس دست آن مرد را گرفت و با خود به خانه برد
غذایی مختصر به : فرمودخوراکی در خانه چه هست؟ : پرسید 3فاطمه زهرا

ما باید میهمان خود را بر خود و فرزندانمان : فرمود. اندازه خوراك کودکانمان
، با کوشش فراوان، کودکان خـود  3به دنبال این تصمیم، فاطمه. مقدم داریم

یهمان گذاشت و به بهانه اصالح غذاي موجود را نزد م 7را خوابانید و علی
در فضـاي تاریـک خانـه، میهمـان را بـه      . کردن، چراغ خانه را خاموش کرد

صرف غذا دعوت کرد و خود نیز کنار سفره نشست و بدون اینکه از آن غذا 
آن . او نیز مشـغول غـذا خـوردن اسـت    فهماند که  بخورد، به مهمان چنان می
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   25هاي فرهنگ جهادي   بایسته

خاطر خدا، میهمـان خـود را بـر    و فرزندانشان به  3و فاطمه  7شب علی
خداوند متعال از  1».خود مقدم داشتند و اطعام کردند و خود گرسنه خوابیدند

  : این ایثار و بزرگواري، چنین ستایش کرد
و نسبت به آنچه به ایشـان  ؛ أَنفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ مما أُوتُوا ویؤْثرُونَ علَی«

 .»یابند، هر چند در خودشان نیازي مبرم باشـد  هایشان حدي نمی لداده شده است، در د
  )9: حشر(

    بـاالي ایثـارگري اسـت، بـراي همـه       بدیهی اسـت، ایـن روش کـه حـد
. باید از عهـده چنـین کـاري برآیـد     7پذیر نیست و مردي چون علی امکان

 ،از سـوي دیگـر  . اي را نخواسته است اسالم هم از پیروان خود، چنین وظیفه
. بود اعتنا برادران و خواهران دینی یا جامعه خود بیوضع توان نسبت به  نمی

کـرده  در وضعیت کنونی کشور که مقام معظم رهبري، جهاد اقتصادي اعـالم  
توان با گذشت اندك از منافع  رفع موانع فراروي اقتصاد کشور میبراي است، 

رگري را در تـري از ایثـا   فردي و در نظر گرفتن منافع عمومی، مراحل پـایین 
جامعه به نمایش گذاشت و در جهت پویـایی و پیشـرفت اقتصـادي کشـور     

  .تالش کرد

  وقفه کار و تالش بی. 4
... عرصـه کـار و تـالش    ... جهاد «: فرماید در جمله زیبایی می =امام خمینی

سـال جهـاد   [امسـال  «: فرمایـد  طـور مقـام معظـم رهبـري مـی      همین 2».است
ه سال بعد هم، سـال همـت مضـاعف و کـار     هم، سال بعد هم، د] اقتصادي

اي بایسـتی همـت بلنـد و     ملت ایران و مسئولین در هر دوره. مضاعف است
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26     نقش و کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي  

مضاعف داشته باشند و کار مضاعف بکنند تا ما بتوانیم به آنجایی که شایسته 
موانعی نیستند کـه  ، موانع موجود در واقع 1».ملت ایران است انشاءاهللا برسیم

ش یا پیکار و مبارزه معمولی آنان را از میان برداشت، بلکـه  بتوان با کار و تال
اندیشـی   ها و چاره وقفه براي شکست ناممکن به کار و تالش حداکثري و بی

  . براي موانع بزرگ و غیر قابل دسترس است
رفتار جهادي در اقتصاد خانواده در پـی بهبـود و از بـین بـردن      ،رو ازاین

هـاي ایرانـی    در اقتصـاد خـانواده   هاسـت  هاي نامیمونی است که سـال  پدیده
شود و اجازه رشد و شکوفایی را بـه اقتصـاد خـانواده و جامعـه      مشاهده می

هـاي نادرسـت مصـرف، مصـرف کاالهـاي       مواردي همچون عادت. دهد نمی
البته همه اعضاي خانواده باید در این مسـیر گـام    .خارجی از آن جمله است

انواده براي اصالح رفتار تالش نکننـد،  که همه اعضاي خ در صورتی. بردارند
  .هدف و مقصود اصلی حاصل نخواهد شد

  بندي به اصول اخالقی پاي. 5
. بند باشد شود که جهادگر به اصول اخالق پاي کار جهادي زمانی ارزشمند می

هـر انـدازه کـه کـار     . در صورت نبود اخالق، کار جهادي آسیب خواهد دید
 در این باره =امام خمینی. تر خواهد بود وفقجهادي با اخالق همراه باشد، م

  :فرماید می
ــد، یــک  مبــادا یــک وقتــی در ضــمن اینکــه شــما خــدمت را مــی   کنی

بایـد اخـالق   . اي باشد که خدمت شما را در خودش محـو کنـد   درشتی
همـان طـوري کـه شـیوه     . اسالمی، آداب اسالمی درست مراعات شود
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ــوده ا    ــاي خــدا ب ــدا و انبی ــاي خ ــا و اولی ــان را  ائمــه م ســت کــه خودش
دیدند؛ با حسن معاشـرت و بـا رفتـار انسـانی و بـا       گزار مردم می خدمت

کردند و کارهایی را که باید انجام بدهند، با همـین   رفتار الهی رفتار می
دادند و شما هم بندگان همان خـدا و اُمـت همـان     حسن رفتار انجام می

اي شـما بایـد همـان    هـ  پیغمبر و شیعه همان امیرالمؤمنین هسـتید و شـیوه  
  1.طور باشد

  ها استقامت در برابر دشواري. 6
ل رنـج و  ذشـتن از موانـع سـخت و دشـوار و تحمـ     عرصه جهاد، عرصـه گ 

 مبارزه کند؛ترین موانع  جهادگر باید با حداقل امکانات با بزرگ. هاست مشقت
فقط با مقاومـت و ایسـتادگی و از خودگذشـتگی از میـان      و  موانعی که فقط

ناامید شد، سرد و  در این راه نباید از پیشرفت اندك کار دل. شوند ه میبرداشت
. یت به اهداف واالي جهادي و طعم شیرین موفقیت اندیشیدبلکه باید با جد

با نقل یک روایت تاریخی از جهادگران صدر اسالم، حـامالن   =امام خمینی
   :فرماید کند و می فرهنگ جهادي را به مقاومت در برابر مشکالت دعوت می

در حـال جنـگ، شـبانه روز بـا یـک      ] جهـادگران [در تاریخ ثبت اسـت کـه   
  2... .شد از این هم بدتر می] وضعیت[گاهی هم . کردند خرما زندگی می

اي نیست کـه انتظـار    وضعیت اقتصادي کشور به گونه ،البته به لطف الهی
به سـختی و   ها این گونه رفتار کنند یا ریاضت بکشند و خود را خانوادهبرود 

هـا   از خـانواده  ،با وفور نعمـت در کشـور   ،در حال حاضر. دشواري بیندازند
رود تا حد ممکـن، بـا مصـرف بهینـه تولیـدات داخلـی، بـا تمـام          انتظار می
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هایش، به آینده خود، فرزندان، جامعه و کشور بیندیشند و  مشکالت و کاستی
هــا،  هــا، رذالــت بــه قطــع وابســتگی از بیگانگــان، آزادي و رهــایی از ذلــت 

  .ها و سرافرازي و سربلندي فکر کنند دستی تنگ

  گیري از تدبیر و دانش بهره. 7
کنـد کـه شـهامت و     جهاد علیه پدیده منفـی زمـان، هنگـامی معنـا پیـدا مـی      

ایثــار همــراه تــدبیر و دانــش باشــد و معضــالت بــا تیــغ اندیشــه و خــرَد و 
هامت و ایسـتادگی  شـ  ،بـه بیـان دیگـر   . قدرت دانـش و فـن از بـین برونـد    

هـاي آن   در برابر موانع سخت و دشوار هر زمـان بایـد بـا دانـش و تکنیـک     
. علمی مبارزه کـردن بـا موانـع، بـا کـار جهـادي منافـاتی نـدارد        . زمان باشد

ایـن  ... «: فرمایـد  مـی  در ایـن بـاره  مقـام معظـم رهبـري ـ مدظلـه العـالی ـ        
علمــی و نظــم  ایــن روحیــه بــا کــار. روحیــه جهــادي را بایــد حفــظ کنــیم

تشکیالتی هـیچ منافـاتی نـدارد، بلکـه اتفاقـاً کـار علمـی را همـین روحیـه          
  1.»دهد جهادي بهتر انجام می

خوشبختانه جهادگران دانشگاهی و نظامی در کشور به این ویژگـی مهـم   
هاي گوناگون جهاد علمـی   اند در عرصه جهادي عنایت کامل داشته و توانسته

تولید . ند و موفقیت خود را به رخ جهانیان بکشاننداین مهم را به اثبات برسان
سازي اورانیوم، پرتاب ماهواره به فضا، خودکفـایی در   هاي بنیادي، غنی  سلول

در کشـور   غرور ملیمایه هاست که  بخشی از این موفقیت... صنایع نظامی و 
  .شده است
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  بندي به نظم و مقرّرات پاي. 8
مقـام  . بندي به نظم و مقرّرات اسـت  ، پايهاي فرهنگ جهادي از دیگر بایسته
باید توجه کنید که این اخالق اسـالمی  «: فرماید می در این بارهمعظم رهبري 

وقـت   یک] شودباعث ن... [که اُخوت اسالمی است، برادري و برابري است، 
  1.»رات و نظم عمل کنیددر جایی بر خالف مقر

هادي به دلیل حاکم شدن است که در کار جآن بیانگر ایشان این فرمایش 
روح برادري، برابـري و صـمیمیت، ممکـن اسـت برخـی بخواهنـد نظـم و        

دهـد،   مقرّرات را مراعات نکنند؛ هر چند انسان در برابر کاري که انجـام مـی  
بایـد تـابع شـرایط و    کرد، اگر انسان کاري را قبول . داشتی نداشته باشد چشم

ها با زیر  ها و نظام هترین سازمانب که به تجربه ثابت شده است. مقررات باشد
انـد و توانـاترین    پا گذاشتن اصـل انضـباط کـاري، بـه تبـاهی کشـیده شـده       

بـه  . اند سودي نداشته ،هاي اداري بدون داشتن نظم، جز اتالف وقت مجموعه
بیان دیگر، رعایت مقررات و اهتمام به نظـم موجـب رونـق کـار جهـادي و      

این مهم در امور خانواده نیز  ،یقین به. شود برداري بهینه از وقت می باعث بهره
اگر اعضاي خانواده بـه مقـررات و نظمـی کـه در یـک      . تواند عملی شود می

توانند از هر فرصت  بند و مقید باشند، می خانواده باید وجود داشته باشد، پاي
  .برداري مطلوب کنند و امکاناتی که در اختیار دارند، بهره

  ي از کاردسر دل ومبارزه با ناامیدي . 9
اش پـیش   یک جهادگر نباید از موانـع و مشـکالتی کـه در حرکـت جهـادي     

ممکن است بارها براي رفع موانع کوشش کند، . شودناامید سرد و  آید، دل می
هـا و هـدف مقـدس او را بـه      بـدخواهان، آرمـان  شـاید  . اي نگیرد ولی نتیجه
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30     نقش و کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي  

کـاري   ارش خـراب تمسخر بگیرند، براي او موانع جدیـدي بتراشـند و در کـ   
هـاي واالي   از هـدف بکوشـد و  با درایت و اندیشـه،  باید ولی جهادگر  ،کنند

 =امـام خمینـی   .شـود نسرد  و دلناامید خود و راهی که انتخاب کرده است، 
این طور نباشد که اگر کسـري پیـدا   «: فرماید درباره این ویژگی جهادگران می

شوید، به کار خودتان ادامـه   سرد کردید و یا مشکلی در کارتان پیش آمد، دل
  1.»بدهید

در عرصــه خــانواده هــم کــه فــرد بــراي مــدیریت مصــرف یــا کارهــاي 
 يتمســخر و اســتهزابــا دهــد، ممکــن اســت  تولیــدي اقــداماتی انجــام مــی

انسـانی کـه هـدف او    . هـایی بـه او بزننـد    یـا تهمـت  رو شـود   روبـه دیگران 
صــاد خــانواده اقتصــادي جهــادي اســت و قصــد دارد از ایــن طریــق بــه اقت

ــی   ــا از دیگــران ب ــد ت ــه کمــک کن ــن   خــود و جامع ــد از ای ــاز شــود، نبای نی
  .ناامید شودسرد و  رفتارهاي ناشایست دل

  به هدفیابی  دستوحدت رویه در . 10
امام . ه در رسیدن به هدف استوفقیت کار جهادي، داشتن وحدت رویرمز م

ماعی نباشد و همه افراد تا امور آن گونه اجت« :فرماید می در این باره =خمینی
همـه مـردم مـا    . رود یک رویه و هدف را نداشته باشـند، کارهـا پـیش نمـی    

  2.»خواهند به اسالم و کشورشان خدمت کنند می
هاي جهادي فعالیت دارنـد،   جهادگرانی که در عرصه ،بر اساس این گفتار
بایـد تفکـر و اندیشـه    ) خدمت به اسـالم و مسـلمین  (براي رسیدن به هدف 
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   31هاي فرهنگ جهادي   بایسته

دي داشته باشـند و از تفـرق و تشـکیک آرا بپرهیزنـد و درگیـر مسـائل       واح
  .شود اي نشوند که سبب ایجاد خلل در کار و غفلت از هدف اصلی می حاشیه
  





  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مشارکت در تولید: فصل سوم
از طریق صنعت کشاورزي  ،پدید آوردن چیزي از چیز دیگر«: ياتولید به معن

خلی، پشتوانه بزرگی براي اقتصـاد  اولید با کیفیت دامروزه رشد ت 1».است... و
بـه   زیـرا  ؛آید و به خودي خود ارزشمند اسـت  تی به شمار میشور و ملهر ک

کاري، سـرازیر شـدن    ها، کاهش بی م، کاهش سطح عمومی قیمتکاهش تور
توسـعه و   ،اندازها به سوي تولید، رونق اقتصاد و در نهایـت  ها و پس سرمایه

ترین هسته جامعـه   تواند از کوچک مهم میامر این  .انجامد پیشرفت کشور می
  . و به کل جامعه تعمیم یابدشروع شود ) خانواده(

مصـرف  براي ی و کیفی تأسفانه امروزه وضعیت تولیدات ملی از نظر کمم
نقش و کارکرد تولید خانواده نسبت به گذشـته  همچنین . کافی نیست ،داخلی

توانـد بـه اشـکال     کـه خـانواده مـی    است  لیدر حااین . تر شده است رنگ کم
در ایـن فصـل بـه     کـه  سهم مهمی در تولیدات داخلی داشته باشد ،گوناگون

  .پردازیم میا آنهترین  مهم
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34    آمدهاي آن کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي و پی  

  انجام کار تولیدي .1
بـراي   ،هاي کسب درآمـد مشـروع   یکی از راهو یکی از عوامل اساسی تولید 

اگـر کسـی بـراي     که اي ارزشمند است به اندازهکسب روزي . خانواده است
گویی در راه خـدا جهـاد کـرده     ،زندگی خانواده خود تالش کند گذران امور

   :فرماید می 9رسول خدا. است
جهاد آن نیست که مرد، در راه خداي واال شمشیر زند، بلکه جهـاد آن  

بـار  کـه  نیـز  کسـی   .بـرد  که بار زندگی پدر و مادر و فرزند می کند می
  1.کند جهاد می ،نیاز شود مردم بی از تابرد  زندگی خویش می

   :فرماید می 7همچنین امام رضا
ـ جاهد فمن الْجراً ماَ مظَعیاله اَعکف به اهللا ما ی  لِضْفَ نْم بلطْذي یلّاَ« ؛بیل اهللای س 

از  ،طلبـد  گی خـانواده مـی  دمواهب الهـی را بـراي تـأمین زنـ    ] در پرتو کار[که  آن کس
  2.»رتر استقد مجاهد راه خدا گران

فهم این نکته که چرا کار براي خانواده چنین امتیازي دارد، چندان مشکل 
اند، اما کسی کـه   اوالً مجاهدان گاهی حافظ وضع موجود جامعه«زیرا  ؛نیست
. خانواده تالش کند، همیشه بهبود امروز و توسعه آینده را اختیار دارنـد براي 

بـاقی و   ،صاد، اقتصاد قـوي و شـکوفا  ثانیاً هیچ نظام سیاسی بدون پشتوانه اقت
  3.»اثر است یعنی تالش سربازان بدون تالش کارگران بی ؛ماند برقرار نمی

 يکارهاي تولید ،ولی در این میان ،ارزشمند هستند ،تمام کارهاي مشروع
ـ اهمیت کارهاي تولیدي چنان است ک. اهمیت بیشتري دارند ی رهبـران  ه حت

طور کامـل  ه هاي سنگین اجتماعی، ب سئولیتکه به حکم پرداختن به مـ الهی  
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   35مشارکت در تولید  

ممکـن از   کردنـد تـا حـد    کوشش میـ   اند المال را داشته حق استفاده از بیت
خود را از تولیدي، المال استفاده نکنند و به طریقی با شرکت در کارهاي  بیت
   :نقل شده است 7از امام علیروایتی، در . کنندنیاز  المال بی بیت
؛ دكیل بِمعال تَالمال و ن بیتأکل مال انک تَود لَبعم الْعن ی داود انکلی اهللا احواَ«

اي هستی، امـا تنهـا اشـکال کـارت      د نبی وحی فرستاد که تو خوب بندهوخداوند به داو
او  1».کنـی  نمی] تولیدي[کنی و با دست خود کار  المال استفاده می این است که از بیت

ار گریست تا اینکه توانست آهن را نرم کنـد و از آن  به دنبال این جریان بسی
نیاز شود و خدمات اجتماعی خـود   المال بی زره بسازد و از این طریق از بیت

  2.را رایگان انجام دهد
خـانواده مسـلمان در سـال جهـاد      ،یـت کارهـاي تولیـدي   با توجه به اهم

 آینـد فرتـري در   نقش پررنـگ  ،اقتصادي وظیفه دارد در حد امکانات خویش
ها ها و اعضاي آن ي و فرصت خانوادهمند توانجایگاه، . ی داشته باشدتولید مل
هایی که در اختیـار دارنـد،    و ظرفیت  توان ، ولی هرکدام در حداستمتفاوت 

هاي زیر به وظیفـه جهـادي خـود عمـل      در یکی از حیطهکم  دستتوانند  می
  :کنند

  تولید در بخش رسمی )الف
هـا و   هـا، صـنایع، کارخانـه    هـا، اداره  ور، سـازمان منظور از بخش رسمی کشـ 

در آنها . دارندمی ثابت و دایفعالیت طور نسبی  ههاي تولیدي است که ب کارگاه
. نیـاز بـه سـرمایه، تخصـص و سـواد دارد      کـه گیـرد   انجام مـی  یهای فعالیت
شان این  وظیفه لیناو در این بخش فعال هستند،آنها  هایی که اعضاي خانواده
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36    آمدهاي آن کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي و پی  

بنا به تعبیر مقـام  . کنند حاکم خودروحیه یا رفتار جهادي را بر کار  کهاست 
و کـاري کـرد   ... کار را باید محکم، دقیق و درست انجام داد «: م رهبريمعظ

 ،کـاالیی مطلـوب   ،کننده ایرانی و غیر ایرانـی  که کاالي داخلی در نظر مصرف
عرصه « که کاري کردباید  ،همچنین بنا به فرموده ایشان 1».بادوام و زیبا باشد

ــور   ــل کش ــر در داخ ــاالي برت ــد ک ــتولی ــه هم ــان و ، ب ــارگران، مهندس ت ک
تبـدیل  ] تـوانیم  مـا مـی  [ی شـعار  اي دیگر براي تجلـ  به عرصه ،ارانذگ سرمایه

  2.»شود
خود افراد شاغل بخش تولید رسمی باید مأموریت سازمانی  گر،یبه بیان د

و نسبت دهند یسته انجام مطلوب و شاصورت به را در سال جهاد اقتصادي، 
و دیگران را نیز به کار جهادي  اس باشندحساند،  بوده اعتنا به آنچه تاکنون بی

