
 

 قتصاد مقاومتینقش زن در تحقق ا
 *رسول آهنگرانمحمداالسالم والمسلمین دکتر  حجت 

 ه اشار

مرور اندک صفحات تاریخ گویای آن است که دشـم  از دیربـاز درصـدد بـوده 
گونـه  است تیشه به ریشۀ دی  و فرهنگ غنـی اسـالمی بزنـد و در ایـ  راه از هیچ

بـا ایجـاد  دشم  از نخستی  روزهای بعثت نبـوی تالشی دری  نکرده است.
ویژه از جنبـۀ اقتصـادی کمـر بـه نـابودی و ایجـاد خسـتگی و  فشار و تحریم بـه

ناامیدی در مسلمانان صدر اسالم بست و با اقداماتی چون محاصرۀ اقتصادی در 
طالـب یکـی از  جهت ای  هدف شوم گام برداشت. محاصرۀ اقتصادی شعب ابی

ان دی  صورت گرفت و اگـر تدابیری است که صدر اسالم در راستای براندازی بنی
ویژه بــانوان پرهیزکــاری همچــون  های مســلمانان، بــه فشــانی ها و جان فــداکاری

فرسای تاریخی و شـرایط سـخت  نبود، گذر از ای  برهۀ طاقت خدیجۀ کبری
 نمود. اقتصادی، امری محال جلوه می

م دیـ  مبـی  اسـال امروزه نیز دشم ، فرهنگ و اقتصاد ای  مرزوبوم را برای محـو
هــدف گرفتــه و بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری از طریــق شــبیخون فرهنگــی و 
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و تحـت سـلطه  های ظالمانه درصدد براندازی اسالم نـاب محمـدی تحریم
دادن و استثمار مادی و معنوی و انحطـاط فکـری و اعتقـادی یکایـ  افـراد  قرار

   جامعه است.
مـدیران جامعـه،  کننـده یتتربعنوان نیمـی از جامعـه و  بی ، نقش زنان به در ای  

ازپیش مورد توجـه اسـت و تنهـا بـا تمسـ  بـه فرهنـگ اصـی  اسـالمی و  بیش
برگ صفحات تاریخ  هایشان در برگ ای که نام و فداکاری الگوگیری از بانوان نمونه

 توان دشم  را در خیال خام خود ناکام گذاشت. اسالم ثبت است، می
د مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط اقتصا»بر بیانات مقام معظم رهبری  بنا

توانـد  های شـدید می ها و خصـومت فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی
 9«.کنندۀ رشد و شکوفایی کشور باشد تعیی 

ای  نوشتار بر آن است تا با بررسی ارکان اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار، به نقـش 
هــای  ه عبـور از مشـکالت و چالشبـانوان ایـ  مرزوبــوم در تحقـق ایـ  شــاهرا

 اقتصادی بپردازد.

 زنان و اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی

ــه هدف ــد ب ــاومتی نیازمن ــاد مق ــق اقتص ــد تحق ــدون تردی ــحیح و  ب ــذاری ص گ
دسترسی است که گام برداشت  اصولی و علمی در ای  راستا تنها راه دستیابی  قاب 

شـده بـرای تحقـق  اهبردی تعریفتری  اهداف ر شود. مهم به ای  مهم قلمداد می
اند از: حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف و اسـتفادۀ  اقتصاد مقاومتی عبارت
های موجود، ترویج فرهنگ کار و تالش و ارتقای روحیـۀ  بهینه از منابع و ظرفیت

 استقامت و پایداری در تنگناها و شرایط تحریم.
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ویژه و برجسته است. نگـاه دیـ   ش  نقش بانوان در پیشبرد ای  اهداف بسیار بی
هایی است که خداونـد متعـال بـرای  ها و ظرفیت به وظایف زن با توجه به ویژگی

هایی بنیادی بـی  زن و  ای  جنس در نظر گرفته است؛ بدی  معنا که اسالم تفاوت
گرفته از همی  خصوصـیات  مرد قائ  بوده و وظایف و حقوق زن و مرد نیز نشئت

 ت.َخلقی و ُخلقی اس
کشـی،  ای به مقام و منزلـت زن مبـذول داشـته و بـا هرگونـه بهره اسالم نگاه ویژه