  .فرا بخوانند

  تولید در منزل )ب
کـار تولیـدي انجـام دهنـد،     توانند  ها می هایی که خانواده یکی دیگر از عرصه

در خانـه در سـطح   وري و تولیـد   در حال حاضر وضـعیت بهـره  . منزل است
کاري در میـان افـراد خـانواده     باال بودن سطح بی ،ت آنعل. پایینی قرار دارد

از ... دار، سالمندان و  کرده، بانوان جوان خانه تحصیلکاري جوانان  بی. است
. انجـام دهـد   کـاري آنهـا   انتظار دارند دولت بـراي همگی آن جمله است که 

تواند با برپا کردن  ري میدا دار، در کنار خانه که همان خانم جوان خانه حالیدر
 ،...دوزي و دوزي یـا جـوراب   یک دار قالی یا خرید یک چرخ خیاطی یا گـل 

  .داخل نیز مؤثر باشدتولید در  ،کند کار ایجاد می ،ضمن اینکه براي خود
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   37مشارکت در تولید  

اي  توانند با شرکت در مراکز فنی و حرفه کرده می گونه افراد تحصیل همین
آن را بـه  و فضـاي منـزل اسـتفاده    ن ، از کمتریو تخصصمهارت فراگیري  و

و بـا دریافـت وام    ،و اگر امکان آن وجـود نـدارد  کنند کارگاه تولیدي تبدیل 
تبـدیل  آن را به کارگاه تولیدي و اجاره  ،مکان مناسبیک  ،همکاري چند نفر

  .کنند
ولی باید دانسـت کـه    ،ها خوش نیاید ها براي برخی البته شاید این نوشته

درباره سرگرم  9که رسول گرامی اسالم چنان. زش استکار در خانه یک ار
  : فرماید دار در منزل می شدن بانوان خانه

   1.»ریسی است بهترین سرگرمی زن دستگاه نخ؛ لُزَغْمالْ ةِرأَمالْ وِهلَ رُیوخَ«
   :فرماید همچنین درباره ارزش کار زنان در منزل می

»مهاکُدحإِ نّهنّ فی بتها تُیدرجِ كالْ هادمهـر یـک از   ) اي زنـان (؛ شاءاهللا ان دینَجاه
  2.»ثواب مجاهدان خواهد یافتـ اگر خدا بخواهد  ـ شما به اشتغال در خانه خویش

تولید مواد مصرفی  ـ  توان انجام داد که در خانواده می ـ  دیگر يکار تولید
ودکفایی این نوع تولید بیشتر براي خ ،واقع در. مورد نیاز اعضا در منزل است

  .گیرد و مصرف خانواده انجام می
هـاي تولیـدي    هـا، فعالیـت   خانوادهاتفاق در گذشته در اکثریت قریب به «

بسیاري از نیازهاي خـود    گرفت و خانواده انجام می مصرف خانواريویژه  به
بافتن فرش، گلیم، جاجیم، دوخت کفش، . کرد را با خرید مواد اولیه تولید می

از جمله تولیـدات خـانواده در گذشـته    ... لیمو و  رب، آب لباس، تهیه ترشی،
داري و تخصصـی شـدن افراطـی امـور، ایـن عـادت        با رشد سـرمایه . بودند

کـار بـه جـایی رسـید کـه بـه تقلیـد از         .تدریج در خانواده از میـان رفـت   به
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38    آمدهاي آن کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي و پی  

ها، کلیه نیازهاي مصرفی خـود را آمـاده از    کشورهاي صنعتی، برخی خانواده
واقع گرم کردن و مخلوط کردن مواد غذایی آماده، فعالیت  در. دخرن بازار می

  . دهد را تشکیل می ]ها[غذا پختن برخی خانواده
و  امریکـا که گرایش وارونه در کشورهاي اروپـایی،  ] ستا این در حالی[

در این کشـورها بـا   . که توجه به کیفیت مواد غذایی است ،ژاپن پدیدار شده
هـاي گسـترده و    کاري آماده و پدیدار شدن بیتوجه به کاهش کیفیت غذاي 

هـاي   لیه خوراکی نسبت به خوراکیوقت و پایین بودن قیمت مواد او  کار نیمه
این امـر عـالوه بـر    . آماده، دخالت خانواده در تهیه خوراك بیشتر شده است

بردن کیفیت باال کمک مستقیم به اقتصاد خانواده و  ،هاي خانواده کاهش هزینه
واده، تأثیر مطلوبی در باال بردن روابط عاطفی افراد خـانواده نیـز   خوراك خان

لیه، آماده کردن و تهیه غذا تهیه خوراك، اعم از خرید مواد اوویژه اگر  به .دارد
  .ها، امري مربوط به همه اعضاي خانواده تلقی شود و شستن ظرف

ـ ... ه خوراك، دوختن لباس و یا بـافتن آن، تغییـر وسـایل خـانگی     تهی ه ب
وسیله اعضاي خانوار، عالوه بر کمک به اقتصـاد خـانواده و تولیـد داخلـی،     

 .شود هاي هنري و زیباشناسی می نیازهاي روانی انسان از جنبهيِ موجب ارضا
روانی و شکوفایی استعدادهاي همه اعضاي خانواده بـا ایـن   تعادل در نتیجه 

ـ   رفع نیاز مالی خـانواده  با ،افزون بر آن. ... گیرد شیوه بیشتر و بهتر انجام می
موجـب   ـ  گیرد کسب درآمد براي خانواده انجام می که با فروش نتیجه کار و

  1.»شود میرشد اقتصادي و شکوفایی انسان 
هـاي   متأسفانه کاهش نقش تولیدي خانواده در ایران فقط شـامل خـانواده  

حـت  بـا شـهر، ت  تعامل هاي روستایی در نتیجه  شود، بلکه خانواده شهري نمی
در طـول  . انـد  گرا شده مصرفآنها  تربیشاند و  تأثیر فرهنگ شهري قرار گرفته
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آمد که  می رهمواره خانوار روستایی یک واحد تولیدي خودکفا به شما ،تاریخ
شد و قسمت اعظم مصرفش را خـود تولیـد    زیر نظر رئیس خانواده اداره می

یـاري   ا همکاري و همتولید اقتصادي در خانواده به شکل تعاونی و ب. کرد می
خوردگـان، زن و مـرد انجـام     تمام اعضاي خانواده از کودکان گرفته تـا سـال  

. مرکـزي بـراي کـار تولیـدي بـود      ،هر خانوار روسـتایی  ،واقع در. گرفت می
الزم براي  يها فضا و ظرفیتوجود با  ییخانوارهاي روستابسیاري از امروزه 

تواننـد بـا    مـی  مـثالً . زنـدگی کننـد  ها  مانند شهري که دهند ترجیح می ،تولید
ر حیـاط منـزل،   کـاري مختصـر د   داري چند رأس دام و طیور یا با سبزي نگه

غـذایی خـود نظیـر    احتیاجات چند درخت مثمر، بسیاري از کاشت همچنین 
را تأمین کنند و به زندگی بدون تولید ... میوه و ،شیر، گوشت، لبنیات، سبزي

  .دهند انجام نمیاین کار را  ،طلبی راحتلیل دولی به  ،در روستا پایان دهند
فرصت مناسبی است که خانوارهاي ایرانـی اعـم از    ،سال جهاد اقتصادي

 ،شهري و روستایی نسبت به نقش تولیدي خود و رفع وابسـتگی از دیگـران  
  .بیشتر اندیشه کنند

  مشارکت دادن سرمایه در تولید .2
اي کسب، تجارت و تولید به کار یا کاالیی است که بر» پول«سرمایه به معنی 

اسـت و  یکی از عوامل اصلی تولیـد  سرمایه در علم اقتصاد،  1.شود گرفته می
زیـرا افـزون بـر     ؛اري در تولیـد اسـت  ذگ سرمایهآن، استفاده از شیوه بهترین 

کند  در جامعه جلوگیري میآن وري براي صاحب سرمایه، از راکد ماندن  بهره
و موجب رونـق   کندایجاد در جامعه اشتغال یادي زتواند براي عده  و هم می

  .اقتصادي در کشور شود
                                                   

  .588، ص فرهنگ صبا: نک. 1
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دارد که در اختیار انسان قرار است الهی  اي سرمایه در نظام اسالمی، ودیعه
از آن به  ،دلیلبه همین  .از آن در راه مصالح مردم و جامعه بهره گرفتو باید 

در پایان عمر هسـتند،   که قرآن به کسانی که چنان. شده استتعبیر » خیر«امر 
  : تکلیف سرمایه خود را روشن کنند ،کند سفارش می

بر شما مقرر شده است ؛ هیصیراً الوِخَ كرَتَ نْا وتمالْ مکُدحر اَضَذا حم اکُیلَع بتکُ«
 .»وصـیت کنـد   ،که چون یکی از شما را مرگ فـرا رسـد، اگـر مـالی بـر جـاي گـذارد       

  )180:بقره(
که بدون هیچ قید و شرط در آیه باال آمده، بیانگر این حقیقت  کلمه خیرا«

یعنـی  . است که اموالی که از طریق مشروع به دست آمده، خیر مطلـق اسـت  
، خیر براي ]و اقتصادي[هاي فرهنگی  خیر براي دین، خیر براي پیشبرد برنامه

 برقرار ساختن عدالت اجتماعی یا خیر براي دفـاع از اسـتقالل و آزادي یـک   
  1.»جامعه و خیر براي هر مقصودي

یت و نقش سرمایه در تولید، نبایـد آن را در جامعـه راکـد    با توجه به اهم
مانع از راکد ماندن سرمایه در جامعه  ،»خمس«اسالم با وضع قانون . گذاشت

کـه یـا در   وجود دارد ها  هاي فراوانی در خانواده سرمایهولی باز هم  ،شود می
در حـال  . شـود  اسـتفاده مـی  از آنهـا  نامناسب شیوه به یا است خانواده راکد 

ها کـه بخشـی از سـرمایه     تا این سرمایهاست این فرصت فراهم آمده  ،حاضر
و نیز به اشکال مختلف از جمله مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم  ،ملی هستند
  .المنفعه در جریان تولید قرار گیرند در امور عام

  تولیدمشارکت مستقیم سرمایه در  )الف
صاحب درآمد ... از طریق انجام کار، دریافت ارث، هدیه و معموالً ها  خانواده

یا باال . با هم متفاوت است ها ولی سطح درآمدي خانواده ،شوند و سرمایه می
                                                   

  .41، صخطوط اصلی در اقتصاد اسالمی. 1
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ـ    ه پایین بودن سطح درآمد و سرمایه مانع از آن نیست که نتواننـد در تولیـد ب
تواننـد بـا    کـدام بـه نـوعی مـی    بلکه هر  ،مستقیم مشارکت داشته باشند طور

شـود   گاه مشاهده مـی مثالً . سرمایه خود در تولید ملی مشارکت داشته باشند
هاي متمکن براي خرید یـا سـاخت یـک خانـه مسـکونی یـا        برخی خانواده

کننـد کـه هـیچ     میلیاردها ریال هزینـه مـی   ـ  براي چند روز زندگیـ   ویالیی
تواننـد بـا خریـد یـک      که میاست   یحال دراین . ی ندارددر تولید ملتأثیري 

یـک  ایجـاد  مـازاد آن را صـرف    ،هزینه کمتـر بـراي زنـدگی   با خانه مناسب 
شـغل  براي چندین نفر در جامعـه  همچنین و  کنندکارخانه یا کارگاه تولیدي 

. تبدیل کنندایجاد کنند یا همان خانه بزرگ و وسیع را به یک کارگاه تولیدي 
 ،هـاي ثروتمنـد   است که برخی از این خـانواده  اي ی گاه وضعیت به گونهحت

منتقـل و در آنجـا    ،هاي خـارج از کشـور   هاي سرشار خود را به بانک ثروت
شوند و  ب رشد و توسعه اقتصادي بیگانگان میجکنند و مو اري میذگ سرمایه

سـت کـه   ا ایـن در حـالی  . دارند مردم و کشور خود را در محرومیت نگه می
  . اوانی در جامعه خود شوندتوانند منشأ خیر فر می

تواند بـراي   وجود دارد که میدر این زمینه دینی جالبی   خوشبختانه آموزه
پـس از جنـگ    7حضرت علـی  که نقل است. گشا باشد صاحبان ثروت راه

وقتی خانـه   .ندوارد شد اعداء بن زیادبصره به خانه یکی از یاران خود به نام 
کنـی؟   این خانه وسـیع در دنیـا چـه مـی     با« :مجلل و وسیع او را دید، فرمود

توانی با همـین   اگر بخواهی می ،آري. که در آخرت به آن نیازمندتري درحالی
مهمانـان را پـذیرایی کنـی، بـا      ،در این خانه وسیع. ات به آخرت برسی خانه

به صـاحبان   ،بپیوندي و حقی که بر گردن تو استبه خویشاوندان نیکوکاري 
بـه آخـرت نیـز    تـوانی   مـی تو با همین خانـه وسـیع    گاه پس آن .حق برسانی
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ثروت و سرمایه باید به صاحب خود و دیگران نفـع  به طور کلی،  1».بپردازي
   :فرماید می در این باره 7حضرت علی .برساند

ها آن است که اثر آن بر تـو نیکـوتر    برترین مال؛ کیلَراً عثَا اَهنُسحاَ الِوماَالْ لُضَفْاَ«
  2.»باشد

توانند با قناعت در مصرف  درآمد و متوسط جامعه هم می هاي کم خانواده
اسراف و تبذیر، از اتالف درآمد و سـرمایه خـود جلـوگیري    حرمت یا حفظ 

هاي اندك خـود را روي   سرمایه ،)NGO(مردمی هاي  گروهو با تشکیل  کنند
 ،هـاي تولیـدي کوچـک در محـل     و آن را در برپا کردن کارگـاه بگذارند هم 

هاي خـود را فـراهم    کار خانواده افراد بیاشتغال و زمینه کنند اري ذگ سرمایه
تنها رشد و ترقی  کارهایی نه و  رونق و شکوفایی چنین کسب ،به یقین. دنآور

خانواده را در پی خواهد داشت، بلکـه رشـد و ترقـی جامعـه را نیـز سـبب       
وادگی البته آنچه باعـث حفـظ و رونـق کسـب و کارهـاي خـان       .خواهد شد

شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که بـه آنهـا عالقـه و     می
  .ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم

  مشارکت غیر مستقیم سرمایه در تولید )ب
افـراد  . راه دیگر مشارکت دادن سرمایه در تولید، مشارکت غیر مستقیم اسـت 

دي داشته باشند، نباید به خود اجازه دهند که ها اگر اندکی فکر اقتصا خانواده
داري شـود،   ، در کمد میز، گاوصندوق یا زیر فرش نگـه اضافیپول و سرمایه 

اري، خریـد اوراق  ذگـ  بلکه باید سعی کنند به اشکال مختلف از جمله سپرده
 ،ها یا مؤسسات تولیدي مطمئن سرمایه خود را در بانک ،...وسهام  ،مشارکت
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انتخاب . مند سازند خانواده و جامعه را بهره ،کنند و از منافع آناري ذگ سرمایه
نخسـت  . این روش چند امتیاز براي افراد خانواده و جامعه در پی خواهد داشـت 

ارزش اقتصـادي سـرمایه کاسـته    از  ،اینکه با دریافت سود از مؤسسـات تولیـدي  
 و ازرود  یمـ دوم اینکه دغدغه نگهـداري پـول یـا سـرمایه از میـان      . نخواهد شد

سـوم اینکـه پـول در    . سوزي در امان خواهد ماند مانند سرقت و آتش خطرهایی
  .مند خواهند شد و عموم مردم از آن بهرهگیرد  میعمومی ثروت قرار  جریان

  1مشارکت سرمایه در تولید مؤسسات اجتماعی )ج
  : فرماید در فرمایشی گهربار می 7امام علی

حقـوق   ،وسیله آنه ها آن است که ب برترین مال؛ وققُحالْ هبِ تیضما قُ مالِالْ لُضَفْاَ«
   2.»پرداخت شود] خدا و خلق[

  :فرماید همچنین می
راستی که بهترین  به؛ راًجاَ داً ومح کبسکْراً و اَکْذ راً وخْذُ نکزوما اَ مالِالْ رَیانَّ خَ«

هـد و سـتایش و اجـري بـراي تـو      بـه جـاي ن   ي از توا همال آن است که اندوخته و ذخیر
  3.»کسب کند

کـه  ثروت یا سرمایه زمانی مناسب اسـت   ،ارزشمندسخنان این بر اساس 
و هـم بـراي   ) آخـرت (خیر هـم بـراي خـود     انسان از طریق آن بتواند منشأ

. بر گردن صـاحب خـود نیسـت    ، جز وبالغیر از این باشداگر . دیگران شود
   :فرماید می در این باره 7امام علی

ثروت براي صاحب خود وبال و گرفتاري  ؛منهقَدر لّا ما ه ابِاحی صعل بالٌو مالُلْاَ«
  4.»فرستاده باشد] براي روز جزا[مگر آنچه را از پیش . است

                                                   
... مسجد، مدرسه، درمانگاه و: اي مانند المنفعه مقصود از مؤسسات اجتماعی بناها و تأسیسات عام. 1

  .شوند تا عموم مردم از آن استفاده کنند است که افراد خیر بانی ساخت و ساز آن در جامعه می
  .452، ص 2، ج)وعیموض(ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمدي . 2
  .همان. 3
  .250همان، ص . 4



44    آمدهاي آن کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي و پی  

هاي ثروتمند ایرانی بـا   بسیاري از خانواده ،هاي دور خوشبختانه از گذشته
ه خداونـد متعـال در   اي کـ  درك درست از جایگاه اجتماعی خود، از سـرمایه 

آنـان بـا    .انـد  به بهترین شکل ممکن استفاده کرده ،اختیار آنان قرار داده است
وقف بخشی از ثـروت خـود یـا سـاخت مؤسسـات اجتمـاعی و اقتصـادي        

. کردنـد  نقش مهمی در رشد اقتصادي و فرهنگی جامعه ایفـا مـی   ،المنفعه عام
هـا،   ها، پـل  جد، درمانگاهاز مدارس، مسااعم باقی ماندن صدها سازه تاریخی 

ایـن  گواه صدق  ،ها قنات و انبارها ها، آب سراها، بندها، بازارچه ها، کاروان میل
افزون بر کاهش فاصله طبقاتی، شرایط اجتماعی و  ،مهمکار این . گفتار است

ایـن مشـارکت دادن    ،واقـع  در. آورد اقتصادي مناسبی را در جامعه فراهم می
بـه نـوع دیگـري سـطح اشـتغال را در       ،ت اجتماعیسرمایه در تولید مؤسسا

شد بسیاري از مشکالت اجتماعی، اقتصادي  سبب میو  داد جامعه افزایش می
  .و فرهنگی جامعه رفع شود و جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد

مشارکت دادن سرمایه در تولیـد مؤسسـات اجتمـاعی و     وجود اهمیتبا 
هاي ثروتمند در این بخش تولیـدي   ش خانواده، نقهاي اخیر در دههاقتصادي 

هاي گذشـته   گاه بافت سالم سکونت ،ت این امرشاید عل«. رنگ شده است کم
افراد ثروتمند و فقیر از حال  ،گاه شد در یک محل یا سکونت بود که باعث می

ن بـر حسـب وجـدان درونـی و افکـار      متمک هاي هم باخبر باشند و خانواده
کـه بـراي    نـد کرد ف می، خود را موظالقی و مذهبیعمومی و دستورهاي اخ

. هـاي فقیـر تـالش کننـد     ت از جامعه و رفع مشـکالت خـانواده  رفع محرومی
هـاي   گیـري محلـه   گرفتـه و شـکل   هـاي اجتمـاعی انجـام    امروزه با دگرگونی

مهاجرت افـراد ثروتمنـد بـه ایـن     ویژه در شهرهاي بزرگ و  ثروتمندنشین به
رواج  ،داري وابسـته در کشـور   شـد نظـام سـرمایه   ر ،ها و از سوي دیگر همحل
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در  ،قوانین و مقررات موجودناتوانی زدگی و  مصرف ،کاالپرستی ،سودپرستی
هـاي   خـانواده ] اسـت [جامعه در متعادل کردن ثروت در جامعه، باعث شـده  