علیه زن بـه بهانـه تسـاوی حقـوق زن و مـرد مخـالف  استثمار و اعمال خشونت
است و با تعریفی متفاوت زن و مرد را مکم  و به تعبیر قرآن کریم لباس یکـدیگر 

هرگونـه تبعـیض، زن را مایـۀ  دوراز هبـبینانه و  دی  با نگاهی واقع 9کند. معرفی می
و  2شمرد؛ آرامشی که منجر به ایجاد محبت و مـوّدت آرامش و سکونت مرد برمی

ای دوسـویه سـبب تعـالی  فراهم آمدن زندگی سالمی است که زن و مرد در رابطه
 جسمی و روحی یکدیگرند.

و همسـنگ مـرد؛ بلکـه  3است نـه قهرمـان« ریحانه»بر اساس چنی  نگاهی زن 
سنگری است که در انجام وظایف متناسب با شرایط جسمی و روانی خویش  هم

عنوان جهاد زن یـاد شـده  که از نیکوهمسرداری به پردازد، تا جایی به مجاهده می
 0است.

توجه است که نقش زنان  با روش  شدن جایگاه زن از منظر اسالم ای  نکته شایان
هـایی کـه  بایست بر اساس ویژگی یدر پیشبرد اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی م

اسالم برای ای  جنس تعیی  کرده، مشخص گردد. مسـئولیت خطیـر زن و نقـش 
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رعایـت ) محوری او در محیط خانواده و تربیت فرزند و نیـز فعالیـت مشـروط او
حجاب و عفاف( در جامعه نباید نادیده گرفته شود و حضورش دوشـادوش مـرد 

های فـردی و اجتمـاعی وارد بـر  دون توجه به آسیببرای نمونه در امر تولید( و ب)
 باشد. پیکرۀ خانواده و جامعه

 ی تحقق اقتصاد مقاومتیها راهزنان و 

 . زنان و تولید ملی1

سرمایۀ اقتصادی هر کشوری بر پایۀ دانش، نیروی انسانی کارآمد و چرخۀ تولیـد 
  اقتصـادی موفـق اسـت کـه کمتـری ازلحـاظاست. در دنیای امـروز کشـوری 

وابستگی را به درآمدهای نفتی و دیگر ذخایر طبیعی و معدنی خام داشته و تمرکز 
 وسیله معطوف کرده باشد. خود را به تولید داخلی و درآمدزایی با ای  

به ستون فقرات اقتصاد مقـاومتی « تولید ملی»در بیانات مقام معظم رهبری نیز از 
م در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی که خود نشانگر اهمیت ای  مهـ 9تعبیر شده است

 است.
عنوان نیمــی از جمعیــت جامعــه و بــا توجــه بــه وظــایف و مســئولیت  زنــان بــه

آمـده و در اصـ ،  حسـاب بهخطیرشان، اولی  مجریان فرهنگ و تربیت اسالمی 
دهند و درنتیجه نقش بسـیار پررنگـی را در حمایـت از  تمام جامعه را تشکی  می

 کنند. تولید ملی ایفا می
زنان در حمایت از تولید ملی به دو صورت است: در روش مسـتقیم بـانوان  نقش

خود وارد عرصۀ تولید شده و دوشادوش مردان چرخ اقتصاد کشور را بـه گـردش 
بایست با در نظر گـرفت  شـرایط  گونه که اشاره شد ای  امر می آورند و همان درمی
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 ی  عرصه باشد.جسمی و روانی و همچنی  ضرورت شرایط ورود بانوان به ا
توان به موارد ذیـ  اشـاره  از نقش غیرمستقیم بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی می

 کرد:

 الف( تربیت نیروی کارآمد

خداوند مّنان قدرت فرزندآوری و مقام مادری و همسری که مایۀ آرامش و مودت 
د در محیط خانواده است را به زن عطا نموده و دامان پر مهـر زن را نخسـتی  مهـ

عنوان الگـوی رفتـاری و  پرورش جسمی و روانی کودک قرار داده است. مـادر بـه
عملی در کانون خـانواده در نقشـی همچـون رسـالت انبیـا و تـالش در جهـت 

 بـه مـرد زن دامـ  از » بر فرمایش امام خمینی شود و بنا سازی ظاهر می انسان
 9«.رود می معراج

ارگردانی داخـ  منـزل و مسـئول مادر با توجه به مسـئولیت خطیـر خـویش و کـ
بایست ابتدا در خود روحیۀ تالش، کار و امیـد را تقویـت  پرورش نس  آینده، می

ویژه فرزندان باشد و در مرحلـۀ  ای برای دیگر افراد خانواده به کرده و الگوی نمونه
ای پرورش دهد که هم مشتاق تحصی  علم باشند و هم  گونه بعد نیز فرزندان را به

در راسـتای بـه حرکـت درآوردن چـرخ  برداری از سـیرۀ انبیـا و ائمـهبا الگو
اقتصاد، کـار را عـار ندانسـته و از هـیچ تالشـی دریـ  نورزنـد. در روایتـی امـام 

ُسوُل الَّلِه »فرمایند:  یم کاظم ِميُراْلُمـْؤِمِنين   ر 
 
ـاِئى و  أ ـْ   و  آب  کّّلُهـْم ق 

م   یِ یِهْم و  ُهو  ِمْن ع 
 
ِمُّلوا ِبن ينع  ِْ ِّلين  و  الَغـاِل و  رسـول خـدا 2؛ِ  الَنِبيين  و  اْلُمْرس 

کردند و ای  سیرۀ انبیـا،  با دست خویش کار می و همۀ پدرانم امیرمؤمنان
 «.رسوالن و صالحان است
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امروزه یکی از آفات تحصی  علم در کشور ما جلوگیری دانش از ت  دادن جوانان 
هری دون شأن بوده و با تحصـیالت عالیـه حسب نگاه ظا به مشاغلی است که به

فاپـ   ماننـدکه راز موفقیت اقتصادی کشوری  در تنافی است. ای  درحالی است 
کوشـی و ابـا  آیـد، روحیـۀ سخت حسـاب می که از جهت منابع طبیعـی فقیـر به

نداشت  از هرگونه کار و فعالیت مفید بیان شده و بدون تردید ایـ  روحیـه، هدیـۀ 
هـا و  و هدفمنـد و درنتیجـه پـرورش نسـلی بـا ایـ  ویژگی کوش مادران سـخت

 روحیات است.

 کاالی داخلی ( مصرفب

باشد، هر چه تقاضا بیشتر تولید نیـز رونـق  تولید کاال مشروط به تقاضای بازار می
ویژه بیکاری کـه خـود  تر است. درنتیجۀ آن بسیاری از مشکالت اقتصادی به یافته

شـود. بـا  ق، فقر، اعتیاد و سـرقت اسـت رفـع میهایی مانند طال منشأ نابسامانی
ازپیش فراهم خواهـد  مصرف کاالی داخلی زمینۀ اقتدار و خودکفایی کشور بیش

 شد.
تری  زمینـۀ تسـلط بیگانگـان و  نظر بـه اینکـه مصـرف کـاالی خـارجی اصـلی

بایسـت  سـبی ، می سازی قاعدۀ نفی است، در راستای پیاده های استکباری دولت
رویۀ کـاالی خـارجی جلـوگیری  لید داخلی پرداخته و از واردات بیبه تقویت تو

 عهده دارد. تری  نقش را در ای  راستا بر کرد؛ زن در خانواده اصلی
نقـ   نجفـیمرعشی  العظمی الله آیتفرزند مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت 

مرعشـی نجفـی ایـ  بـوده کـه  اللـه آیتیکی از خصوصـیات عملـی : »کند می
خارجی استفاده نکـرده و ایـ  روش را مبـارزه بـا  های لباساز  وقت هیچله  معظم

از دکمـه خـارجی بـرای  خواست میو حتی موقعی که خیاط  دانست میاستکبار 
دکمه در لباسش اسـتفاده  جای بهلباس وی استفاده کند، آقا اجازه نداد و از قیطان 
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 9«.کرد می
یاز خانوار و الگوی مصرف دیگر کنندۀ سبد کاالی مورد ن بانوی خانه مدیر تعیی  