ویژه تولیـد مؤسسـات اجتمـاعی     ر در رفع مشکالت اجتماعی بهکمتثروتمند 
بـه  . سهیم باشـند  ـ  مهمی در رشد اقتصادي کشور داردکه نقش ـ المنفعه  عام

هاي ثروتمند مشروعیت نسبی گذشته خود را از دسـت   خانواده ،همین جهت
  1.»اند داده

ــابراین ــانواده ،بن ــت خ ــینیان    الزم اس ــت از پیش ــه تبعی ــد ب ــاي ثروتمن ه
در ســال جهــاد اقتصــادي گــام در را بــاال زننــد و ت آســتین همــخــویش، 

ــد کــه  ــراي خــود در  ت عــزمســیري نهن را بــراي کشــور و رســتگاري را ب
را بـه یـاد داشـته     9آخـرت بـه ارمغـان آورد و ایـن فرمـوده رسـول خـدا       

   :باشند که فرمود
»نّ اهللا تَاــالی ی ــع حالْ بــع بــتَالْ د قــغَالْ ی نالْ یحــی ــد؛ ف ــار   ،خداون ــده پرهیزک بن

  2.»ثروتمند مهربان را دوست دارد

  هاي تولید گیري از ظرفیت بهره .3
یکی دیگر از وظایف و کارکردهاي خـانواده در جهـاد اقتصـادي در بخـش     

هـا   گیري از عوامل تولیدي است که در اختیار برخـی از خـانواده   تولید، بهره
هایی است که به علل  ها و کارخانه زمین ،از جمله این عوامل تولید. قرار دارد

شـده و بـه تعطیلـی کشـیده     مانده یا از چرخه تولید خـارج   دمختلف یا راک
یکـی از محورهـاي   اینکـه  کشـاورزي و  بسیار  وجود اهمیتبا  مثالً. اند شده

 ،هـا  آیـد، امـروزه در روسـتاها و آبـادي     استقالل اقتصادي کشور به شمار می
                                                   

  .162، ص الگوي مصرف و تهاجم فرهنگی: نک. 1
  .166، ص )موضوعی(نهج الفصاحه . 2
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فراوانـی وجـود دارد کـه بـه علـل مختلـف از جملـه        کشـاورزي  هاي  زمین
. رونـد  اث به زیر کشت نمـی یا اختالف بین ورکُهولت سن مالکان  ،مهاجرت

را در آنهـا   1،»ارعـه مز«توانند از طریق قرارداد زراعی  میها  صاحبان این زمین
صورت هم خانواده خود و دیگران  ، که در اینقرار دهند مند توانافراد اختیار 

کمکـی  شد و هم به رشد اقتصـادي کشـور   خواهند از منافع زمین برخوردار 
هـاي زراعـی بسـیاري     زمین ،راف شهرهاي بزرگدر اطهمچنین . خواهد بود

توسـعه  دلیل ولی به  ،وجود دارد که تا چند سال پیش زیر کشت قرار داشتند
. انـد  ارزش اقتصادي زیادي پیدا کرده ،با شهرها  این زمینشهرها و مجاورت 

را زیر کشت و  آنهادهند  ها ترجیح می گونه زمین اینصاحبان  ،به همین جهت
و کنند را تفکیک  اآنه تابلکه منتظر فرصت مناسبی هستند  ،دهندتولید قرار ن

زمـین   ،یافتـه  کـه در جهـان توسـعه    درحالی. با قیمت باالیی به فروش رسانند
مالـک  ها  این زمین .هاي یک کشور است سرمایه وجزبه خودي خود زراعی 

  .توان آن را از جریان تولید خارج کرد خصوصی دارد، ولی به آسانی نمی
کارخانـه و صـنایع    ،چنین در اطراف شهرهاي بزرگ و کوچک کشورهم

هـاي   خـانواده  تولیدي بسیاري وجود دارد که متعلق بـه بخـش خصوصـی و   
 ،بـه بیـان دیگـر    .ثروتمند است، ولی امروزه فعالیت تولیدي خاصـی ندارنـد  

 ،سـوددهی کـم  دلیل کارگران خود را اخراج و کارخانه یا مرکز تولیدي را به 
جالب اینکه بسیاري از این مراکز بـراي تأسـیس ایـن مراکـز     . اند دهتعطیل کر

  .ولی تولیدي ندارند ،اند از وام دولتی استفاده کرده ،تولیدي
سال جهاد اقتصادي سال اتحاد عمومی براي رشـد اقتصـادي   حال، به هر 

هاي اصلی تولید در کشـور   ظرفیتها که داراي  گونه خانواده این .کشور است
                                                   

مزارعه، قراردادي زراعی بین دو نفر یا دو گروه است که از یک سو، کار و فعالیت و تالش و از . 1
حصـول طبـق قـرارداد بـین طـرفین بـه       سوي دیگر، زمین و وسایل بذر و مانند آن وجود دارد و م

  .شود صورت عادالنه تقسیم می
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اید تنها به منافع اقتصادي خود بیندیشند، بلکه بهتر است بـه منـافع   هستند، نب
بیندیشـند کـه بـا وارد    آنها  هاي ها و صدها کارگر و خانواده کشور خود و ده

. تواننـد بـه زنـدگی خـود رونـق دهنـد       هاي تولیدي، می ظرفیتشدن به این 
خواهد  دعایی باشند که پشت سر آنهاهزارها صدها و  ،ها در فکر دههمچنین 

انجـام  گونـه صـنایع    از اینهاي الزم را  حمایتباید ن کشور مسئوالالبته . بود
اندیشـد   در کار اقتصادي، هر کسی به منافع خویش میواضح است که  .دهند

سـت کـه بایـد    جدااي  ولی جهاد اقتصـادي مقولـه   ،و باید اقتصادي فکر کرد
  .اندیشیدفراتر از آن 

  





  
  

  

  
  

  رفمدیریت مص: فصل چهارم
مدیریت مصرف است کـه شـاید    ،سومین وظیفه خانواده در سال جهاد اقتصادي

است بـه  » صرَف«مصرف از ماده  .تر است به نوعی از مشارکت در تولید هم مهم
مصـرف عبـارت از   «در اصـطالح اقتصـادي    1.)محل خـرج کـردن  (معنی صرف 

  2.»شود ه میخریداري و تهی ،ارزش پول کاالها و خدماتی است که توسط افراد
اي اهمیت دارد که برخـی از   مصرف در میان متغیرهاي اقتصادي به اندازه

هاي اقتصادي دیگر از جمله تولیـد،   از انجام فعالیتنهایی هدف  ،اقتصاددانان
یکـی از   کینـز کـه   چنـان . داننـد  اري را مصـرف مـی  ذگـ  سـرمایه  و انـداز  پس

  3.»استمصرف  ،صاديغایت هر فعالیت اقت« :نویسد اقتصاددانان نامی می
نگاه  ،ولی نگاه اسالم به مصرف ،اقتصاد بسیار مهم است رنقش مصرف د

زیـرا در   ؛نگاه ابزاري است ،نگاه اسالم به مصرف ،به بیان دیگر. غایی نیست
هـاي   فعالیتآنها  که از جملهـ هاي انسان   اسالم، هدف نهایی از تمام فعالیت

   :فرماید که خداوند در قرآن می نچنا. نزدیکی به خداست ـ اقتصادي است

                                                   
  .1009، ص فرهنگ صبا. 1
  .151، ص اقتصاد کالناحمد اخوي، . 2
  .131، ص 1منوچهر فرهنگ، ج : ، ترجمهوري نظریه عمومی و اشتغال و بهرهجان مینارد کینز، . 3



50    آمدهاي آن کارکرد خانواده در جهاد اقتصادي و پی  

  )42: نجم( .»به درستی که پایان کار به سوي خداست؛ یربک الْمنتَه إِلَیوأَنَّ «
فاصله زمانی و مکانی نیست، منظور از نزدیک شدن به خداوند، کم شدن 

قـرب  [شـود و آن را   حقیقتی است که کمال نهایی انسان محسوب مـی «بلکه 
 ،اي است از وجود که در آن استعدادهاي ذاتی مشـخص  مرتبه .نامیم می] خدا

  1.»رسد با سیر و حرکت اختیاري خودش به فعلیت می
با توجه به این مقدمه، مصرف هر خانواده ایرانی در سال جهاد اقتصـادي  

حاصـل  ) رضـایت الهـی  (وسویی هدایت شود که هدف نهـایی   باید به سمت
مصـرف خـود را متناسـب بـا الگـوي       ،ردر این مسیاگر خانواده بتواند . شود

موفـق   ،دهی کند، در کار جهادي ی سامانمصرف اسالمی و مطابق با منافع مل
با منافع ملی و امکانات تولید  ،ویژه اینکه الگوي مصرف کنونی به. خواهد بود

شـک، تـرك عـادت     بـی  .متناسب نیسـت  ها درآمد و منافع اکثر خانوادهنیز و 
آن بـا الگـوي مصـرف اسـالمی کـار      کردن ناسب الگوي مصرف کنونی و مت

   :7زیرا به فرموده امام علی ؛آسانی نیست
ــاَ« صعب ــات نَالس ــیاس ــاَالْ لُقْ ــرین سیاســت ســخت؛ داتع ــ ،هــا ت جــا کــردن  هجاب

  2.»هاست عادت
با باور این عقیده کـه انسـان توانـایی تغییـر سرنوشـت خـویش را دارد،       

هاي نادرسـت   بر عادت ،تدابیر خردمندانه با برخورد آگاهانه و اتخاذ توان می
اش به فضیلت بزرگـی   انسان و خانواده ،مصرف چیره شد که در این صورت

   :فرماید می 7امام علی .دست خواهند یافت
  3.»غالب آمدن بر عادت است ،ها برترین عبادت؛ اةعادالْ ۀُبلَغَ ةِبادعالْ لُضَفْاَ«

                                                   
  .68، صجامعه و تاریخمحمدتقی مصباح یزدي، . 1
  .220، ص 2، ج)موضوعی(غررالحکم و دررالکلم آمدي  ترجمه و شرح. 2
  .همان. 3
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گـر انسـان و    يرتواند یـا  بزرگ میبه این فضیلت یابی  دستآنچه که در 
  :عبارتند از ،اش باشد خانواده

  تعیین هدف از مصرف .1
که ...) پدر و مادر، فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ و (مجموعه افراد خانواده 

کنند و داراي درآمد و هزینه مشـترك هسـتند، پـیش از هـر      با هم زندگی می
 .گی را براي خود روشن کننـد اقدام اقتصادي، الزم است هدف اصلی از زند

  اي براي زندگی؟ هدف زندگی است یا وسیله ،آیا مصرف
انتخاب گزینه نخست، در تعادل روانی خـانواده اخـتالل ایجـاد     ،شک بی

به جاي خواهد افراد هاي ویرانگري در رفتار و کردار  خواهد کرد و دگرگونی
یافتـه صـنعتی    سـعه هاي کشـورهاي تو  این تغییر رفتار را در خانواده. گذاشت

زندگی کردن براي داشـتن و مصـرف    ،از سوي دیگر. توان به روشنی دید می
است، باعث  مغایر ضمن اینکه با هدف نهایی در اقتصاد اسالمی ،کاالي بیشتر

اجبـار و وسواسـی   «همواره  ،زیرا در این ایده ؛تنزل مقام و شأن انسانی است
گونـه   این 1».یشتر وجود داردبراي خوردن، خریدن، تملک و مصرف هر چه ب

تنها مغایر با  نه ـ  انسانی است که زندگی انفعالی و تنزل یافته از حدـ زیستن  
ی است، بلکه غیر قابـل تـأمین بـراي    ف نظام اقتصادي اسالم و منافع ملاهدا

 ،هدف از مصرف براي اعضاي خانواده مسلمان ،با این حساب. همگان است
به قتصادي در کشور دارند، باید نگاهی ابزاري اگر قصد جهاد ا. روشن است

معنی اسالمی و انسانی خود  ،زندگی ،داشته باشند که در این صورتمصرف 
به معنی دست کشیدن از زندگی  ،البته نگاه ابزاري به مصرف. را خواهد یافت

مادي و بازداشتن از مصرف نیست، بلکه به معنی نگاه به فراخود، مفید بودن 
                                                   

  .11اکبر تبریزي، ص: ، ترجمهبه نام زندگیاریک فروم، . 1
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بـا آگـاهی و    ،براي کسب رضاي خداست که به یقین ،ن و جامعهبراي دیگرا
  .مصرف اسالمی ممکن خواهد شد ،عمل به اصول

  مصرف اسالمی صول آگاهی و عمل به ا. 2
هاي ایرانـی   خانواده .مصرف در اسالم بر پایه اصول موضوعه و روشنی است

، کننداي تنظیم  توانند با آگاهی و عمل به آنها، رفتارهاي مصرفی را به گونه می
  :ترین این اصول عبارتند از مهم. دنباش ر مسیر حرکت جهاد اقتصاديکه د

  اصل اعتدال )الف
د زنـدگی او بایـد بـر پایـه     ابعادیگر الگوي مصرف خانواده مسلمان همچون 

روي و  زیادهچیزي میان منظور از اعتدال . روي باشد ی اعتدال و میانهاصل ترق
   :فرماید فته از این آیه قرآن است که میربرگ ا،این معن .خست است

و کسانی که چـون  ؛ والَّذینَ إِذَا أَنفَقُوا لَم یسرِفُوا ولَم یقْتُرُوا وکَانَ بینَ ذَلک قَواماً«
حـد وسـط   ] روش[گیرند و میان ایـن دو   کنند و نه تنگ می فاق کنند، نه ولخرجی مینا

   )67: فرقان( ».گزینند را بر می
ـ ن صـاد تقْاإلِ«: فرماید مینیز  9رسول خدا صروي یـک نیمـه    میانـه ؛ العـیش  ف

  1.»معیشت است
 .ترین عنصر اعتـدال در مصـرف، مصـرف در حـد کفایـت اسـت       اصلی«

و امکانـات و در نتیجـه   منـابع  مراعات حد کفاف در مصرف، موجب بقـاي  
یـابی،   ساس کماي است و اگر اقتصاد کشوري، نه بر ا وفور کاال در هر جامعه

یابی به رفـاه در   شود، روشن است که دستتدبیر بلکه بر پایه وفور تنظیم و 
  2.»تر خواهد بود آن کشور آسان

                                                   
  .44، ص)موضوعی(الفصاحه  نهج. 1
  .44، ص الگوي مصرف در اسالم و غربمجید نوریان، . 2
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تــأمین نیازهــاي طبیعــی و ضــروري بــراي یــک زنــدگی شــرط الزم در 
اعتـدال،  . است و مصرف باید معقول و منطقـی باشـد  حد کفاف  ،آبرومندانه

مصـرف   ،رو ازایـن . عین عقالنیـت اسـت   ،تر قجوهره عقالنیت و به بیان دقی
  . همان مصرف معتدل است ،معقول

   :فرماید در این باره می 7امام کاظم
هرکس عاقالنـه اندیشـه کنـد، بـه      ؛نیغْتَسیه اکفما یبِ عنَقَ نْم فیه وکْما یبِ عنَقَ لَقع نْمفَ«

نیاز خواهد  بی ،ایت قانع باشدزندگی در حد کفایت قانع است و هرکس به زندگی در حد کف
  1.»بود

و  )خانواده، جامعـه (ن مادي و مالی انسان باید بین امکانات، توان و تمک
این تناسب با توجـه بـه مصـرف    . میزان مصرف او تناسب وجود داشته باشد

  2.شود برقرار می) انداز پس(حال و نیز مصرف آینده 
هـاي   خانوادهاز موارد، یاري بسامروزه در اشاره شد،  ی کهبا توجه به نکات

 و هـاي متوسـط   برخی از خـانواده  مثالً. کنند نمیرعایت ایرانی حد کفاف را 
گـرا، مـد یـا چشـم و      تحـت تـأثیر تبلیغـات مصـرف     ،درآمد جامعه حتی کم

  .متناسب با زندگی آنان نیستکه خرند  می، کاالهایی  چشمی هم
 ؛نیستشان و مملکت به صالح خود ،ها گونه مصرف خانواده این ،شک بی

آن و مصرف  استهاي خارجی  کارخانهتولیدات  ،زیرا بسیاري از این کاالها
کنـد   هاي زیادي را بر خانواده تحمیل می هزینهپس  .در حد کفاف هم نیست

. شـود  باعث سلب آرامش روانی و اقتصادي خانواده می ،و در صورت تکرار
اي باشد که آرامش و توانایی  هکه مصرف خانواده مسلمان باید به گون درحالی

   :فرماید می 7که امام علی چنان. را براي او به ارمغان آورد
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»تَاقْ نِمرَص ی الْلَعکتَ فافعالرَّ لَجۀُاح تَ وبـ خْاَ و ـ الد ضفَ عکسـی کـه بـه کفـاف     ؛ ه
  1.»کند، در آسایش شتاب کرده و در راحتی فرود آمده استاکتفا زندگی 

ا راو باید بلکه  ،ت بکشاندف نباید خانواده مسلمان را به ذلمصرهمچنین 
  : فرماید می 9رسول خدا. به سوي رستگاري رهنمون شود

شود هرکه به اسالم راهبر ؛ کفافأ و قَنَع به هشُیکان ع و السالمِإالی  يده نْم حلَفْاَ«
  2.»د، رستگار شده استبه اندازه رفع نیاز دارد و بدان قناعت کن ،و لوازم زندگی

هـاي زنـدگی خـانواده     توان گفت اعتدال باید در همه جلـوه  می ،بنابراین
آب، انـرژي، لـوازم خـانگی، پوشـاك،     (ویژه ابعاد مصـرف   مسلمان ایرانی به

و بر تنظیم و کنترل رفتار خـانواده مسـلمان و   یک ضابطه باشد ...) و خوراك
  .اعضاي آن تأثیر عمیق داشته باشد

  پرهیز از اسراف و تبذیر اصل )ب
ـ  اسراف واژه بسیار جامعی است که هرگونه زیاده ت و روي در کمیت و کیفی

اسراف به معناي استفاده . شود از حد را شامل می زهر نوع تجاو ،طور کلیه ب
ـ   7امام علـی . ناقص و نادرست از یک کاالي مصرفی است ن یدر مقـام تبی

   :فرماید مفهوم اسراف و تبذیر می
بخشـیدن مـال بـه     ،آگاه باشـید ؛ اسراف و ذیرٌبتَ هقِّح رِیی غَف مالِالْ عطاءإ نَّإِ و أال«

   3.»روي و اسراف است آنها که استحقاق ندارند، زیاده
ن اعطی فی غیر حقّ م... « :فرماید هم درباره معنی اسراف می 9رسول خدا

تفـاوت   4».د، اسراف کرده استهزینه کننابجا هرکس مال و امکانات را ؛ د اسرافقَفَ
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 گذرانـدن  روي و از حـد  اسراف با تبذیر این است که اسراف به معناي زیاده
 ،کاري، داشتن تبذیر براي اسراف. تبذیر به معنی بیهوده مصرف کردنو  است

   :فرماید می 7که امام علی چنان. کافی است
  1.»کاري کافی است افبیهوده خرج کردن براي اسر؛ فاًرَیر سذبالتَّی بِفَکَ«

تنهـا در   اسراف و تبذیر نـه اینکه ، استم آنچه درباره اسراف و تبذیر مسلّ
کـاهش   ،در نتیجـه و انـداز   زندگی شخصی و خانواده موجـب کـاهش پـس   

بلکـه امکـان اسـتفاده     ،شـود  اري در تولید و مانع توسعه کشور میذگ سرمایه
شـکاف   ،و باعث فقـر کند  میاز امکانات موجود را سلب  ،دیگر افراد جامعه

جهت نیست که خداوند در  بی. شود طبقاتی و همچنین گمراهی در جامعه می
و اسـت  خطـاب قـرار داده   لحـن  شـدیدترین  با کاران را  قرآن کریم، اسراف

   :فرماید می
» ـرِفسم ونْ هي مدهلَا ی کنـد  کـاران را هـدایت نمـی    اسـراف  ،خداونـد  ؛إِنَّ اللَّه«. 

  )28: مؤمن(
 :فرماید می 7که امام علی چنان .اسراف است ،هروی مصرف بی ،در اسالم

   2.»کاري است بیش از حد کفاف مصرف کردن، اسراف؛ اسراف کفافالْ قَوما فَ«
. هاي زیبایی براي حد اسراف بیان شده اسـت  هاي دینی مصداق در آموزه

   :فرماید می 7که امام صادق چنان
ه ایـن اسـت کـه انسـان از آب زیادآمـده از      رویـ  بـی  ترین مصداق مصرف ملموس«

هـا را دور   جـا بپوشـد و هسـته میـوه     نوشیدن، استفاده بهینه نکند، لبـاس پـذیرایی را همـه   
  3.»افکند
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وجـود  موارد بسـیاري اسـراف و تبـذیر     ،هاي ایرانی متأسفانه در خانواده
از آن  كها و پخت و پز، استفاده نادرسـت از پوشـا   اسراف در پذیرایی. دارد

  .جمله است
هاي ایرانی، اسراف در  هاي نامناسب مصرف در میان خانواده یکی از جلوه

اند که  عادت کردهها  برخی خانواده. هاست ها و پخت و پز در مهمانی پذیرایی
در تاالرها و قیمت  هاي متنوع و گران ها یا مجالس، با غذاها و میوه در مهمانی
بـا  تواننـد ایـن کـار را     که مـی  درحالی .یرایی کنندها از مهمانان پذ و رستوران

  .دهنددر خانه انجام هزینه کمتر 
 هـا  در بسیاري از خـانواده  .استفاده نادرست از پوشاك است ،نمونه دیگر

ها بین لباس  گونه خانواده ایندر . فرهنگ استفاده بهینه از پوشاك وجود ندارد
بـا لبـاس   که مدتی  هنگامی ،یقینبه . تفاوتی وجود نداردمهمانی، خانه و کار 

ظاهري خود  آن لباس جلوهکار و نظافت کنند،  و بخورند، بخوابند کیفیت،با
  . را از دست خواهد داد

این است که برخی افراد خانواده به پیروي از  نکته دیگر در مورد پوشاك
کننـد و ممکـن اسـت در یـک      اسـتفاده مـی  از لباس مد، مدت زمان کوتاهی 

بسیارند کسـانی کـه بـا    . پی عوض کننددر جشن، لباس خود را پیمجلس یا 
 ،هاي پیشین مدت، از پوشیدن لباس ها در کوتاه تغییر مدل، جنس و رنگ لباس

کنـد،   ها بیشتر صدق می ویژه درباره خانم این مسئله به. کنند احساس شرم می
نند تا ک با خود حمل میرا اي که در برخی مجالس، چمدانی از لباس  به گونه

  .لباس خاصی بپوشند و به آن مباهات کنند ،در هر ساعت
هـاي ایرانـی، ضـمن اینکـه      در میـان خـانواده   هـا  اسـراف نوع   وجود این

آشـفتگی و  بـه  را آنهـا   کنـد و  تحمیـل مـی  هـا   بر خـانواده هاي اضافی  هزینه
تواند موجـب گسـترش فقـر در جامعـه      می ،کند میدچار نابسامانی هنجاري 

   :فرماید می 7که امام علی چنان. شود
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»بالْس فقرِب 1.»ه استروی یکی از عوامل فقر، مصرف بی ؛األسراف  
محدود  ،اشکال گوناگون در جامعه، منابع و امکانات بهبا گسترش اسراف 

توانند از مواهـب طبیعـی اسـتفاده     بسیاري از مردم نمیشوند و  میو تخریب 
نابع مورد نیـاز را بـه انـدازه معلـوم و     امکانات و م ،که خداوند درحالی ،کنند

موظفند به حد کفـاف از آن  آنها پس  .است ها قرار داده کافی در اختیار انسان
در این باره  7امام علی. بهره ببرند تا سهم دیگران و آیندگان نیز حفظ شود

   :فرماید می
»قْ ذَرِ االسرافتَمصاذکر داً و ی الْفروي درآور و در یانـه اسـراف را بـه م  ؛ غـداً  ومِی 

  2.»به یاد آر فردا را نیز زندگی امروز،
گام نهادن  ،تمندي خانواده مسلماني و عزمند تواننیازي،  راه بی ،بنابراین

انتظار  ،با وجود اسراف. استدر مسیر جهاد علیه اسراف و تبذیر در خانواده 
کـه امـام    چنـان . ممکن استنا ،براي خانواده ،شده هاي اشاره ارزشرسیدن به 

   :فرماید می 7علی
»ال غنی م3.»نیازي نیست توانگري و بی ،کاري با اسراف؛ اسراف ع  

  اصل مفید بودن کاالي مصرفی )ج
، کنـد توجـه  به آن در بخش مصرف کاال باید خانواده ایرانی اصل دیگري که 

 ،قتصـادي در سال جهاد ا ،به بیان دیگر. اصل مفید بودن کاالي مصرفی است
تنهـا بـراي بـدن الزم     کاالهایی باید در سبد مصرفی خانوارها قرار گیرد که نه

درباره مفید بودن کاالهاي مصرفی  7امام علی .بلکه مفید هم باشند ،هستند
   :فرماید می
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  1.»در آنچه براي بدن مفید است، اسراف نیست؛ بدن إسرافالْ حلَصیما یف سیلَ«
بـراي بـدن سـودمند باشـد، الزم اسـت انسـان        حتی براي اینکه مصـرف 

 7که امـام صـادق   چنان. دناش مصرف متنوعی داشته باش مسلمان و خانواده
   :فرماید می

نـان،  ] اینکـه انسـان  [؛ هذا ةهذا و مر ةرَمن، مو الس حلَُالنَّ و بنُاللَّ و محاللَّ و بزُالخُ«
، گـاهی نـان و گـاهی    از آنهـا روغن مصرف کند، هر دفعه یکـی  گوشت، شیر، عسل و 

  2.»...گوشت و
 7امـام حسـن  . اسـت ) قـوام (اسالم به دنبال مصرف پسندیده  ،در واقع

  : فرماید درباره این نوع مصرف می
قـوام  ؛ اَلقَوام هو المعروف علی قدر عیاله و مؤونَتُهم الّتی هی صـالح لَـه و لَهـم   «

  3.»اش را تأمین کنند د و خانوادهاي که صالح خو اندازه به یعنی مصرف پسندیده
شرط اساسی در مصرف کاال، سودمند بودن یا مفید بـودن   ،بر این اساس

حـرام و  (قاعده حلیـت   ،اگر در این راستا. آن کاالي مصرفی براي بدن است
توجـه بـه    ،شـود، یکـی از علـل اساسـی آن     کاال نیز مطرح مـی ) حالل بودن

درباره حالل و حرام بودن  7مام رضاکه ا چنان. سودمند بودن آن کاال است
  : فرماید مواد غذایی می

فَعۀَ والصـالح،  انَّ اهللا تَبارك و تَعالی، لَم یبخ أَکْالً وال شُرباً إلّا فیه المنْ
حی لَمرَّوالّ ما فیه الضَّرَرا والْفَساد م التَّلَفو . مِ فیهلْجِسر لقَوعٍ مفَکُلُّ ناف

ونِ فَهدلْبةٍ ل4.قُو  
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خداي متعال هیچ خوردن و نوشیدنی را جایز نکرده، مگر آنچه در آن 
ممنوع نکرده، مگـر آنچـه در آن   ] هیچ چیز را[سود و صالحی است و 

بخـش   پـس هرچـه سـودمند و تـوان    . زیان، نابودي و تباهی بـوده اسـت  
  .جسم باشد و به بدن نیرو دهد، حالل است

صرف خانواده، بر اساس سودمند بودن کاال تنظـیم نشـود،   اگر م ،به یقین
 ،اعضاي خانواده به خطر خواهد افتاد، بلکه از نظـر اقتصـادي  تنها سالمتی  نه

متأسـفانه وضـعیت    .شـود  مـی بـر خـانواده تحمیـل    هاي درمانی زیادي  هزینه
هنـوز برخـی   . ویژه در بخش مواد غـذایی چنـدان مناسـب نیسـت     همصرف ب
سـپس آن را  و ه مواد اولیه غذایی را خود تهی رانی عادت دارندهاي ای خانواده

والـدین   ،هـاي اخیـر   ولی در سال ،به غذاهاي خوشمزه تبدیل و مصرف کنند
ها عادت دارند مواد غذایی خود را به شکل آماده  ها و سازمان شاغل در اداره

ساز انواع  زش غذایی بسیار کمی دارند و زمینهراین غذاها ا. از بازار تهیه کنند
سوسیس، کالبـاس، همبرگـر، انـواع    «مانند   غذاهاي آماده. شوند ها می بیماري

هاي آماده، مواد مغذي مورد نیاز  میوه آب هاي گازدار، تن ماهی و پیتزا، نوشابه
بدن را ندارند و با افزایش فراوان چربی و اشباع نمک در بدن، زمینه پیدایش 

هاي قلبی و عروقـی را   ناراحتیویژه  فونی بههاي عفونی و غیر ع انواع بیماري
کنند، همچنین مواد  انسان را سیر می ،این غذاها فقط در ظاهر. کنند فراهم می

  1.»شوند رسانند و سبب گرسنگی سلولی می هاي بدن نمی الزم را به سلول
را نیـز   »ارزش غـذایی  تـنقالت بـی  «به این عادت بد غذایی باید مصـرف  

، بیش از »باارزش غذاییتنقالت «ي نه چندان دور، مصرف ا در گذشته .افزود
از بیشتر افراد خانواده همیشه . هاي ایرانی رواج داشت در میان خانواده هامروز

بـا   ،هسـتند مکمـل غـذایی   کـه  این مـواد  . کردند استفاده میالت باارزش تنق
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 ، ولـی امـروزه اسـتفاده از ایـن    دارندهاي طبیعی بدن سازگاري زیادي فرآیند
الت رنگ شده است و جاي خود را به تـنق  ها کم مواد غذایی در میان خانواده

ها بر اساس الگوهاي خارجی تهیه و تولیـد   اکیراین خو. ارزش داده است کم
بـار و ناسـازگار بـا     هاي زیـان  ها و رنگ ها، اسانس از انواع افزودنیآنها  و در

  1.»باشند بیماري میمقدمه انواع  ،شود که خود طبیعت انسان استفاده می
هاي نامناسب غذایی، نبودن تنـوع غـذایی و اسـتفاده     یکی دیگر از عادت

چهـل  بر اساس آمار، مـردم ایـران   «. بیش از اندازه از یک گروه غذایی است
درصد بیش از مقدار متوسط، روغـن  سی درصد بیش از مقدار متوسط قند و 

هـاي شـیرین در    یاز طرف دیگر، مصـرف نوشـیدن   .کنند و چربی مصرف می
مصرف بیش از اندازه نوشابه و . برابر استاندارد دنیا اعالم شده استسه ایران 

به دلیل وجود قند و فسفر باال، افزون بر اینکه باعث  ،بندي شده میوه بسته آب
شود، میزان دفع کلسیم از بـدن را هـم افـزایش     چاقی و افزایش قند خون می

زایش ویژه در بین زنان رو به اف کی استخوان بهبیماري پو] ،در نتیجه. [دهد می
درصـد جامعـه   نود شود  ي است که برآورد میت این مسئله به حدشد. است

  2.»درصد کمبود شدید کلسیم دارندچهل دچار فقر کلسیم هستند که 
کـه   غذایی به همراه مواد مصـرفی دیگـر   هاي گونه عادت این ،به هر حال

یـر اسـتاندارد، مـواد    مصرف مواد آرایشـی غ  از جمله ،براي بدن مفید نیست
زا و نیروزا یـا مـواد افیـونی کـه      مهاي توه قرص ،نی مانند سیگار و تنباکوتفن

ي اسـت  ی جـد یها کننده آن هستند، آسیب مصرف ،جوانان و نوجوانانبیشتر 
 ،هایی را براي درمان و معالجه و هر ساله هزینه کند ها را تهدید می که خانواده

 سرپرست خانواده در سـال جهـاد اقتصـادي    ،رو ازاین. کند میتحمیل  آنها به
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فریـب زرق و   ؛مصـرفی داشـته باشـد   مـوارد  در مـورد  باید مدیریت مناسبی 
رفتار مصرفی اعضاي خـانواده  بر نخورد؛ کاالهاي غیر مفید ظاهري هاي  برق

ـ   ،یک کالم و درنظارت دقیق کند  ت کـاري خـود   حفظ سـالمتی را در اولوی
خـانواده را بـه بهداشـت و     ،حتـی بهتـر اسـت بخشـی از درآمـد     . دهدقرار 
آور  هـاي سرسـام   هزینـه  ،گیري اختصاص دهد که در صـورت موفقیـت   پیش

پیدا خواهد کرد و سالمتی خانواده، سالمتی جامعه را کاهش درمانی خانواده 
افزایش بهداشت و سالمتی جامعه از جمله باید دانست . خواهد داشت پیدر 

  .رود یک کشور به شمار میاي رشد و پیشرفت ه شاخص

  از الگوي مصرف بیگانگاننکردن اصل پیروي  )د
در اقتصـاد اسـالمی    دیگـر  یاز الگوي مصرف بیگانگـان اصـل  نکردن پیروي 

   :فرماید در این زمینه می 7امام صادق .است
در  ،جامعه اسالمی تا زمانی که الگوي مصرف بیگانگان را تقلید نکنـد 

دینان لباس  گاه که به شیوه بی بختی است، ولی آن دت و نیکمسیر سعا
  1.فتدا بپوشد و خوراك خورد، به خواري می

کـه متشـکل از   ـ جامعـه اسـالمی    که است آن این گفتار ارزشمند بیانگر 
محصـوالت  بـر  مصـرف را  برنامـه  بایـد  ـ هاي افراد مسـلمان اسـت     خانواده
، مصرف کاالهـا و دسـتاوردهاي   زهامرومتأسفانه  .متمرکز کندداخلی تولیدي 

از مشکالت بخش مصرف به  داخلیهاي  وردهآبر فرآن دادن بیگانه و ترجیح 
هـا   بسیاري از خـانواده . آید و همانند یک بیماري، فراگیر شده است شمار می

. کننـد  بـا یکـدیگر رقابـت مـی    فیـت ـ   یک بـی حتی  ـ  خرید کاالهاي بیگانهدر 
تـرین لـوازم    وسایل زینتی، آرایشی تـا بـزرگ   ترین کوچکاز  ،خرید گونه این
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بازار گرم کاالهاي خـارجی در داخـل موجـب شـده     . گیرد را دربرمیخانگی 
به کارهاي غیر قانونی و قاچاق این کاالهـا بـه کشـور    حتی اي  عده که است

  .روي آورند
عالوه بـر   ،واردات نزدیک به بیست میلیون تن کاال به کشور در هر سال«

وراي امکانــات درونــی و اقــدامات  ،ســترش مصــرف داخلــینشــان دادن گ
گون بخش تجاري کشور براي تداوم واردات کاالهاي خـارجی، بیـانگر   اگون

  1.»کننده به آن است توجه مصرف
هاي خارجی در مصرف داخلـی، افـزون بـر     ل و بهترینتوجه به مد، تجم

و تولیـد   کجی و توهین به تولید داخلی است، موجب رکود بـازار  اینکه دهن
هـاي خـارجی سـرازیر     شود و سود سرشاري را به جیب شـرکت  داخلی می

 ،به یقـین  .وبن بر کنند کوشند ریشه جامعه ارزشی ما را از بیخ سازد که می می
شـود   هاي بیگانه می ادامه این روند، موجب وابستگی بیشتر کشور به فرآورده

  . نخواهد داشته بیگاناي جز سلطه سیاسی، اقتصادي و فرهنگی  و نتیجه
خـویش از   توان با جداسازي منـافع  هزینه خانواده را نمی« ،از سوي دیگر

ر خودخواهانه که اگر برخالف این تصو. منافع جامعه و منافع ملی سامان داد
شود، باید گفت منافع  منافع جامعه تأمین می ،هرکس به دنبال منافع خود برود

. شـود  هـا تـأمین مـی    خودخـواهی  هـا و  پرستی ی از رهگذر محدودیت نفعمل
منافع فرد و خانواده بایـد در چـارچوب منـافع کوتـاه و بلندمـدت       ،رو ازاین

  2.»جو و دنبال شودو جامعه جست
نـاگزیریم عـادت    ،وري جامعه و خانواده هستیم اگر به فکر بهره ،بنابراین

 .مصرف کاالهاي خارجی را ترك و تولید داخلـی را مصـرف کنـیم   نادرست 
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کـه مقـام معظـم رهبـري      چنـان  .کی از وظایف جهادي خـانواده اسـت  این ی
هاي ضروري در  مصرف کاالهاي ساخت داخل یکی از مجاهدت« :فرماید می

  1.»سال جهاد اقتصادي است
یابـد کـه بـدانیم بیگانگـان اراده      این مجاهدت زمانی اهمیت بیشتري مـی 

که مقام معظم  چنان. نداند از این طریق به اسالم و نظام اسالمی ضربه بزن کرده
هاي خـود در عرصـه فرهنگـی،     دشمن ضمن ادامه تالش« :فرماید رهبري می

مبـارزه بـا اسـالم و جمهـوري اسـالمی را       ،ها امنیتی، سیاسی و دیگر عرصه
  2.»متمرکز کرده است» اقتصاد«عمدتاً بر روي 
  : فرماید همچنین می

مـا در مقابلـه بـا     ت ما و کشورترین کارهاي دشمنان مل از جمله اساسی
در . فعالنـد البته در عرصـه فرهنگـی هـم     .استکشور، مسائل اقتصادي 
در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در  .عرصه سیاسی هم فعالند

هــایی کــه  همــین تحــریم .عرصـه اقتصــاد فعالیــت بســیار زیــادي دارنــد 
ن اعمال سازي کردند یا آن را بر علیه ملّت ایرا ت ایران زمینهدشمنان مل

اي بـه پیشـرفت کشـور مـا وارد      کردند، به قصد این بود که یک ضـربه 
هـاي آنــان   البتــه خواسـته  .کننـد و آن را از حرکـت شــتابنده بـاز دارنـد    

اي را کـه انتظـار داشـتند     ها آن نتیجه برآورده نشد و نتوانستند از تحریم
مد، اما ت بر ترفند دشمنان فائق آند و تدابیر مسئوالن و همراهی ملبگیر

  3.کنند دنبال می
حتـی در ایـن   . ها روشن اسـت  ویژه خانواده تکلیف بر همگان بهبنابراین، 

   :فرماید وجود دارد که می =حکم صریحی از امام ،زمینه
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اگر بر قلمرو اسالم، از اسـتیالي سیاسـی و اقتصـادي منجـر بـه اسـارت       
احیـه  از ن[مسـلمین و ضـعف آنـان     سیاسی و اقتصادي و وهـنِ اسـالم و  

خوفی باشد، واجب است دفاع با وسایل مشـابه آنـان   ] ار و بیگانگانکف
 هاي منفی، مانند نخریدن کاالهـاي آنـان و مصـرف نکـردن     و مقاومت

  1.طور کلیه وآمد و معامله با ایشان ب و ترك رفتآنها 
ت مصرف خارجی را عل کیفیت کاالهاي ،ها البته شاید بسیاري از خانواده

  : فرمایش مقام معظم رهبريبنا بر ولی  ،آن بدانند
در برخی محصوالت داخلی داراي قـدرت رقابـت و برخـی دیگـر بـه      

اند که باید این ویژگی را به همه  مراتب بهتر از کاالهاي مشابه خارجی
کاالها و مواد تولیـدي خـوراکی و پوشـاکی و وسـایل زنـدگی تعمـیم       

  2.داد
  : بنا به فرموده رهبري

کـاالي داخلـی در نظـر مصـرف کننـده ایرانـی،       کنـیم کـه    باید کـاري  
و عرصه تولید کـاالي  ... غیرایرانی کاالي مطلوب، با دوام و زیبا باشد 

بـه یقـین بـراي فـراهم شـدن چنـین       .] فراهم شود[برتر در داخل کشور 
شرایط در کشور و افـزایش امکانـات کیفیـت تولیـد داخلـی، خـانواده       

عصـب داشـته باشـد و در هـر     ایرانی باید در مصرف کاالهاي داخلـی ت 
زمانی کـه  ولی تا . حال مصرف آن را به کاالهاي خارجی ترجیح دهد