سـازی  افراد خانواده است. وی از یکسو با اصالح الگوی سب  زنـدگی و فرهنگ
سازی دیگر افراد خـانواده از پیامـدهای مصـرف کـاالی  ویژه آگاه در ای  زمینه به

سـازی و  خارجی و الگو شدن ُمد و فرهنگ بیگانگان و از سـوی دیگـر بـا نهادینه
ویژه ایجاد روحیۀ رقابت  داخلی و بیان نتایج مطلوب آن به ترغیب مصرف کاالی

رفت  کیفیت کاالی ملـی، رفـع بیکـاری، ایجـاد  بی  تولیدکنندگان و درنتیجه باال
روحیۀ نشاط و امید در جامعه، کاهش فقر و استقالل اقتصادی گام مـؤثری را در 

 دارد. ای  زمینه برمی

 لیدج( به گردش درآوردن نقدینگی در چرخۀ تو

ای دارد،  اگرچه دارایی و ثروت در تأمی  معاش و رشد و تعالی انسان نقش ارزنده
م مسلّ  2کند. نباید هدف قرار گیرد؛ چراکه دی  را تباه و قلب را به قساوت مبتال می

کنندۀ آرامش واقعی نخواهد بود. عالوه بر آثـار  گاه تأمی  است چنی  آسایشی هیچ
چـه زن و چـه مـرد( بـه عـذابی ) کـریم زرانـدوزان را شوم دنیوی ای  رذیله، قرآن

وَن الؤَذَهَب َو اْلِفَّضؤَة َو ال يْنِفُقوَنهؤا فؤى »دردناک مژده داده است:  ُُ اَلذيَّن يکِنؤ
ْرُهْم ِبَعذاٍب َأليم ِه َفَبشا ُِ الَُ و کسانی که طال و نقـره را گنجینـه )و ذخیـره و  3؛َسبي

 «کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده! نمی سازند، و در راه خدا انفاق پنهان( می
ویژه طال و جواهرات برای زنان بیشتری  جاذبه را دارد. در روایتـی از  زیورآالت به

فام اسـت؛  نیز آمده است که عام  نابودی زنان امت م  دو سـرخ پیامبر اکرم
                                                           

1. www.mashreghnews.ir. 
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رعایت اعتدال و مبـارزه بـا روحیـۀ زرانـدوزی در زنـان از  9 نما. طال و لباس بدن
اهمیت بسزایی برخوردار است. افراط در اندوخته کردن طال در روایات اسـالمی 

دوسـتی درهـم و  بر فرمایش امیرمؤمنـان علـی امری مذموم شمرده شده و بنا
 از سوی دیگر اسـالم دربـارۀ بـه 2دینار تیری از جانب شیطان معرفی شده است.

برداری صحیح از امـوال سـفارش نمـوده و از  گردش درآوردن چرخۀ تولید و بهره
 یاد کرده است. 0و ایمان 3آن به مرّوت

میـزان که از های مردم بایکوت شده  ت  طالی کشور در خانه 900آمار بر اساس 
 900بیشـتر از ما با ای  حساب، مردم کشور  است.ذخایر بان  مرکزی هم بیشتر 

؛ چنانچـه ایـ  میـزان انـد گرم طال ذخیـره کرده میلیون 900رم معادل کیلوگ هزار
سرمایه در امر تولید و اشتغال به کار گرفته شود بسـیاری از مشـکالت فرهنگـی، 

 0های اجتماعی از بی  خواهد رفت. اقتصادی و آسیب
 ها در مسیر تولید و رونق بخشیدن بـه آن و نیـز منظور قرار گرفت  دارایی بنابرای  به

روی، کنزاندوزی و دف  سرمایه و به جریـان انـداخت  آن در تولیـد و  پرهیز از کج
ای اسـت کـه توجـه بـه آن تحقـق  وری بهینه، نقش زنان دارای اهمیت ویـژه بهره

 کند. اقتصاد مقاومتی را کم  می
                                                           

 .۱۸۴، ص ۱، ج القلوب ارشاد، دیلمی 9.
.. َو ُحُب الِدیَناِر َو الِدْرَهِم َو ُهـْم َسـْهُم .) اْلِفَتُ  َثاَلثب  .۱۱۳، ص ۱، ج الخصالشیخ صدوق،  2.