نســبت بـه سرنوشـت تولیـد داخلــی     ،کننـده داخلـی   خـانواده و مصـرف  
  .تفاوت باشد، این مهم تحقق نخواهد یافت بی

ی در زمینـه  بستگی ملـ  دهد، هم میتجربه کشورهاي صنعتی کنونی نشان «
ب شده، تا کیفیت تولیـد افـزایش یافتـه و تنـوع تولیـد      تولید و مصرف موج
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ـ  پدیدار شود و تو ی داخـل بتوانـد بـا    لیدات صنعتی و کشاورزي علمـی و فن
به داخل شـده و سـپس در   آنها  مشابه خارجی خود رقابت و ابتدا مانع ورود

  1.»دست بزنندپیروزمندانه به رقابت آنها  المللی با عرصه بین
از حمایـت   ،ها خانوادهتوسط خردمندانه مصرف  با مدیریت ،بدین ترتیب

بـه شـرط واکـنش     ،زا کـردن آن در بلندمـدت   تولید داخلی و کمک به درون
ها، تولید داخلی توان رقابت با تولیدات  مناسب تولیدکنندگان، دولت و واسطه

  .شدخواهد کمک مؤثري به رشد اقتصادي کشور  داشت و خارجی را خواهد
دینـی مـا الگوهـاي خـوبی در زمینـه اسـتفاده از       خوشبختانه در جامعـه  

کـه در   چنـان . تبعیـت کـرد  آنهـا   تـوان از  کاالهاي داخلی وجود دارد که مـی 
انـد   مؤسس حـوزه علمیـه قـم نوشـته     ،عبدالکریم حائرياحواالت حاج شیخ 

پیراهن، شلوار  ،در تابستان. پوشید لباس نمیگاه از پارچه خارجی  ایشان هیچ«
در زمستان نیز لباسش را از پارچه ایران به . از کرباس بود و قباي ایشان همه

هاي ایشان، حاج آقا مرتضی و آقـا   هاي آقازاده پارچه. کرد تهیه می» برَك«نام 
اهللا حـائري همـواره    آیـت . هـاي کـازرونی اصـفهان بـود     مهدي نیز از پارچه

  2.»]ایرانی باید پارچه ایرانی بپوشد: [گفتند می

  انوادهمدیریت مصرف خ .3
ــابع  ،هــا الیــتاز مــدیریت مصــرف، انجــام یــک ســري فع مقصــود  روي من

ــه  ــا و هزین ــم از کااله ــه از   موجــود اع ــانواده اســت ک ــاي موجــود در خ ه
ــه    ــورد نظــر در خــانواده از جمل ــه اهــداف اقتصــادي م ــوان ب ــق آن بت طری

 ،بـه یقـین  . رسـید  ،خـانواده و جامعـه  اقتصـادي  وري و رفع مشـکالت   بهره
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 9زیـرا رسـول خـدا    ؛اده در ایـن میـان بسـیار مهـم اسـت     نقش زنان خانو
   :فرماید می

ـ  و هلهاَ دیس لُجالرَّفَ« ـ  ةُأَرَالم سیةُد بـ تُی فرمـانرواي کسـان خـویش و زن    ،مـرد ؛ اه، 
  1.»فرمانرواي خانه خویش است

ریـزي و تـدبیر مناسـب     یک برنامه ،در زندگی خودزن اگر یک  ،واقع در
خانواده به کار گیـرد، گـام بلنـدي در جهـت اهـداف جهـاد        يرو براي بهره

هر خانواده باید یـک بنگـاه    ،در طرح جهاد اقتصادي. اقتصادي برداشته است
بتواند با مدیریت بر منـابع و برقـراري تعـادل بـین      و اقتصادي کوچک باشد
ترین اقداماتی  مهم. حال اقتصاد خانواده و جامعه باشد درآمد و مصرف، کمک

  :عبارت است از ،تواند در این زمینه انجام دهد انواده میکه خ

  ها بندي هزینه طبقه )الف
مـدت،   هـاي کوتـاه   به هزینـه از نظر زمان و رویداد هاي یک خانواده را  هزینه
یـا  مـدت   هـاي کوتـاه   هزینـه . بنـدي کـرد   دستهتوان  میت مدت و بلندمد میان

د و تا حدودي اجاره خانه وآم خوراك، رفتمثل هاي  هزینه ،هاي جاري هزینه
هاي پوشاك از جملـه   هزینه. شوند طور روزمره یا ماهانه تکرار می هکه باست 
هاي بلندمدت مربوط بـه خریـد اتومبیـل،     مدت است و هزینه هاي میان هزینه

بـر کـل اقتصـاد    آنهـا   لوازم برقی و مسکن است کـه خریـد   خانگی، وسایل
که شـامل خریـد   ـ   ها این نوع هزینهاند تو مینخانواده . استاثرگذار خانواده 

به دلیل . مدت عمل کند جاري یا کوتاههاي  هزینهمانند  ـ کاالهاي بادوام است
خرید مسکن و اتومبیل، در ویژه  همدت و بلندمدت ب هاي میان باال بودن هزینه

بـه ناچـار    .پـذیر نیسـت   تأمین آن از طریق درآمد ماهانه، در همان ماه امکـان 
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اي انجام گیرد که  مدت باید به گونه هاي جاري و میان هزینهبراي یزي ر برنامه
  .شودامکان تهیه کاالهاي بلندمدت ممکن 

نخسـت اینکـه بـراي     .نکتـه مهـم توجـه داشـت     باید به دومورد در این 
در مـورد  را اطالعـات الزم   بایـد  کـاال  برخورد آگاهانـه و گـزینش درسـت   

درباره قیمـت کـاال را   اطالعات الزم  ،مدو. ه دست آوردب آنهاضروري بودن 
هاي متفاوت در نقـاط   ن با نرخزیرا کاالها و خدمات معی ؛دست آورد بهباید 

  1.مختلف شهر وجود دارد

  کردن کاال گزین جاي )ب
ویـژه در خریـد مصـرف کاالهـا و      در مدیریت خردمندانه اقتصاد خانواده، به

ی دارنـد،  گزینـ  جـاي بلیـت  خدمات، داشتن تصویر روشنی از کاالهایی که قا
بندي و انـدازه   البته ممکن است کاالهایی از نظر کیفیت، بسته. ضرورت دارد

هـاي   هم متفاوت باشند و با عرف مصرف یا بـا معیارهـاي خـانواده   با اندکی 
تفـاوت   ،مقابـل ولـی در   ،زیادي نداشته باشـند خوانی  همپردرآمد و ثروتمند 

کـاهش   برابـر  ،در این صورت. باشندته داشآشکاري با کاالهاي مشابه قیمت 
 .تـر کـرد   ا جانشین کاالي گـران رتر  هاي خانوار باید بتوان کاالي ارزان هزینه

خود به ایـن کـار اقـدام     خودبه ،ها و کمی درآمد زیر فشار قیمتالبته شخص 
ن است با تأخیر و با تحمل فشارهاي روانی ناشی از ممک و حتی خواهد کرد

که با برخورد خردمندانه و  درحالی ،ن کار را انجام دهدای ،محرومیت احساس
به اقدامی آگاهانه و داوطلبانه دست زد و اسیر توان  میتوجیه آن در خانواده 

  2.حرکت و امري زجرآور نشد
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  استفاده کامل از کاالها )ج
کشوري که بخـش بزرگـی از امکانـات صـنعتی، تولیـدي و       در ،بدون تردید

تنها نباید  نه ،مطرح است» جهاد اقتصادي«در آن شعار  اقتصادي آن وارداتی و
بـراي   هـا  بلکه بهتـر اسـت خـانواده    ،در اندیشه مصرف کاالهاي جدیدتر بود

روزتر اقتصاد خانواده و جامعه از مصرف کاالهاي جدیدتر و به  1»يور بهره«
ز و با تبلیغات وسیع و ایجاد نیاکنند  میهاي بیگانه تولید  شرکتکه هر روز ـ 

در این راسـتا الزم اسـت   . خودداري کنند ـ  شود کاذب وارد بازار مصرف می
کـه در اختیـار   باشـند  تر از کاالهـایی   و کاملمفیدتر تر،  به فکر استفاده متنوع

تـر   کامـل  ،کاالهاي جدید تولیدي بیگانگان از کاالهاي موجـود اگرچه  ؛دارند
بـه  دارند یـا   يعمر مفید هنوزاستفاده نکردن از کاالهایی که  ،شک بی. باشند

مصداق اسراف در  ،ندوش ولی کنار گذاشته می ،اند شدهنکامل استفاده صورت 
دید یکی از غالمـانش، میـوه    7روزي امام رضا« که نقل است. استجامعه 

اهللا، اگر شما مستغنی  سبحان: آن حضرت فرمود. اي را دور انداخت خورده نیم
  2.»که محتاج باشدبخورانید ن را به کسی آ .اید، دیگران مستغنی نیستند شده

  داري اصولی از وسایل و کاالها نگه )د
هنر نیسـت، بلکـه    ،خرید کردن«گفتاري حکیمانه در بین مردم رواج دارد که 

وري  تواند در بهـره  این سخن ارزشمند و پرمحتوا می» .داري است هنر در نگه
 یها به اندازه کوشش خانواده مردم و ،زیرا در این زمان ؛خانواده اثرگذار باشد

ایـن  . کنند داري آن تالش نمی براي نگه ،دهند که براي خرید وسایل انجام می
                                                   

وري یک دیدگاه فکري است که همواره سعی دارد وضعیت موجود را بهبود بخشد، و مبتنی  بهره. 1
در واقع هدف . تواند کارها و وظایفش را بهتر از روز قبل انجام دهد بر این عقیده است که انسان می

تـر   ها و استفاده بهینه از امکانات براي زندگی بهتر و متعالی تتر کردن فعالی وري هوشمندانه از بهره
  .است
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حضرت رسول . استکرده داري وسایل تأکید  نگه اسالم برکه  است  حالی در
   :فرماید می 9اکرم
»نْم قَزِر لْیء فَن شَمزَلْی1.»کوشددر حفظ آن ب ،اند هرکه چیزي نصیبش کرده؛ هم   

ـ ن طَم کلَ رٌیخَ كدا فی یم ظُفْح« :فرماید می 7طور امام علی همین ـ  بِلَ ا م
فی یغَ درِیتوسـت، بهتـر اسـت بـراي تـو از درخواسـت       دسـت  نگه داشتن آنچه در ؛ ك

   2.»چیزي که در دست دیگران است
میـان  رنگی در  جایگاه کممتأسفانه این موضوع در فرهنگ مصرف کشور، 

هـا و   هاي رسمی و غیر رسـمی، رسـانه   آموزشبا الزم است  .ها دارد انوادهخ
داري وسـایل و   هـاي اصـولی حفـظ و نگـه     ها را با شـیوه  خانواده ،مطبوعات

داري امـوال و   ها نباید تنها به حفظ و نگه البته این آموزش .امکانات آشنا کرد
امکانـات جامعـه    بلکه باید به وسایل و ،وسایل خانه و خانواده محدود شود

استفاده از آنها را متعلق به خود بدانند و به صورت بهینه  هاگسترش یابد تا آن
  .کنند
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تربیت و آموزش نیروي انسانی : فصل پنجم
  )اقتصادي -  اخالقی (ارزشی 

اولین  ،و خانواده پیشرفت هر جامعه فرآیندانسانی، بهترین سرمایه در نیروي 
پـرورش انسـان    ،به بیان دیگـر . سالم استبه صورت  ونیراین محل پرورش 

معمـوالً   فرآینـد ایـن   که پذیرد فقط در محیط خانواده سالم انجام می مند توان
تـر   کوتـاه در جوامـع روسـتایی    فرآینـد البته این . طلبد میاي طوالنی را  دوره
هـاي   فرزندان از اوایل کودکی و نوجوانی با مشارکت در فعالیتچون  ؛است

بـا رشـد    ،در جوامـع شـهري  . شـوند  صادي، یار و یاور خانواده خود مـی اقت
صنعت، تکنولوژي و تخصصی شدن امور، این دوره بیش از دو دهه از عمـر  

گـذاري شخصـیت    اساس پایه ،آنچه در هر دو طیف. گیرد فرزندان را دربرمی
پذیر،  ق، مسئولیتهاي تالشگر، خال یت و آموزش انساندر خانواده است، ترب

هاي اقتصـادي   تلید، متعهد در مصرف و فعامولّ ،النفس و در عین حال سلیم
و پیشرفت اقتصـادي،  رشد وري خانواده و هم در  دیگر است که هم در بهره

  . دناجتماعی و سیاسی و فرهنگی مؤثر باش
به دو روش در خانواده ـ اقتصادي به فرزندان  آموزش رفتارهاي اخالقی
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کـه از روش  ـ بخـش غیـر مسـتقیم     . پذیر اسـت  کانمستقیم و غیر مستقیم ام
روش و نوع عملکرد والدین است کـه خواسـته و    ـ ستاتر  مستقیم هم مهم

جـو،   پـدران و مـادران قـانع، صـرفه    . شـود  ناخواسته به فرزنـدان منتقـل مـی   
گرا،  لکار، تجم کنند و والدین اسراف گونه تربیت می فرزندانی همین ،اقتصادي
گـرا بـه جامعـه     زده، بیگانه طلب، مصرف فرزندانی تنوع ،اگر گرا، غرب مصرف

ترین گام در تربیت صحیح اقتصادي ـ   لین و مهماو ،رو ازاین. دهند تحویل می
در روش مسـتقیم هـم   . اخالقی فرزندان، اصالح عملکرد خود والدین اسـت 

  :کندعمل این ترتیب تواند به  خانواده می

  پذیري  آموزش و تقویت مسئولیت .1
الدین آگاه از همان آغاز کودکی باید نسـبت بـه آمـوزش و تقویـت حـس      و

اي کـه فرزنـدان    بـه گونـه   ،حسـاس باشـند   شـان پـذیري در فرزندان  مسؤلیت
در این راستا بهتر است اختیارات و . کارهایشان را خود انجام دهند ،بیاموزند

سته مسئولیت خوا ،آنبرابر وظایف محدودي به عهده ایشان نهاده شود و در 
هایی انجام  شود، باید در محدوده اگر اختیاراتی به فرزندان داده می«البته . شود

گیرد که ظرفیت و توان آن را داشته باشند و هم اینکه مسئولیت هر اختیاري 
  1.»را بپذیرند و در عمل هم بتوانند از عهده آن مسئولیت برآیند

هـا   ها و مادربزرگ گونه موارد، خویشان نزدیک از جمله پدربزرگ در این
، در امر تربیت فرزندان اخـتالل  ت بیش از اندازه به نوادگاننباید با ابراز محب

هاي خانواده  تنها موجب کاهش هزینه پذیري، نه آموزش مسئولیت. ایجاد کنند
شـان   شود، بلکه فرزندان خانواده را براي ورود به اجتماع و زندگی آینـده  می

 .آیـد  آموزند هر چیز به آسانی به دسـت نمـی   ان میفرزند«زیرا  ؛کند آماده می
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همـین امـر باعـث    . براي به دست آوردن هر چیز باید کار و زحمـت کشـید  
تعـادل   .متعـادل باشـند   ،هایشان از خـانواده  شود در خریدها و درخواست می

درخواست یعنی کاهش خرید و کاهش خرید یعنـی تقویـت بنیـه اقتصـادي     
  1.»خانواده

شود اگر فرزنـدان   پذیري باعث می قویت حس مسئولیتت ،از سوي دیگر
دقتـی یـا    ، از بـی شـوند ر اثر قصور یا اشتباه موجب خسـارت بـه خـانواده    ب

احتیاطی خود، از صمیم قلب احسـاس تأسـف کننـد کـه ایـن مشـکل بـا         بی
  .خواهد شدبرطرف گوي صمیمانه والدین با فرزندان و گفت

، پذیري آنـان  ه فرزندان بدون مسئولیتها باید بدانند دادن اختیار ب خانواده
که در بیاورد را بسیار متوقع بار آنها  ممکن است. هزینه زیادي خواهد داشت

، نداشته باشـد ت اقتصادي مناسبی ، اگر سرپرست خانواده وضعیاین صورت
 یا ه بودنشغل به چندشود  میهاي آنان مجبور  براي برآورده کردن درخواست

تـوان فکـري و   در ت حالت بـه شـد  این . شود  دودچند نوبت کار کردن مح
کـه  کشـاند   میرا به فرسودگی فرد گذارد و  می اثرجسمی سرپرست خانواده 

  .بیماري، ازکارافتادگی و پیري زودرس خواهد بود ،آن آمد پی

  آماده کردن فرزندان براي کار و تالش .2
 تی والدین استتشویق و آماده کردن فرزندان به کار و فعالیت از وظایف تربی

براي همکاري در امور خانه وي آغاز آن هم از همان اوان کودکی است تا  که
زمان با رشـد و نمـو کـودك بهتـر اسـت       هم. و خانواده به تدریج آماده شود

گیر و پشتکار فزاینده خود به مراتـب عـالی    هایی که با کار و تالش پی انسان
  .تا الگویی براي وي باشند شوند اند، به او معرفی انسانی و اجتماعی رسیده

خواهنـد خیلـی زود بـه     ها فرزندانی دارند که مـی  اکنون برخی از خانواده
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باید یادآور آنها  به. چیز داشته باشندهمه همه چیز برسند و در ابتداي زندگی 
 هـا  ، سالهستندثروتمند  يکه امروزه همه چیز دارند یا افراد که همه آنها شد

جـوهره   ،کـار کـه  فرزندان باید بدانند . اند به این مرحله رسیدهاند تا  کار کرده
هـاي زنـدگی و بهتـرین     تربیت، کسـب تجربـه و مهـارت   مهم زندگی، عامل 

 ،بـا کـار  «: به آنها باید گفـت . هاست فرصت براي بروز استعدادها و خالقیت
امـام   1».بال و آفت زندگی است ،یابد و سستی و تنبلی حیات آدمی تداوم می

   :فرماید درباره ارزش کار می 7علی
مجد و عظمت را درنیابد کسـی کـه کوشـش را از    ؛ ده الجِن فاتَم دجمالْ كردما اَ«

   2.»دست داده است
بخـت شـد کسـی کـه      راسـتی کـه نیـک    بـه ؛ ن جدد معد سقَ« :فرماید همچنین می

  3.»کوشش کرد
کاري فرزندان،  شکل بیم ،هاي ایرانی متأسفانه در حال حاضر، در خانواده

شـود کـه هزینـه زیـادي را بـه       بسیار دیده مـی  ،کرده ویژه فرزندان تحصیل به
 ،والــدین بــا عشــق و عالقــه بــه فرزنــدانالبتــه  .کننــد خــانواده تحمیــل مــی

جوهره عشـق در رنـج و زحمـت    «ولی باید دانست  ،کنند رسانی می خدمات
عشـق و   ،به بیان دیگر .کشیدن براي چیزي بوده و در پرورش دادن آن است

ورزد کـه   شخص به چیزي عشـق مـی   .ناپذیرند جدایی ،تحمل رنج و زحمت
کشـد کـه بـه آن عشـق      براي آن زحمت بکشد و براي چیـزي زحمـت مـی   

  4.»بورزد
درد و غـم و   حاصـل پـرورش فرزنـدان بـی    «همچنین باید آگاه بـود کـه   
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هـدف   و بـی  عشـق  ، بـی ]پر مصرف[طلب،  جهت عزیز، زنان و مردان رفاه بی
 1».آنان زیان خواهند دید] وجود[خواهد بود که هم خودشان و هم جامعه از 

توانند جـداي از شـادي و    رنج و غم که مالزمه زندگی و عشق هستند، نمی«
در غیر ایـن  . غناي روح انسانی و توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی باشند

ـ     راي اسـتعمار و  صورت، تربیت عشق، ممکن است آمـاده کـردن فرزنـدان ب
 2.»و ستمگران باشدثروتمندان استثمار شدن و تحمل رنج و غم قدرتمندان و 

آماده کردن فرزندان براي کار و تالش یک ضرورت است، ولـی   ،بنابراین
نخست اینکه راه درآمـد  . توجه کردبه چند نکته مهم باید سازي  در این آماده

براي تالش بیشـتر  غرورشان  احساسمشروع را باید به ایشان آموزش داد تا 
ـ  باشد، نه معاش حالل و بهبود زندگی جهت  ه در ثروتی که بدون کوشـش ب

ت شأن و مقام معنویت انسان باید بداننـد  آنان با توجه به اهمی. آید دست می
در تقابل دین و آبرو، ایـن   ،رو ازاین. بعد روحانی او بر جسمش مقدم است«

کار و تـأمین درآمـد هـم    مسئله در . ن شوددنیاست که باید فداي آبروي انسا
درسـت   .این اولویت حفظ شـود  ،هاي زندگی باید مراقب بود مثل سایر جنبه

کنند شرف و انسانیت خود را فدا  ،دن درآمد، انسانرنیست براي به دست آو
هاي پست دیگران به تأمین درآمد  از جمله تن دادن به خواسته ،و از هر راهی

دوم اینکه . یت باید نسبت به فرزندان دختر مضاعف باشداین حساس. بپردازد
هـاي   ویـژه از راه  در تزاحم بین صبر بر کمبودها یا کسـب درآمـد فـراوان بـه    

صبر در این مواقع موجب  ،یقین به .نامشروع، راه صبر و قناعت را پیشه گیرند
همچنین باید بـه ایـن فرمـایش رسـول      3».اجر و پاداش نزد خدا خواهد شد
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   :عنایت داشته باشند که فرمود 9خدا
 ،آور بطالـت  اندکی که کفایـت کنـد، از بسـیار   ؛ ر و ألهیثُا کَمم یرٌکفی خَو لَّما قَ«

  1.»بهتر است

  درآمد خانوادهاز  آگاه کردن فرزندان .3
جامعـه کسـب    جایگاه مناسبی در ،ها باید سعی کنند از نظر اقتصادي خانواده

الزم  ،با ایـن حـال  . ان خانواده را برآورده سازندکنند و نیازهاي معقول فرزند
را بـه  هاي الزم درباره میـزان درآمـد خـانواده و قـدرت خریـد       است آگاهی

فرزندان بایـد دیـد روشـنی دربـاره درآمـد و      «ه بیان دیگر، ب. بدهندفرزندان 
هـاي   در خـانواده مسـئله  ویـژه ایـن    بـه  .قدرت خرید خـانواده داشـته باشـند   

عموالً درآمد ثابتی دارند و درآمدشان کمتر از میـزان افـزایش   بگیر که م حقوق
زیـرا آگـاهی از موضـوع موجـب      ؛تر است یابد، ضروري ها افزایش می قیمت

پذیري  انعطاف ،خواهد شد تا فرزندان به هنگام نوسانات اقتصادي در خانواده
داشته باشـند و فشـار کمتـري را بـه سرپرسـت خـانواده وارد سـازند و در        

دلـی و   ها براي تغییر الگوي مصـرف، بـا والـدین احسـاس هـم      گیري متصمی
ها و افزایش درآمد  هایی جهت کاهش هزینه و به دنبال راه حل کنندهمراهی 

  2.»خانواده بیابند
زمانی در خانواده محقق خواهد  ،دلی و همراهی زیباي هم البته این حس

گاهی یابند و نسبت شد که فرزندان از محل کار والدین و شرایط سخت آن آ
اگر در این زمینه  ،شک بی. شده باشند توجیه ،به شرافت کار اخالقی و مشروع

ــوزش ــاي الزم را  آم ــند ه ــده باش ــدان ،ندی ــتین   ،فرزن ــا زود از نخس ــر ی دی
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انتقادکنندگان به سرپرست خانواده خواهند بود و ممکن است درآمد خانواده 
داراي مشاغل آزاد هستند یا احیاناً از  هایی مقایسه کنند که را با درآمد خانواده
منطقی نیسـت،   ،این مقایسه .کنند کسب درآمد مینامشروع راه غیر اخالقی و 

حتـی ممکـن   . تواند موجب فشار بیشتر به سرپرسـت خـانواده شـود    ولی می
  .کنداست در تعادل روانی خانواده اختالل ایجاد 

  آموزش اعتماد به نفس .4
درس  ،الزم اسـت در خـانواده   ،رو ازایـن  .جامعه هستندسازان  آینده ،فرزندان

ها  بر والدین خانواده ،راستااین در . خودباوري و اعتماد به نفس را فرا بگیرند
ویژه مـادران فهمیـده    به .هاي خود ننالند هرگز از کمبودها و نداشته«است که 

د، بلکه هاي زندگی را در پیش فرزندان خانواده به رخ پدر بکشن نباید کاستی
هاي زنـدگی، توجـه آنـان را بـه نقـاط       باید هنگام شکایت فرزندان از کاستی

را آنهـا   هاي پدر خانواده، گذاري بر زحمت مثبت زندگی جلب کنند و با ارج
امیـدوار و   ،از راه درآمد حالل و آینده بهتـر  ،بیشتر] و ابتکار[به کار و تالش 

  1.»کنندتشویق 
هـاي   شود تا فرزندان با تکیه بر اندیشه یآموزش اعتماد به نفس موجب م

یت و امید به نتایج درخشان شوند و با جدهایی کارآفرین  خالق خود، انسان
هـاي جدیـد بـراي درآمـدزایی در      کار و تالش، همواره به دنبـال کشـف راه  
فرزنـدان   ،هـا  اگر خانواده ،به یقین. خانواده و قطع وابستگی از دیگران باشند

نعمـت وجـود   جامعـه از   ،روحیـه پـرورش دهنـد، در آینـده     خود را با ایـن 
که سعی خواهند کـرد   هایی انسانبرخوردار خواهد شد؛ هاي خودباور  انسان

گونه وابسـتگی   کشور و جامعه خود را به سمت و سویی سوق دهند که هیچ
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  .به بیگانگان نداشته باشد

  آموزش حفظ اموال .5
  : فرماید خداوند در قرآن کریم می

»اماًویق لَکُم لَ اللّهعی جالَّت الَکُمواء أَمفَهو اموال خـود را کـه خداونـد    ؛ الَ تُؤْتُواْ الس
   )5: نساء( .»به سفیهان ندهیداست، آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده 

ـ ه فَمال دونَ لَتن قُم« :فرماید می 9همچنین رسول خدا ه هـر کـس   ؛ و شـهید
  1.»ستا شهید ،مال خویش کشته شود ضمن دفاع از

بیانگر ارزش مال و نقش  ،تعالی و رسولش این دو گفتار ارزشمند از باري
کند که در حفظ آن باید  آن در پایداري زندگی است و این حقیقت را بیان می

توانـد حفاظـت از امـوال خـود و      این محافظت در سـطح خـرد مـی    .کوشید
  .را شامل شود) المال بیت(اموال عمومی  ظت ازاخانواده و در سطح کالن حف

با درك اهمیت حفظ اموال توسط خانواده، بهتر است آموزش آن از زمان 
کنند چیـزي   ها احساس می زمانی که بچههمان  ؛خردسالی فرزندان آغاز شود

. دهنـد  مالکیت خود را به دیگران نشان می ،متعلق به آنهاست یا با رفتار خود
داري وسایل شخصـی، کتـاب،    اند از آموزش حفظ و نگهتو ها می این آموزش

حفاظـت از امـوال    ،تـدریج   ، لوازم ورزشی و پول آغاز شود و بهافزار نوشت
. به حفاظت از امـوال عمـومی خـتم شـود     ،خانواده را دربرگیرد و در نهایت

داري اسکناس را بـا خریـد    توانند روش حفظ و نگه ها می خانوادهبراي مثال، 
یـادآوري کننـد   آنها  دهند و بهآموزش  ،ل و هدیه به فرزند خودیک کیف پو

 .آیـد  از زحمات پدر و مادر به دست می ونعمتی از جانب خداست  ،که پول
  : فرماید می 7که امام رضا چنان. به راحتی از بین ببرندآن را نباید پس 
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  1.»از کارهاي فاسد و نادرست است... پاره کردن درهم و دینار، «
سـاله   هردولت  .ی استاسکناس، سرمایه ملباید یادآور شد که  همچنین

داري  بـا نگـه  کـه   درحـالی . کنـد  میلیاردها تومان صرف چاپ و تکثیر آن مـی 
توان این بودجه عظیم را براي سـازندگی کشـور و افـزایش رفـاه      معقول، می

  .اجتماعی در جامعه هزینه کرد و باعث رشد و پیشرفت اقتصادي جامعه شد

  وزش خریدآم .6
مهـارت  هاي اقتصادي خانواده، خرید کردن است کـه هنـر و    یکی از فعالیت

. فرزندان خانواده باید هنر خرید را به خوبی بیاموزند .طلبد خاص خود را می
زیـرا خـوب    ؛بیاموزندآنها  والدین نیز بهتر است سعی کنند این مهارت را به

زینه خانواده است و هـم  هدر جویی  صرفه ، هم کمک بهخرید کردن فرزندان
هـا از دوش پـدر و مـادر یـا      بخشی از مسـئولیت  ،با پذیرش مسئولیت خرید

در این راستا الزم است والدین هنگام رفتن . برداشته شودسرپرستان خانواده 
شـیوه خریـد را   آنهـا   یکی از فرزندان را با خود ببرنـد تـا   ،هر دفعه ،به بازار
از خریـدهاي غیـر ضـروري    د ممکـن  تـا حـ  بهتـر اسـت   همچنین . بیاموزند

نه اینکه جـذب رنـگ،    ،شودعادت  ،براي فرزندانکار خودداري کنند تا این 
در سبد خرید  ،نماید آنچه در دیده زیبا می و هرشوند ظاهر و تبلیغات کاالها 

انجـام   ،متناسب با نیاز واقعی و قدرت خرید ،خرید ،به بیان دیگر. گیردقرار 
 کـه  الزم اسـت همچنـین  . ریدهاي ضروري آشنا شـوند تا فرزندان با خ شود

کیفیـت، قیمـت،   : هـاي خریـد نظیـر    از فرزندان دربـاره مـالك   ،هنگام خرید
نظرخـواهی شـود تــا در   ... بهداشـت، تـاریخ تولیـد، داخلـی بــودن تولیـد و     

هـاي   نشـوند و هزینـه  مغبـون  خریدهایی که براي خانواده انجام خواهند داد، 
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  .ل نکنندخانواده تحمی اضافی بر
خرید باکیفیت داشت که آنها نباید انتظار  ،در روزهاي اول خرید فرزندان

به آنهـا  الزم است که ولی حتی باید براي هزینه بیشتر آماده بود، . انجام دهند
بایـد  نکتـه مهمـی کـه     .بگذراننـد تا این دوره کارآموزي را  ه شودفرصت داد

خریــد پرهیــز از  ننــد،یــادآوري کوالــدین در آمــوزش خریــد بــه فرزنــدان 
در دوره خردسالی  پفک، یخمک، چیپس و مانند آنهامانند  هاي مضر خوراکی

و خرید مواد خطرناك مانند مواد محترقه، افیونی و سیگار در دوره نوجـوانی  
زا هستند و هر  و جوانی است که هر کدام به نوعی براي سالمتی انسان آسیب

هـاي ناشـی از آن    هـا و آسـیب   بیماري ها و دولت، براي درمان ساله خانواده
  .شوند میرا متقبل هاي بسیاري  هزینه

ـیب  هیز دادن فرزندان از خریدهاي مضـر ضمن پرباید ها  خانواده ،بنابراین  ،زا و آس
ا به سوي خرید مواد غذایی باکیفیت و مطلوب یا خرید وسایل ورزشـی سـوق   رآنها 

هـاي درمـانی را در خـانواده و جامعـه      و هزینهاست مفید آنها  دهند که براي سالمتی
  .شود میساز رشد اقتصادي خانواده و جامعه  و زمینهدهد  میکاهش 

  انداز آموزش پس .7
   :فرماید انداز می در حدیثی ارزشمند، درباره ارزش پس 9رسول خدا

»رحم رَاهللا امتَکْءاً اسطَ بباًی قَ قَفَانْ وصم فَقَ داً والًضْد ویـ فَ مل خـدا  ؛ تـه حاجِ ه ورِقْ
عتدال هزینـه کنـد و مـازاد آن را بـراي     ا رحمت کند کسی را که کسب حالل کند و با

  1.»روز تنگدستی و نیازمندي از پیش فرستد
در اقتصـاد و  بایـد  اسـت کـه یـک فـرد مسـلمان      آن این فرمایش گهربار بیـانگر  

کـس   دست نیاز به سوي هـر احتیاج، نگر باشد تا در صورت  آیندهو رو  میانه ،معیشت
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  .نکند شخصیت و منزلت انسانی خود را کوچک ،و براي مبلغ اندکی نکند دراز
انـداز در   بـه اهمیـت و ارزش پـس    باید ها ضمن اینکه سرپرست خانواده

زندگی آگاه باشند، باید بکوشند این ارزش مهم اقتصادي را به شکل مطلوب 
رو،  فردي میانـه  ،، در درآمد و هزینهبه فرزندان خود انتقال دهند تا از کودکی

اقتصادي و خوداتکا تربیت شـوند و بتواننـد بـا درآمـدهاي خـود، هزینـه را       
ضمن بـرآورده کـردن نیازهـاي خـود، بـراي روز مبـادا نیـز        کنند و مدیریت 

از سنین پایین با چشیدن فرزندان بهتر است  ،در واقع. اي داشته باشند پشتوانه
ـ  پـس آثار طعم شیرین   .ببرنـد   داز، بـه اهمیـت و ارزش آن در زنـدگی پـی    ان

ضـمن اینکـه بـراي خـود      .قدم شوند پیش ،خود ،همچنین بهتر است والدین
هر چنـد بـه مبلـغ    نیز یک فرزندان  کنند، براي یک میافتتاح انداز  حساب پس

هدیـه، عیـدي،   (را تشویق کنند در هر فرصتی آنها  باز کنند وحساب  ،اندك
آورنـد، بخشـی از آن را    بـه دسـت مـی   کـه مبلغـی    )...و پول جیبی، دستمزد

هایی را که در طـول سـال بـراي     توانند هزینه حتی والدین می. انداز کنند پس
بـه  اند،  فرزندان در نظر گرفته... التحریر، لوازم ورزشی و پوشاك، خرید لوازم

انـداز   پرداخت کنند و مراقب باشند تا درحسابشان پسآنان صورت نقدي به 
بردارنـد  هنگام خرید، با نظارت پدر و مادر، فرزندان آن را از حساب تا  نندک

ها باعث خواهد شد تا فرزندان مطـابق بـا    گونه آموزش این ،یقین به. و هزینه کنند
  .ها وارد سازند به خانوادهفشار کمتري درآمد خود، هزینه کنند و از نظر اقتصادي 

ها از سوي دولت، فرصت مناسبی  هپرداخت یاران ،خوشبختانه در حال حاضر
 ،هـا در خـانواده   گونـه آمـوزش   اینتمرین با ها فراهم آورده است تا  براي خانواده

  .کنندهاي اقتصادي آشنا  اسالمی را هر چه بیشتر با ارزش سازان ایران آینده
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  آموزش مصرف عاقالنه .8
منظور  .آموزش مصرف عاقالنه است ،الزم براي فرزندان هاي یکی از آموزش

کـه فرزنــدان   یآموزشـ  .از آمـوزش مصـرف عاقالنـه، مصـرف بهینــه اسـت     
و موجب خسـارت بـه   کنند  ، از امکانات موجود استفاده مناسبگیرند فرامی
گسـترده و  بسـیار  توانـد   ها می این آموزش. اموال منزل و جامعه نشوند ،خود

تا آموزش  ، مواد خوراکی، پوشاكافزار نوشتآموزش استفاده از  ؛متنوع باشد
در مصـرف مـواد خـوراکی     مثالً فرزندان باید .وسایل منزل و وسایل عمومی

را در ظرف بریزنـد  آن به اندازه مصرف خود،  ،هنگام صرف غذا که بیاموزند
در استفاده . مانده غذایی ایشان را کسی میل نخواهد کرد باشند که پسآگاه و 
هـاي   جهت تـراش یـا ورق   ا بیمداد خود ر که باید یاد بگیرندافزار  نوشتاز 

چگونه از همچنین بیاموزند که خطی نکنند و  جهت خط سفید دفتر خود را بی
 .بـرداري اسـتفاده کننـد    بـراي یادداشـت   ،هاي سـفید دفترهـاي قـدیمی    ورق

ویژه وسایل خطرسازي چون اجاق گاز،  طور چگونه از لوازم خانگی به همین
ـ   ...چرخ گوشت، اتو و دردسرسـاز   ،خـانواده  و راي خـود استفاده کنند کـه ب

چگونه از لباس ورزشی و لبـاس مدرسـه اسـتفاده کننـد تـا      همچنین . نباشند
فرزندان باید از والـدین   ،هرحال به. وري را براي آنها داشته باشد بهترین بهره

بیاموزند که از وسایل شخصی خود عاقالنه استفاده کنند و نسبت به وسـایل  
  .سوزي الزم را داشته باشند عمومی جامعه دل مشترك خانواده و امکانات

  وگو گفتایجاد رفتار اقتصادي با  .9
ــب دادن    یکــی از روش« ــار اقتصــادي، ترتی ــراي ایجــاد رفت ــت ب ــاي تربی ه

هاي فرزنـدان،   پرسش. هاي خانوادگی درباره مسائل اقتصادي استوگو گفت
مد خانواده کم و زیاد شدن درآ] جهاد اقتصادي[رویدادهاي اقتصادي جامعه، 



   83)  اخالقی ـ اقتصادي(تربیت و آموزش نیروي انسانی ارزشی 

پدران . هاي خانوادگی انجام بگیردوگو گفتهاي مناسبی است که  فرصت... و
و بـه فرزنـدان خـود    کننـد   مـی هـا اسـتفاده    و مادران آگـاه از ایـن موقعیـت   

توانـد در ایـن    ترین مباحثی که مـی  از مهم. دهند هاي الزم را ارائه می آموزش
زیـرا   ؛اجتماعی خود استهاي خانوادگی مطرح شود، تبیین پایگاه وگو گفت

هـا و   کودکان و نوجوانان امکان دارد، در مدرسـه و اجتمـاع، یـا در مهمـانی    
با افرادي برخورد کنند که از نظر پایگاه اجتماعی در رتبـه بـاالتري    ،مجالس

تر و آزادتر نسبت به آنان هزینه کننـد و   شاید خیلی راحت .قرار داشته باشند
وجود آورد یـا  ه فرزندان ببراي ا و ابهاماتی ه ممکن است، پرسشمسئله این 

وجود آورد که نسبت به جایگاه خـود احسـاس نارضـایتی    ه اي ب اینکه انگیزه
 بـراي باید  ،رو ازاین. از والدین داشته باشندگوناگونی هاي  کنند و درخواست

شرح داده شود که هر خانواده جایگاه اقتصادي خاصی دارد که بایـد بـر   آنها 
تـر از داشـتن    زینه کرد و احساس رفاه و آسایش در خانواده مهماساس آن ه

هـا هسـتند بـا آنکـه داراي      چه بسـیار خـانواده   .اسباب و وسایل متعدد است
  1.»کنند احساس رضایت و آرامش نمی ،باشند امکانات رفاهی فراوانی می

   :را به فرزندان یادآور شد که فرمود 7همچنین این گفتار امام علی
»قالْ وامیشِع قدیرِتَّالْ سنُح و لُالکُمه ح؛ قوام و نظام زندگی بـه خـوب انـدازه    بیرتَّدال نُس

بسیاري از مفاسد فردي و  ،واقعدر  2».نیکو استتدبیر گرفتن زندگی است و مالك آن 
به  ...ب، دروغ و، اختالس، دزدي، خیانت، تقلاجتماعی امروزه مانند رشوه و ارتشا

برخـی   .شـود  به این دستور سازنده و اندرز آموزنده عمل نمیاست که این علت 
زندگی را توسعه  ،چشمی رقابت و چشم و همکه به دلیل ها  انسانها و  خانواده

هاي زیاد بـه انحرافـات    خرجکافی نبودن آن و  ،اثر کمبود درآمدبر  ،دهند می
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ریشه هی آورند که این گرفتاري در نبود تقواي ال میروي اخالقی اشاره شده 
  .دارد

 کـه  تـوان بـه فرزنـدان آموخـت     هاي خانوادگی میوگو گفتدر بحث و 
در تـوان بـه آرامـش و رفـاه      چگونه با داشتن یک برنامه و تدبیر مناسب مـی 