 الَشیَطان(.
: ِمـَ  اْلُمـُروَءاِل . )َقـاَل َرُسـوُل الَلـهِ ۱۶۶، ص ۳، ج مـن الیحضـره ال قیـهشیخ صدوق،  3.

 اْسِتْصاَلُح اْلَمال(.
: ِإْصـاَلُح اْلَمـاِل ِمـَ  اِدُق . )َقـاَل الَصـ۱۶۶، ص ۳، ج من الیحضره ال قیه. شیخ صدوق،  0

یَمان(.  اإْلِ
5. www.isna.ir. 
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 د( مشاغل خانگی

ــی  ــی  ایران ــگ اص ــان در فرهن ــۀ  ـزن ــه و وظیف ــدیریت خان ــم  م ــالمی ض اس
وسـیله  ری و تربیت فرزندان، به امور اقتصادی مبادرت نموده و بدی نیکوهمسردا

گاه اقتصادی خانوار و هم الگوی کاملی از کار و تالش برای دیگـر افـراد  هم تکیه
 شدند. خانواده محسوب می

های دینی نیز بـدان پایـه از اهمیـت اسـت کـه آهنـگ چـرخ  ای  مسئله در آموزه
علمـا و قـدم مجاهـداِن راه خـدا بـه عـرش ریسی زنان در کنـار صـدای قلـم  نخ
آمده اسـت یکـی از روزهـا،  در فرازهایی از زندگانی حضرت زهرا 9رسد. می

شـدۀ دسـتان مبـارک  که مقداری پشم گوسفند که بافته درحالی حضرت علی
بود، در دست داشتند، از منزل بیرون آمدند، روانه بازار شده و پیشـنهاد  فاطمه

شم فروش دادند. او هم به شـیوۀ معـامالت رایـج آن زمـان فروشش را به فردی پ
 2شده را به سه صاع جو مبادله نمود. دادوستد نمود و پشم بافته

امروزه با افزایش سطح تحصیالت و شرایط اقتصادی و فرهنگی، مشـاغ  بیـرون 
از منزل از سوی زنان با اقبال بیشتری روبرو شده است. اگرچـه حضـور زنـان در 

هـا نظیـر خـدمات بهداشـتی و آموزشـی الزم و ضـروری بـه نظـر  برخی عرصه
هایی که عـدم حضـور زن در  رسد، در بسیاری از مشاغ  و با احتساب هزینه می

تربیـت فرزنـدان بـر خـانواده تحمیـ   ینـۀدرزمخانه و فقدان مشارکت فعال وی 
کننـدۀ معیشـت  کننـدۀ نیـاز خـانواده و کم  تنها برطرف کند، ای  مشاغ  نـه می

های فراوان در خـانواده  یست بلکه خود عام  به وجود آوردن مشکالت و آسیبن
                                                           

: َثـالُث َتخـُرُق قـال النبـی . )۳77، ص 2۴، ج ت سـیر نمونـه، و دیگران . مکارم شیرازی2
َصـْوُت َصِریُر َأْقالِم اْلُعَلَمـاِء َو َوْطـی َأْقـداِم الُمَجاِهـدی  َو  اْلُحُجَب َو َتْنَتِهی إَلی َما َبیَ  یَدی الله:

 َمغاِزِل الُمْحَصنات(.
 .270ص ،العلوم عوالم. بحرانی اصفهانی، 2
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 تبع آن در جامعه خواهد شد. و به
رو مشاغ  خانگی راهکاری ارزنده برای ایجاد درآمـد و کمـ  بـه اقتصـاد  ای  از

خانواده است؛ زیرا زن ضم  حضور مستمر در منزل و داشت  مشارکت فعـال در 
بر کم  اقتصادی به خانواده در رونق اقتصـادی کشـور و  تربیت فرزندان، عالوه

 زایی نیز سهیم خواهد بود. اشتغال
 9سـاعت( 0تلویزیون ) جمعی های ارتباط دهندۀ میزان استفاده از رسانه آمار تکان

ای  رایانـه هـای بازی (،سـاعت ۹تـا  0 روزانـه) های اجتماعی خصوص شبکه به
تلف  همراه، نشانگر هدر رفت سـاعات و  2میلیارد ساعت( 6/90ساالنه بال  بر )

گمـارده شـود  بـه کـارمفید بسیاری است که چنانچه در مسیر تولیـد اقتصـادی، 
توجه به اقتصاد خانواده و کشور، از وقوع بسیاری از مفاسـد  عالوه بر کم  شایان

 استفادۀ ناصحیح از ای  ابزار کاسته خواهد شد.