هاي خود قناعت کرد و شکر و سـپاس خـدا را بـه     رسید و به داشتهزندگی 
   :فرماید می 7که امام علی چنان. جاي آورد

  : گوید میسعدي  1».قانع باش تا توانگر باشی؛ نیاًن غَکُعاً تَنقَ نْکُ«
ــرد را   ــد م ــوانگر کن ــت ت   قناع

  

  2گـرد را  خبر کـن حـریص جهـان     
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هاي مشارکت خانواده در آمد پی: فصل ششم
  جهاد اقتصادي

اگر خانواده ایرانی درك مناسبی از جهاد اقتصـادي داشـته باشـد و     ،گمان بی
اقتصاد خانواده و اقتصـادي کـردن رفتـار اعضـاي      تدابیر مناسبی براي بخش

تـرین آنهـا    مهـم . خود بیندیشد، آثار مثبت فراوانی در خانواده خواهد داشت
  :عبارتند از

  ایجاد تعادل روانی در خانواده. 1
است که مانند هـر مجموعـه دیگـري داراي    ) سیستم(خانواده یک مجموعه «

هـا، از جملـه    و دیگـر مجموعـه   کارکردهاي ویژه و اجزایی در ارتباط با هم
این مجموعه براي اینکه بتواند به حیـات خـود ادامـه دهـد بـه      . جامعه است

مقصود از تعادل روانی، در تشـخیص نیکـی از بـدي،    . تعادل روانی نیاز دارد
  1.»درستی از نادرستی، انسانی از غیر انسانی، اخالقی از غیر اخالقی است

درآمد (شود که بین دخل و خرج  حاکم میزمانی تعادل روانی در خانواده 
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توازن وجود داشته باشد و اعضاي خانواده درك متقـابلی از رفتـار   ) و هزینه
ارزشی خود، ایـن توانـایی را     جهاد اقتصادي با ویژگی. دنیکدیگر داشته باش

افزایش بـیش از  « ،دارد که به ایجاد تعادل در خانواده کمک کند که نتیجه آن
شـادي از ابزارهـاي   . بخـش در خـانواده اسـت    آمیز و شاديپیش روابط مهر

. طلبـد  ناپذیري را براي توسـعه مـی   اي توسعه اقتصادي است که خستگی پایه
البته منظور از شادي، حدي است که روابط مهرآمیـز را افـزایش دهـد و بـر     

شادي که در کمـک بـه دیگـران و مشـارکت     ] آن[ ؛پشتکار و بازدهی بیفزاید
پذیر  یابی به آن امکان دهد و براي هر فردي دست را نشان می اجتماعی، خود

... گرایـی و  پرستی، فـرد  طلبی، رفاه جویی یا لذت نه شادي به معناي کام ؛است
روي در آنها، براي توسعه انسانی جامعه ویرانگر به  ناپذیري و زیاده که سیري
  1.»آید شمار می

  حاکم شدن خطوط اقتصاد اسالمی در خانواده. 2
مشـارکت فعـال    ،اگر خانواده ایرانی مصمم است که در طرح جهاد اقتصادي

فعالیت اقتصادي خانواده اعم از تولید، مصـرف، خریـد یـا    باید داشته باشد، 
اري و هر نوع کار اقتصادي دیگر را بر ذگ انداز، سرمایه فروش، مبادالت، پس

کنـد و از   اساس فرهنگ حاکم بر کشور یعنی نظـام اقتصـاد اسـالمی تنظـیم    
 ،بـه بیـان دیگـر   . هاي فرهنگ جهادي نیز آگـاهی کـافی داشـته باشـد     بایسته

رعایـت  . هاي اقتصادي خانواده بایـد بـه گونـه مشـروع انجـام گیـرد       فعالیت
هاي اقتصـادي خـانواده، خـود بـه وضـعیت اقتصـادي        مشروعیت در فعالیت

  .جامعه رونق خواهد داد
                                                   

  .همان. 1
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  :نویسد می در این بارهشیرازي اهللا مکارم  آیت
فرد مؤمن به مبانی مکتـب اسـالم، خـود را در هرگونـه تولیـد و یـا هـر        

بـراي او یـک سلسـله از دسـتورات     . بینـد  کیفیت از مصـرف آزاد نمـی  
آنکه در انتظار یک اصل قانونی توأم با جریمه مـادي   حالل و حرام، بی

بدون آنکـه  . بیند میبنشینند، مطرح است و خود را ملزم به رعایت آنها 
هـا و   ایـن حـرام  ... . د باشد، یک فلسفه مادي بـراي آنهـا بیابـد   تماً مقیح

هــا نقــش مــؤثري در رونــد اقتصــادي جامعــه دارد و کــاربرد آن   حـالل 
هاي متخلفـان بیشـتر اسـت و اصـوالً      مراتب از مواد قانونی و مجازات به

  1.دهد می] کشور[یک شکل خودکار به جریان اقتصادي 

  اخالقی در خانواده هاي نحرافاز بین رفتن زمینه ا. 3
   :فرماید رسول گرامی اسالم در حدیثی ارزشمند می

  2.»بیم آن است که فقر به کفر انجامد؛ کاد الْفَقْرُ أن یکونَ کُفراً«
؛ شَرَف الْمؤمنِ قیامه باللّیـلِ و عـزُّه اسـتغناؤُه عـنِ النـاس     «: فرماید همچنین می

  3.»نیازي از مردم است وست و عزت وي در بیداري ا زنده شرف مؤمن در شب
این احادیث ارزشمند بیانگر ارزش توانگري در زندگی است؛ زیـرا بـین   
توانگري و عزتمندي، همچنین بین فقر و انحرافات اخالقی در جامعه رابطـه  

  : فرماید درباره توانگري و عزتمندي می 7 چنان که امام علی. وجود دارد
 ،سیادت و آقایی آورد بر کسی که در حقیقـت  ،توانگري ؛یرَ السیدد غَواَلْغنی یس«

   4.»آقا نیست
ضرورت و ؛ ضَرُورةُ الْفَقْرَ تَبعثْ علی قَطیعِ االَمرِ«: فرماید در روایت دیگري می
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  1.»دارد میکار زشت و رسوا وا به  ناچاري، فقر و نداري آدمی را
گـویی،   طبع، راسـت  حت، مناعتشهامت، صرا: مبانی اخالقی مانندحفظ 

. هاي فقیر بسیار دشـوار اسـت   داري و استقالل شخصیت براي خانواده امانت
هاي فقیـر گرفتـار دروغ و تزویـر و تقلـب      البته نه اینکه به طورحتم خانواده

هاي فقیري که با  چه بسا خانواده. دهند شوند یا ایمان خود را از دست می می
بـه قـول   . کس از فقر آنها آگاهی ندارد ولی هیچ کنند، مناعت طبع زندگی می

در وصـف حـال ایـن     7امام علی. برند نمی» آبروي فقر و قناعت« ،معروف
  : فرماید میفقیران گونه 
»رنْ کلِّ غَنیفَقیرٍ اَغنی م 2.»نیازتر است بسا فقیري که از هر توانگري بی؛ ب  

. هاي فقیر بیشتر است وادههاي انحرافات اخالقی در خان زمینه ،با این حال
شک نیست که نیازهاي مادي و فقر اقتصادي، انسـان را بـه کارهـاي زشـتی     
ــاخوانی افــرادي کــه شایســته سرزنشــند و   همچــون چاپلوســی و تملــق، ثن

  .کند جویی از آنها که الیق ستایشند، تشویق می عیب
ها در طـرح جهـاد اقتصـادي و حـاکم شـدن       به یقین با مشارکت خانواده

ازن دخل و خرج، شرایط براي توانگري خانواده و برچیده شدن بساط فقر تو
هـا   هاي انحراف در بسیاري از خانواده شود که نتیجه آن کاهش زمینه مهیا می

  .خواهد بود

  بستر سازي مناسب براي رشد و تکامل افراد خانواده. 4
مینـه  با قرار گرفتن خانواده در جایگـاه اقتصـادي مناسـب و از بـین رفـتن ز     

انحرافات اخالقی در آن، بستر مناسبی براي تکامل فـردي و اجتمـاعی افـراد    
  .خانواده آماده خواهد شد

اي اصولی براي مبارزه با فقـر   انداز، برنامه هاي زندگی و پس تأمین هزینه«
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و ساختن زندگی درخـور انسـان و شایسـته شـکوفایی اسـتعدادهاي      ... است
کامل شخصیت فردي و اجتمـاعی و امکـان   زمینه ت] همچنین[انسان و خود، 

] هـر خـانواده  [گمان هـر کـس    بی. هاي خانوادگی است انجام دادن مسئولیت
داشت از دیگران،  یابد و بدون چشم مخارجش تأمین باشد، اعتماد به نفس می

گـردد و   کند و در خانواده آرامش حاکم مـی  باشخصیت و مستقل زندگی می
  1.»بندد و بیم از آینده از آن رخت بر میخاطر تشویش هرگونه نگرانی و 

محتـرم   ،تنها میان اعضاي خـانواده  اي، نه سرپرست چنین خانواده ،یقین به
سـازي بـراي رشـد و شـکوفایی      است، بلکه به دلیل مدیریت مناسب و زمینه

در ایـن   7امام علـی . فراز خواهد بودسرانیز در جامعه، افراد خانواده، خود 
   :فرماید می باره

 ،نیاز و توانگر شود کسی که بی؛ منِ استَغْنی کَرُم علی اَهله و منِ افْتَقَرَ هانَ علَیهِم«
  2.»خوار شود پیش آنها ،و کسی که نیازمند گردد گرامی باشد، بر اهل و خاندانش

  افزایش مهربانی و صمیمیت. 5
دیگـران   کنند، اعـم از اقـوام یـا    هایی که در یک محل زندگی می اگر خانواده

اندازهاي خود را در کارهاي تولیـدي بـه کـار     بتوانند در تعاملی مناسب، پس
کننـد،  ایجـاد  هاي قالی بافی یا صنایع دستی دیگـر،   کارگاهبراي مثال، گیرند، 

شود و بنیه اقتصادي  ها می تنها باعث اشتغال افراد برخی از خانواده این کار نه
ها  یش مهربانی و صمیمیت بین خانوادهکند، موجب افزا خانواده را تقویت می

  .نیز خواهد شد
هـاي   مشارکتدر زیبایی   توان به مشارکت و همکاري خانوارها را میآثار 

هـاي مشـارکت سـنتی در جوامـع      قالب«. بین خانوارهاي روستایی دیدسنتی 
                                                   

  .5، ص2ج معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي،محمد حکیمی، . 1
  .261، ص2، ج)موضوعی(ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمدي . 2
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فرسا را براي خانوارهـاي روسـتایی    تنها کارهاي سخت و طاقت روستایی، نه
، بلکه امور را بر خانوارهاي روستایی کارا، اثـربخش و  ساخت میپذیر  تحمل

وري  مشارکت سنتی از نظر اقتصادي و بهره« ،در واقع» .کرد آور می گاه نشاط
کارهـاي  . یافتـه شـود   شود تـا نیـروي افـراد، یـک کاسـه و سـامان       سبب می

انگیز و شاد بدل شود و کارایی الزم بـه   کننده و یکنواخت به کاري دل خسته
همچنین همکاري خانوارهاي روسـتایی  . آید] فراهم[یابی هدف خاص  دست

روز  شود، فرصت مناسبی فراهم آید که خانوارهـا در شـبانه   با هم موجب می
پردازند و از نظر عاطفی و روانی تشفی بگشایی و درد دل  ضمن کار، به عقده

یکـدیگر  اطالعات و اخبـار روسـتا و اطـراف را رد و بـدل کننـد و از      . یابند
  1.»اطالعات جدیدي به دست آورند

ـ که یک فعالیت اقتصادي مشارکتی در رابطه بـا شـیر   » واره«براي نمونه، 
دام است و هنوز هم در جوامع روستایی و خانوارهاي عشایري رواج دارد ـ  
نمونه زیبایی از همکاري خانوارهاي روستایی براي غلبه بر مشکالت موجود 

  .است... قت و از جمله کمبود دام، و
از سویی امکانات خود را افـزایش  » واره«در این قالب مشارکتی، اعضاي 

زنـان  . سـازند  خود را از کارهاي اضافی آزاد مـی  ،از سوي دیگر] و[دهند  می
وسیله  ،»واره«ها به  دانند که بردن شیر دام روستایی در این قالب مشارکتی می

و جلـوگیري  [هاي لبنی  ید فرآوردهجویی در زمان، در تول مناسبی براي صرفه
ها را به خانه  تی که شیر دامو در مد] از تلف شدن شیر به جهت کمیت است

توانند وقت و نیروي خود را صرف کارهـاي دیگـر    برند، می می» وارگان هم«
  2.»کنند

                                                   
  .69ص گري در ایران، فرهنگ یاريمرتضی فرهادي، . 1
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وارگـان، افـزون بـر     وآمد خانوارهاي روستایی به خانه هـم  رفتیقین، به 
  .استادي است، موجب افزایش صمیمیت و مهربانی نیز اینکه براي آنها اقتص

  ور شدن خانواده بهره. 6
هـاي فرهنـگ    و بایسـته کنـد  وقتی خانواده، بار معنایی کلمـه جهـاد را درك   

هایی مانند ایثار و گذشت  یعنی برکات ارزش را در عمل به کار گیرد؛جهادي 
فرد، جاي لوبیت مطاي که  را در زندگی خود و دیگران جاري سازد، به گونه

اي از دانایی خواهد  خود را به مطلوبیت دیگران بدهد، این خانواده به مرحله
رسید که بداند در راستاي منافع اقتصاد ملی، چه کاال و چه مقدار از یک کاال 

 گـزین  جـاي چگونه براي اقتصادي شدن، مصرف یک کاال را . را مصرف کند
ي اقتصادي و تولیدي رابطه برقـرار  واحدهادیگر چگونه با . کاالي دیگر کند

همچنین چگونه . گذاري کند سرمایه جاانداز خود را در آن کند و درآمد و پس
چنـین   ،در این صورت. تعادل روانی را در میان اعضاي خانواده برقرار سازد

حرکت خواهد  در مسیر رشد و پیشرفت اقتصاديور است و  اي بهره خانواده
  .کرد



    



 
 

 
  
  

ی در سال جهاد وظایف رسانه مل: فصل هفتم
  خانواده اقتصادي در برابر

، در 1390مقام معظم رهبري ـ مدظله العـالی ـ در نخسـتین روزهـاي سـال       
  :جمع زائران حرم رضوي فرمود

د نـ م این، نیازمند توان. مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد الزم است
ولین در اختیـاز  نیازمند اطالعـات الزم اسـت کـه بایـد مسـئ     . شدن است

. رادیو و تلویزیـون نقـش دارنـد   . ها نقش دارند رسانه... . مردم بگذارند
  1.توانند مردم را آگاه کنند می
ها در جهاد اقتصادي، از ایـن موضـوع    به نقش رسانهایشان اشاره مستقیم 

سازي مـردم بـراي    ها مسئولیتی سنگین در جهت آگاه حکایت دارد که رسانه
مقوله جهاد اقتصادي، فراتر از آن یقین، به . اقتصادي دارندمشارکت در جهاد 

در ایـن  . دنرسانی بسنده کن ویژه رسانه ملی، تنها به اطالع ها به است که رسانه
نظام  ،که یکی یندرو ها با دو گروه مخاطب براي انتقال پیام روبه راستا، رسانه

 هـاي  گـروه  ،گذاري و مدیریت کـالن کشـور و دیگـري    ریزي، سیاست برنامه
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مورد خانواده ـ که عموم مردم را   در. ها هستند مختلف مردم از جمله خانواده
هـاي گونـاگون    هاي خود را در قالب برنامه دهند ـ الزم است پیام  تشکیل می

هایی  از آغازین روزهاي سال جدید، رسانه ملی با برنامه. اي ارائه دهند رسانه
اسـت بـا عمـوم مخاطبـان دربـاره       سـعی کـرده  ... و» با شما«، »جهش«نظیر 

سـازي بـراي    موضوعات اقتصادي کشـور ارتبـاط برقـرار کنـد، ولـی برنامـه      
الزم اسـت در آن   ،بنـابراین  .ها به تأمل و دقت بیشتري نیازمند است خانواده
  :مانند این موارد توجه شودی یها به مؤلفه

  درك درست و ساده از مفهوم جهاد اقتصاديتبیین . 1
یف اصلی رسانه ملی در سال جهاد اقتصادي، ارائه درك درسـت  یکی از وظا

هـا از   از مفهوم جهاد اقتصادي است؛ زیرا برداشتی که بیشتر مردم و خـانواده 
ـ  » جهاد اقتصادي«واژه  ه معنـی  دارند، این است که جهاد در عرصه اقتصـاد ب

که مفهوم اصلی حـاکی از ضـرورت آهنـگ و     درحالی. ها است تحمل سختی
ها و ریاضـت در   تحمل سختی ،واقع در. پرشتاب به سوي رفاه استحرکتی 

دهد که سطح تولید ناخالص ملی از حـوزه رفـاه    حوزه اقتصاد، زمانی رخ می
کند در حرکتی جهـادي، تولیـد    جهاد اقتصادي تالش می. به دفاع منتقل شود

هـایی   ناخالص ملی را از وضعیت موجود به حد مطلوب برساند و از ظرفیت
بر رسانه  ،رو ازاین. برداري شود است، بهرهنشده تاکنون در کشور استفاده که 

رسانی کند و مفهوم جهاد  سازي و پیام هاي گوناگون، برنامه است که در قالب
ویـژه   بـه . خانواده ایرانی تبیین کندبراي فهم  اقتصادي را به زبانی ساده و همه

از . گی خاص خـود را دارد اینکه مفاهیم اقتصادي به جهت فنی بودن، پیچید
عمـومی داده  صـبغه  در این تالش اقتصادي بـه آن  » جهاد«تعبیر  ،سوي دیگر

  .است
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که هرگـاه  دهد  نشان میهاي رسانه ملی در مباحث اقتصادي  تجربه برنامه
هـا، ارتبـاط    رسانه در مسائل اقتصادي توانسته است با توده مـردم و خـانواده  

در طرح ملـی عظـیم   . شده استگی نصیبش ی برقرار کند، پیروزي بزرمناسب
ها هـم بـه خـوبی نشـان      چنین بود و مردم و خانواده ،ها هدفمندسازي یارانه

گیـري   دادند که با هر طرح اقتصادي که به بهبود وضعیت اقتصادي و جهـت 
یـابی بـه آن،    خواهانه منجر شود، همراهند، هر چنـد در مسـیر دسـت    عدالت

  .متحمل سختی شوند
هـا را   وگـو بـا تـوده مـردم و خـانواده      اه رسانه، زبان گفـت همچنین هرگ

کردگان بخش اقتصـاد   فراموش کرده و با ادبیات تخصصی ـ که ویژه تحصیل 
هاي اقتصادي تبـدیل بـه    ها سخن گفته، برنامه است ـ با توده مردم و خانواده 

هـاي   رسـانه هـم وقـت    ،در نتیجه. بیننده شده است آور و کم هاي مالل برنامه
  .ها اختصاص داده است گونه برنامه بیننده را به پخش این کم

  ور کردن اقتصاد خانواده آموزش بهره. 2
دهـی کـردار    از وظایف دیگر رسانه در سال جهاد اقتصادي، آموزش و جهت

اي کـه خـانواده،    به گونه ،اعضاي خانواده و رساندن آن به حد مطلوب است
تواند مستقیم یا  ها می آموزش. ه باشداز فعالیت خود داشتوري را  نهایت بهره

. غیر مستقیم باشد، هرچنـد آمـوزش غیـر مسـتقیم، اثربخشـی بیشـتري دارد      
توانـد در راسـتاي کمـک بـه      هاي آموزشی خانواده که رسانه ملـی مـی   حیطه

آموزش شیوه کار جهادي، . بسیار گسترده است ،اقتصاد جامعه، وارد آن شود
هیز از اسراف و تبذیر، مفید بودن مصـرف  اعتدال، پر(اصول مصرف اسالمی 

بندي مصرف، تعمیـر و   ، اولویتهاي خانوادگی و محلی ، تشکیل تعاونی...)و
ندان خانواده، انداز به فرز خرید و پسشیوه داري وسایل خانگی، آموزش  نگه