 اصالح الگوی مصرف . زنان و2

ها و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بـوده و  لگوی مصرف یکی از ضرورتاصالح ا
مبدأ ای  امر مهم خانواده است؛ چراکه اقتصاد از خردتری  واحـد اجتمـاع یعنـی 

گیرد، در حقیقت اقتصاد خـانواده و  خانواده آغاز شده و تا سطح کالن را در برمی
 کنندۀ شرایط اقتصادی جامعه است. نوع مصرف آن تعیی 

مسئلۀ مدیریت مصرف یکـی از ارکـان »فرمایند:  باره می قام معظم رهبری درای م
اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسـراف و تبـذیر. هـم در 

ها باید به ای  مسـئله  های دولتی، هم غیردولتی، همۀ آحاد مردم و خانواده دستگاه
 3«.توجه کنند و ای  واقعًا جهاد است

                                                           

1. www.eghtesadonline.com. 
2. www.hamshahrionline.ir. 

 .۳/5/۱۳۹۱. سخنان رهبری در دیدار با کارگزاران و مسئوالن نظام،3
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فرد در تحقـق  عنوان رک  خـانواده ایفـاگر نقشـی منحصـربه راستا بانوان به در ای 
اصـالح الگـوی مصـرف در قالـب  آینـد. حسـاب می شعار اقتصـاد مقـاومتی به

 تری  آن بدی  شرح است: هایی ممک  خواهد بود که مهم مؤلفه

 الف( مدیریت مصرف

حـافظ »یژگـی یکی از صفاتی که در قرآن کریم برای بـانوان مـؤم  ذکـر شـده و
گونـه خیانـت مـالی،  در غیاب مرد مرتکب هیچ بدی  معنا که زن ؛است 9«بودن

نسبت بـه و  2ناموسی، فاش کردن اسرار خانه و شخصیت شوهر و مانند آن نشود
هر آنچه حفظ آن ضروری است اهتمام ورزد. در اینجا بایـد بـه معنـای صـحیح 

ــد ــ  ورزی ــه بخ ــد آن را ب ــرد و نبای ــه ک ــظ توج ــت  نوافۀ حف ــا و ریاض های بیج
های نامناسب معنا و تفسیر کرد؛ بلکه حفظ به معنای مصرف صـحیح و  کشیدن

یِ  »آمده است:  بهینه است. در روایتی از امام صادق ـُة الـِر ـاِئكُم الَطيب  يُر ِنّس  خ 
 
 
ـكْ  أ ْمّس 

 
ْعـُروف  و  ِإْن أ ـْ  ِبم  ق  ْنف 

 
ـْ  أ ق  ْنف 

 
اِ  اَلِتـى ِإْن أ ُة الَطع  ْعـُروف  الَطيب  ـكْ  ِبم  ْمّس 

  ُ اِمُ  الَّلِه ل  یِّليُب و  ل  یْن   ِتّْلَ ِمْن ُعَماِل الَّلِه و  ع  کسی است کـه  بهتری  زنان  3؛َ 
 کند درست بخشد یا خرج می خوشبو باشد، غذای پاکیزه تهیه کند، اگر مالی می

ران خداونـد کند نیز چنی  باشد. ای  زنان کارگزا جویی می جا باشد و اگر صرفهبو 
 «.هستند و کارگزاران خداوند ضرر نکرده و پشیمان نخواهند شد

بایسـت هماننـد یـ  مـدیر مـالی متبحـر ضـم   اساس بانوی خانواده می برای 
بندی نیازها و صرف درآمدها در بهتری  مصارف بـه بهداشـت، تغذیـه و  اولویت

توجه بـه ایـ  امـور ای مبذول دارد. اهمیت  سالمت روان افراد خانواده توجه ویژه
                                                           

 .۳۴ :. نساء9
 .2۳5 ص،خالصه ت اسیر المیزان و نمونهپور،  . یوسف2
 .200، ص االخالق مکارم . طبرسی،3
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شود که رعایت نکردن اصول مـدیریت صـحیح منـزل و توجـه  زمانی آشکار می
برای نمونه نوع تغذیه و توجه بـه کیفیـت مـواد غـذایی مصـرفی(، ) نداشت  به آن

های درمــانی هنگفــت بــه دولــت، ســبب وابســتگی  عــالوه بــر تحمیــ  هزینــه
 روی انسانی خواهد شد.ازپیش کشور به بیگانگان و نیز اتالف وقت و نی بیش

 ب ( پرورش روحیه قناعت

و به اکتفـا کـردن  9آمده است فراهم از آنچه است رضامندی و خرسندی قناعت،
خواهی معنا شده است. در روایات به ای  ویژگی برای  پرهیز از زیاده ها و به داشته

رکـات خرج بـودن را از ب زنان توجه فراوانی شده است تا جایی که رهبران دینی کم
شده کـه اگـر  بهتری  زن کسی معرفی در کالمی از امام صادق 2اند. زن دانسته

و در مقابـ ،  3د راضی باشدوچیزی به او داده شود سپاسگزاری کند و اگر داده نش
های بـیش از تـوان او نکـوهش  مراعات نکردن حـال همسـر و تحمیـ  خواسـته

 0گردیده است.
ُة »آیۀ  در روایتی چنی  آمده که پس از نزول ـْبع  ها س  ِعين  ل  ْجم 

 
ْوِعُ ُهْم أ م  َنم  ل  ه  و  ِإَن ج 

ْقُّسـو    ْبواب  ِلكِ  باب  ِمْنُهْم ُجّْزء  م 
 
اسـت،  دوزخ آنـان همـه گاه وعـده قطعـاً  و 0؛أ
 وارد] آنـان از معـی  بخشـی دری هـر از و اسـت در هفت آن برای که[ دوزخی]

                                                           

 .25۳، ص ۳، ج م ردات ال اظ قرآن. راغب اصفهانی، 9
 َقاَل: ِمْ  َبَرکِة اْلَمْرَأاِل ِخَفُة مئونتها(. . )َعْ  َأِبی َعْبِد الَلهِ 5۶۴، ص 5، ج الکافی. کلینی، 2
َلِتـی ِإْن ُأْعِطیـْت َخیُر ِنَساِئکُم ا :. )َقاَل الَصاِدُق ۱۶۱، ص ۱۴، ج الوسائل مستدرک. نوری، 3

 َشکَرْت َو ِإْن ُمِنَعْت َرِضیْت(.
. )َمْ  کاَنْت َلُه اْمَرَأالب َلْم ُتَواِفْقُه َو َلْم َتْصِبْر َعَلی َما َرَزَقـُه 2۸۹، ص االعمال ثواب. شیخ صدوق، 0

ِ  الَلُه ِمْنَهـا َحَسـَنًة َتَتِقـی ِبَهـا َحـَر الَنـاِر َو الَلُه َتَعاَلی َو َشَقْت َعَلیِه َو َحَمَلْتُه َما َلْم یْقِدْر َعَلیِه َلْم یْقبَ 
 َغِضَب الَلُه َعَلیَها َما َداَمْت کَذِل (.

 .۴۴و  ۴۳ :. حجر0
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خاطر گریـۀ آن حضـرت  بـهپیامبر سخت گریسـت و اصـحاب نیـز « [شوند می
گریستند و ندانستند که جبرئی  چه خبر آورده و نتوانستند از آن حضرت بپرسـند. 