   .هاست از جمله این حیطه پذیري و مانند آنها مسئولیت
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ابتدا فهرستی از موضوعات گوناگون را سازان رسانه ملی بهتر است  برنامه
ور  تواند هم خود و هم جامعه را بهره د که خانواده با توجه به آنها مینتهیه کن

هاي آموزشـی خـود را    بندي کردن موضوعات، برنامه سپس ضمن دسته .کند
نـان،  هاي مختلف خانواده از جمله گـروه کودکـان و نوجوانـان، ز    براي گروه

هاي الزم براي خانواده،  یکی از آموزش مثالً. تهیه کند...  جوانان، سالمندان و
وري در خانواده اسـت کـه یکـی از     آگاه ساختن تدریجی مردم با مفهوم بهره

طبیعی، اگر همـه   طور  به. آید به شمار میوري  بهرههاي افزایش  بهترین روش
در زنـدگی   وري و کاربرد آن هاي آسان با مفهوم بهره ها به شیوه افراد خانواده

آشنا شوند، مسئوالن، با سرعت بیشتري به اهداف خـود در جهـاد اقتصـادي    
هـاي   توانند با تهیه برنامـه  سازان رسانه ملی می برنامه ،رو ازاین. خواهند رسید

 ،ها را بیشتر با این مفهوم ارزشمند آشنا کننـد  وري، خانواده آموزش ساده بهره
هـاي سـاده، نقـش فراگیـري فرهنـگ       نیکاي که آنها، با فراگرفتن تک به گونه

هـا   اگـر خـانواده   ،براي نمونـه . ملموس ببینند طور  وري در زندگی را به بهره
بیاموزند که با استفاده از راهکارهاي منطقی آشپزي، استفاده بهینه از انرژي و 

تواننـد تـا پنجـاه     منابع در دسترس و با انتخاب دقیق وسایل آشـپزخانه، مـی  
اگـر هـم بفهمنـد    . هاي انرژي را در این بخش کـاهش دهنـد   درصد از هزینه
هـاي شـهري    تـرین وسـیله را بـراي مسـافرت     ترین و مناسب چگونه نزدیک

تـر بـه مقصـد     انتخاب کنند که با صرف وقت، انرژي و هزینه کمتـر، راحـت  
هاي آموزشی رسانه با دقت بیشتري توجه خواهند کـرد؛ بـه    برسند، به برنامه

اگـر  مـثالً  . نامه در زمان خاص مخاطب خود پخـش شـود  شرط اینکه هر بر
بایـد در برنامـه کودکـان و نوجوانـان      ،برنامه براي کودکان و نوجوانان است

خـانواده،  «در این راستا براي برنامـه خـانواده، برنامـه آموزشـی     . پخش شود
  .شود پیشنهاد می» ها وري و تکنیک بهره
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هاي الزم  هایی، از توانایی ري مهارتدر این برنامه، افراد خانواده با فراگی«
ها یـا محـل کـار     برداري بهتر از امکانات و وسایل خود در خانواده براي بهره

هماهنگ با نیاز فصل تهیه شود، اثربخشی برنامه، اگر این . شوند برخوردار می
در تابستان که مـردم بـا وسـایل شخصـی      ،براي مثال. بیشتري خواهد داشت

نیـز در  . وري خـودرو پرداخـت   وان به آموزش فنـون بهـره  ت کنند، می سفر می
در  ؛داري ابـزار مدرسـه   به مهارت نگه ،در پاییز ؛کننده به وسایل گرم ،زمستان

بهار و هنگام امتحانات آخر سال، به شیوه مطالعه صحیح و کاهش نگرانی در 
و هدر رفـتن عمـر   ) مردودي(گیري از خسارت  امتحان یا کنکور، براي پیش

ها از لباس، رسوب  توان به زدودن لکه همین طور می. آموزان توجه کرد دانش
بـار   و سیاهی از ظروف و وسایلی مانند اتـو، شـیوه اسـتفاده از ظـروف یـک     

  1.»مصرف و ساختن وسایل مفید و قابل استفاده از آنها پرداخت
هاي آموزشی خانواده در سال جهـاد اقتصـادي،    همچنین بهتر است برنامه

در بخش تغذیـه،   ،براي نمونه. باشدصرف خانواده به کمترین هزینه هدایت م
کنند فقـط اقتصـاد خـانواده در تغذیـه      ها تصور می بسیاري از افراد و خانواده
میزان درآمد خانواده در بهبـود تغذیـه نقـش دارد،    . مناسب، نقش اصلی دارد

ت، افـزون بـر   توانند با دقـت و ظرافـ   هایی با درآمد پایین نیز می ولی خانواده
جویی در اقتصاد خانواده، مواد مغذي الزم را در سبد غذایی خود داشته  صرفه
اگر فردي براي دریافت ویتامین مورد نیاز خانواده، نتوانـد روزي  مثالً . باشند

اش تأمین کند؛ اگر بداند مقدار زیـادي   یک عدد پرتقال براي اعضاي خانواده
هـا   تواند با قیمت کمتر، ویتامین دارد، می از این ماده مغذي در کلم نیز وجود
وجـود  اي  بـراي خـانواده  اگر این امکـان  . را براي اعضاي خانواده فراهم کند
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ندارد که هر روز گوشت قرمز یا سفید مصرف کند، با ترکیـب کـردن گـروه    
تـا حـدود زیـادي، نیـاز بـدن      توانـد   میحبوبات و غالت یا مصرف لبنیات، 

تنهـا قشـرهاي    متأسفانه نـه . به پروتئین برآورده سازداعضاي خانواده خود را 
خبرند  ها بی کرده نیز از این واقعیت درآمد جامعه، بلکه قشر مرفه و تحصیل کم

تواند بـا   رسانه ملی می ،در مجموع. و این مسئله به ناآگاهی آنها مربوط است
اي درسـت بـه    اطالعـات تغذیـه  دادن هاي آموزشـی و   طراحی مناسب برنامه

ویژه با الهام از منابع دینی، آنها را به سوي مصـرف مناسـب بـا     ها، به انوادهخ
کمترین هزینه راهنمایی کند که در این صورت تا حدود زیادي هم خانواده و 

  .ور خواهد شد هم جامعه بهره

  وري هدایت مصرف خانواده در جهت بهره. 3
شـده، از   اي انجـام تواند با آشنا ساختن خـانواده بـه عملکردهـ    رسانه ملی می

جمله گوشزد کردن موانع و نشان دادن خطاهاي مصرفی، مصرف خانواده را 
وپـز، خریـد    هـا و پخـت   اسراف در پذیرایی. وري هدایت کند در جهت بهره

اي مواد غذایی، استفاده نادرست از پوشـاك، مـدگرایی افراطـی، مصـرف      فله
اري از لـوازم خـانگی و   د مبـاالتی در نگـه   کاالها و دستاوردهاي بیگانـه، بـی  

سـازي   اي از این موانع هستند که باید بـا برنامـه   نمونه... و) پول(سرمایه ملی 
ها نشان داده شوند و از آنها خواسته شـود کـه بـا اصـالح      مناسب به خانواده

رفتار، در جهاد اقتصادي مشارکت فعال داشته باشند تا خانواده خود و جامعه 
  . ور سازند را بهره
قع، در این برهه از زمان، رسانه ملـی بایـد در نقـش یـک هـدایتگر      وا در
طرف ظاهر شود تا بهترین قضاوت درباره آن انجام گیـرد   ، شفاف و بیمقتدر

و اگر مایل است که به دلیل گوشزد کردن موانـع و نشـان دادن خطاهـا، بـه     
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ـ    نمایی متهم نشود، بهتر است این هدایتگري در قالب سیاه ه هاي نمـایش یـا ب
گیري از هنـر انیمیشـن بـه جهـت      بهره ،براي مثال. صورت مستند ارائه شود

توانـد بسـیار مفیـد     هاي نسبی خانواده می در همه گروهاثرگذاري جذابیت و 
  . باشد

خانواده جهادگر «یا » ور خانواده بهره«نگارنده، طراحی و ساخت انیمیشن 
توانـد   هادگر اقتصـادي مـی  ور یا ج خانواده بهره. دهد را پیشنهاد می» اقتصادي

وري  هاي بهره وري باشد که اعضاي آن با اصول و روش الگویی کامل از بهره
هـاي مختلـف    هر کدام از اعضاي خانواده ـ که شماري از گروه . آشنا هستند

هـاي فراوانـی بـه دسـت      وري، موفقیـت  سنی جامعه هستند ـ در پرتـو بهـره   
کننـد، بـا تـذکر دادن،     مشاهده میوري  آورند و هرجا مواردي خالف بهره می

جا که مواردي را در جهـت   کنند و هر وري را یادآوري می شیوه صحیح بهره
  . کنند بینند، اعضاي خانواده را تشویق و تحسین می وري خانواده می بهره

هاي مستند تلویزیـونی، اگـر هنرمندانـه تهیـه و تـدوین       همچنین گزارش
ؤثري در اصـالح مصـرف خـانواده و    تواننـد نقـش هـدایتگري مـ     شوند، می

در این زمینه بهتر است رسانه ملی از شیوه اعـالن  . وري آن داشته باشند بهره
ـ که را  ور  هاي بهره عمومی یا هر روشی دیگر که مناسب است، ابتدا خانواده

... در موارد مختلف مصرفی مانند آب، برق، گـاز، مـواد یـک بـار مصـرف و     
سـپس بـه تهیـه     و کنـد شناسایی اند ـ   وري داشته رههایی در زمینه به موفقیت

  .گزارش مستند بپردازد

  ترویج روحیه خودکفایی ملی. 4
سویی با اهداف نظام جمهـوري اسـالمی    از اهداف و وظایف رسانه ملی، هم

 ،یکی از اهداف اصلی نظام و طرح جهاد اقتصـادي  ،بدون تردید. ایران است
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با توجـه بـه    ،از سوي دیگر. هاست عرصهقطع وابستگی از بیگانگان در تمام 
ایـن  هـا،   هاي مـردم و خـانواده   ي رسانه ملی در اثرگذاري بر اندیشهمند توان

تقویت کند و  هباید بتواند فرهنگ اعتماد به کاالهاي داخلی را در جامعرسانه 
اند، تغییـر دهـد؛    باور عمومی و خانواده را نسبت به کاالهایی که آزموده شده

هـا، تولیـد داخلـی     ضعیت فعلی، با وجود اینکه در بسیاري از زمینهزیرا در و
دهنـد از   کننـدگان تـرجیح مـی    تواند نیازهاي جامعه را تأمین کند، مصرف می

تـوان ناشـی از    کاالهاي مشابه خارجی استفاده کنند کـه ایـن گـرایش را مـی    
دارد هاي متمادي و نیز کیفیت غیر استان گرفته در سال باورهاي فرهنگی شکل

  .داخلی دانست
دهی گرایش مـردم بـه سـوي     بدیهی است اصالح انگیزه مصرف و جهت

نامه انجام نخواهد شد، بلکه از طریـق   کاالهاي ساخت داخل با صدور بخش
مردم باید احسـاس  . ارتقاي فرهنگ مصرف و تولید جامعه ممکن خواهد شد

بـه سـوي   کنند که تحمل فشارهاي ناشی از کاهش مصرف یا تغییر گـرایش  
مصرف تولیدات داخلی به نفع خودشان است و بـه ایجـاد نـوعی اقتصـاد و     

  1.»انجامد روابط اجتماعی درونی و مطلوب می
در این راستا الزم است که رسانه ملی، تبلیغات خود را مبتنـی بـر اصـل    

بایـد توجـه داشـت تبلیغـات تجـاري در      . خودکفایی و خوداتکایی ملی کند
هـا   ي را در میان خـانواده مند توانکه حس ابتکار و  صورتی مفید خواهد بود

. بیارایداي مطلوب در نگاه آنان  و کاالهاي تولید داخل را به گونهکند تقویت 
کشور فـراهم  همچنین امکان رقابت بین واحدهاي تولیدي و تخصصی را در 

وري تولید و صنعت داخلی شـود و در نهایـت در   آ کند و موجب ارتقاي فن
  .سعه ملی گام برداردراستاي تو

                                                   
  .75، ص الگوي مصرف در اسالم و غرب. 1
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» هاي تلویزیـون  ساختار و محتواي آگهی«نتایج حاصل از تحقیقی درباره 
یـک روز،  در هاي پخش شده از تلویزیون،  درصد آگهی 25دهد که  نشان می

درصد مربوط بـه وسـایل و لـوازم     21ها و  مربوط به مواد غذایی و خوراکی
هـاي غیـر رسـمی، مـردم      بـر اسـاس تحلیـل   اي که  به گونه ،منزل بوده است

همچنین . دانند هاي تلویزیون را چیزي جز آگهی پفک و ماکارونی نمی آگهی
یعنی  ؛مرتبط نبودند ،هاي تبلیغی بررسیشده، با نیازهاي انسان درصد آگهی 54

 48کند و  شدن آنها هیچ خللی به سالمتی و خوشبختی افراد وارد نمینپخش 
هاي آرمانی زندگی بودند و اغلـب   شیوهمروج  ي بازرگانیها درصد از آگهی

  1.»این کاالها از هنجارهاي زندگی روزانه مردم به دورند
اي باشد که مخاطبان را  در حالی که تبلیغات مصرف اسالمی باید به گونه

نسبت به ارزش مصرف آگاهی دهد و آنها را از اسراف و تبذیر باز دارد و در 
هاي نمـایش   طور برنامه همین. اده باشدراستاي نیازهاي واقعی و اساسی خانو

هـا   مصرف خـانواده تشویق رسانه ملی ـ که نقش بسزایی در محدود کردن یا  
زدگـی یـا    مصـرف  ،اي باشند که خواسـته یـا ناخواسـته    دارند ـ نباید به گونه 

هـا احسـاس    ها ترویج کنند و اینکه خـانواده  گرایی را در میان خانواده مصرف
بهتـر اسـت اثـر     ،واقـع  در. و راحتی برخوردار نیسـتند  کنند، از زندگی کامل

  .ین الگوي مصرف اسالمی به کار گرفته شودیالقایی رسانه ملی در جهت تب

  ها تالش براي بهبود وضعیت تولید در خانواده. 5
تر  هاي صنعتی، کار را براي خانواده آسان ها و کارخانه امروزه تولیدات کارگاه

را به شـکل آمـاده یـا    دهند نیازهاي مصرفی خود  آنها ترجیح می. کرده است
                                                   

، پـاییز و زمسـتان   پـژوهش و سـنجش  نامه  ، دوفصل»الگوي مصرف در سیما«امیر رستگار خالد، . 1
  .508، ص 20و  19، ش 1378
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انواده در تولیـد  این امر موجب کاهش نقـش خـ  . آماده از بازار تهیه کنند نیمه
ویژه در نـواحی   ها، به چندان دور، خانواده که در گذشته نه درحالی. شده است

روستایی، خود یک واحد خودکفاي اقتصادي بودند و نقش مهمی در تولیـد  
خـود،  شد،  میهاي کمتري تولید  این نوع تولیدات با هزینهچون  .دملی داشتن
 ،هـا   امـروزه خـانواده  . داشـت نقش مهمـی  درآمد خانواده در جویی  در صرفه

کنند کـه در کـاهش    هاي صنعتی را با قیمت گزافی تهیه می تولیدات کارخانه
  . استدرآمد خانواده مؤثر 

ه، برشمردن مزایاي تولید خـانگی  هاي سازند با تهیه برنامهباید رسانه ملی 
هـا را هماننـد گذشـته بـه تولیـد       و اهمیت آن در تولید ملی کشور، خـانواده 

حتی بهتر است در سـال اقتصـادي، شـیوه تولیـد را بـه      . خانگی تشویق کند
اند از این  هایی را که موفق شده مند آموزش دهد و خانواده هاي عالقه خانواده

بدون  .کار ایجاد کنند، شناسایی و معرفی کند ،ودراه براي اعضاي خانواده خ
هـا بـراي تولیـدات خـانگی، بخـش عظیمـی از        با فعال شدن خانواده ،تردید

هـا از نظـر    داخـل کشـور تولیـد خواهـد شـد و خـانواده      جامعه در نیازهاي 
  .ور خواهند بود اقتصادي نیز بهره

  کوشی در میان اعضاي خانواده احیاي فرهنگ کار و سخت. 6
هـاي شـهري،    ویـژه خـانواده   هـا، بـه   تأسفانه امروزه در میان افـراد خـانواده  م

ــعه و        ــش آن در توس ــالش و نق ــار و ت ــه از ک ــد ک ــود دارن ــرادي وج اف
ویـژه پـس از    ایـن نـوع تصـور از کـار، بـه     . پیشرفت، تصور درستی ندارنـد 

ــوء   ــل س ــه دلی ــالب، ب ــانواده  انق ــی خ ــتفاده بعض ــت  اس ــا از موقعی ــاي  ه ه
هـاي نامشـروع    آمـده در کشـور نظیـر جنـگ کـه از راه      داضطراري به وجـو 

الزم اسـت   ،رو ازایـن . انـد، بیشـتر شـده اسـت     به ثروت کالنی دسـت یافتـه  
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گیـري از معـارف ارزشـمند اسـالمی ـ کـه کـار را عبـادت و          رسانه با بهـره 
ــی ــار و ســخت    ارزش م ــگ ک ــد ـ فرهن ــانواده و   دان ــان خ کوشــی را در می

هـا بـه ایـن بـاور برسـند کـه        که افـراد خـانواده  اي  به گونه ،جامعه احیا کند
  .کوشش سازنده است وشرافت و کرامت انسان، در گر

  گیري  نتیجه
خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه است کـه نـوع عملکـرد و     ،بدون تردید

ویـژه بخـش تولیـد و مصـرف      میزان حضور آن در چرخه اقتصادي کشور به
اکنـون وضـعیت    هـم  کـه  ید اذعان کـرد بابا این وصف، . بسیار اثرگذار است

بسیار ضعیف اسـت و مصـرف آن نیـز در جهـت      ،عملکرد خانواده در تولید
تناسـبی نـدارد،    ،ز آنجا که درآمد خانواده بـا هزینـه   ا. حفظ منافع ملی نیست

. ندارنـد وضـعیت رفـاهی مطلـوب و حـداکثري      ،هاي ایرانـی  بیشتر خانواده
در طـرح جهـاد اقتصـادي نبایـد از آن      هاي مهمی که رو، یکی از بخش ازاین

  . غافل بود، بخش خانواده است
دهـد،   از سوي دیگر، چون خـانواده هسـته اولیـه جامعـه را تشـکیل مـی      

در بهبود اقتصادي کل جامعه اثرگـذار  در آن، هرگونه تغییر یا بهبود اقتصادي 
ت براي مشارکت و فعال شدن خانواده الزم است که خانواده نسب. خواهد بود

، وظـایف خـود در تولیـد و    )هاي جهادي با شیوه(به روحیه و رفتار جهادي 
مصرف و تربیت نیروي متعهد و اقتصـادي، آگـاهی و اشـراف کامـل داشـته      

ویژه نقش رسانه ملی از همـه   ها، به بخشی، نقش رسانه در زمینه آگاهی. باشد
گرانه، شی، هدایتهاي آموز این رسانه باید با تهیه و تدوین برنامه. استتر  مهم

انگیزشی بتوانـد درك درسـتی از مفهـوم جهـاد اقتصـادي را بـراي        و القایی
را به مشارکت فعال در تولیـد، مـدیریت   آنها هاي ایرانی تبیین کند و  خانواده
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در صـورت تحقـق   . مصرف و تربیت نیروي متعهد و اقتصادي تشـویق کنـد  
خـش خـانواده حـاکم    چنین امري، با صمیمیت و تالشی که بر فضـاي آرام ب 

وري اقتصادي و رفـاه مطلـوب خواهـد     تنها خانواده ایرانی به بهره شود، نه می
شود و زمینـه بـراي رشـد و تعـالی      ل روانی برخوردار میدرسید، بلکه از تعا

هاي دیگر همراه باشد،  افراد خانواده مهیا خواهد شد و اگر با مجاهدت بخش
 .معه را نیز در پی خواهد داشترشد اقتصادي و اجتماعی جا ،یقین  به
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