خانـۀ  شـدند، سـلمان بـه شـادمان می ازآنجاکه آن حضرت، با دیدن فاطمـه
آن بانوی معظمه را به حضور پدر  آمد تا برای شاد شدن پیامبر خدا فاطمه

جـو مقـداری آرد  اهده کرد دختر رسول خدابیاورد. پس از ورود به خانه، مش
ـى و  »کند:  کند و با خود زمزمه می رو نهاده، خمیر می پیش ْبق 

 
أ يـر  و  ا ِعن   الَّلِه خ   9؛م 

   «.است پایدارتر و بهتر خداست پیش آنچه و
ای کـه  برخاست و چـادر کهنـه پس از سالم جریان را به عرض رسانید حضرت

رما پینه کرده بود بر خود پیچید. چون نگاه سـلمان بـه دوازده جای آن را با لیف خ
چادر افتاد گریه کرد و گفت: واحزناه دختران قیصر پادشـاه روم و کسـری پادشـاه 

که بهتـری  خلـق  دختر محمد پوشند و فاطمه عجم، سندس و حریر می
به خدمت پدر بزرگوار رسـید عـرض کـرد:  ای! چون فاطمه است چنی  جامه

را  حق آن خدایی که تو کند. به سلمان از لباس م  تعجب می اخد ای رسول»
به رسالت خلق فرستاد، برای م  و علی جز پوست گوسفندی بیش نیست که در 

خورد و شـب زیرانـداز ماسـت و بـالش زیـر سـر مـا  علف می روز شتر ما بر آن
ای »فرمـود:  خـاتم رسـوالن «.ایم پوستی است که در آن لیـف خرمـا کـرده

کس بـه بهشـت  ، دختر م  در میان گروهی خواهد بود کـه پـیش از همـهسلمان
 2«.رود می

 ج( پرهیز از اسراف

روی قـرار دارد و خداونـد متعـال در قـرآن کـریم مسـرفان را  اسراف در برابر میانه
                                                           

 .۳۶ :. شوری9
 .۸5، ص فضائل الزهرا. مقدم، 2
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الزم به ذکـر اسـت کـه اسـراف، معنـای  9شمرد. و ناسپاس برمی برادران شیاطی 
ور ریخت  مانـدۀ آب تـا اسـتفادۀ نابجـا از لبـاس وسیعی داشته و در روایات از د

 شود. افکندن هستۀ خرما را شام  می مهمانی و دور
بـدون  ،هـای دینـی و علمـی آموزهوجود  علیرغممردم ایران براساس آمار جهانی 

کارتری  مردمان جهان هستند. اسراف در ای  منابع بـه  اغراقی از اسراف گونه هیچ
ی و صـرف ی، انرفی، دارو، نان و سایر مواد غذاحدی است که مصرف سرانه آب

 2.چند برابر استانداردهای جهانی اسـت ،وقت برای انجام ی  کار معی  در ایران
برکتـی، فقـر، صـدمات  تأم  در عواقب سوء اسراف ماننـد غضـب خداونـد، بی

سـوی مصـرف بهینـه و صـحیح  جسمی و عقاب اخروی، ناخودآگاه انسان را به
 دهد.  سوق می

کند و بـا ابـزار  عنوان مدیری که در فرهنگسرای خانواده نقش الگو را ایفا می به زن
نمایـد و بـا  عشق و محبت رفتارهای پسندیده و شایسته را در خانواده نهادینـه می

توانـد بـا رعایـت اعتـدال و  توجه به اینکه مدیریت مصرف بر عهـده اوسـت، می
توجهی بـه اسـتقالل  قابـ  کمـ  3بـرنج(  پرهیز از اسراف )حتـی در یـ  حبـه

 اقتصادی مملکت و تحقق اقتصاد مقاومتی نماید.

 ییگرا تجملیز از ( پرهد

گویی  زیبادوستی و خودآرایی ریشه در فطـرت انسـان دارد. دیـ  نیـز بـر پاسـخ 
صحیح و متعادل به ای  نیاز فطری تأکید ورزیده و به آراستگی و زیبایی ظـاهری 
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انی، برابر است بـا اسـراف روزانـه . دور ریخت  ی  حبه برنج در ی  وعده غذایی توسط هر ایر3
 .www.tasnimnews.comُت  در ماه.  2۱0هزار کیلو برنج در روز و  هفت
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ارد. بر اساس لطافت روحی نهاده شـده در سرشـت د ای مبذول می نیز توجه ویژه
 مراتب بیش از مردان است. زن می  به زیبایی در زنان به

گرایی آفتـی  افراط در توجه به نیاز فطری زیبادوستی است. تجم « گرایی تجم »
کنـد و  است که چون موریانـه در تـاروپود سـاختار اقتصـادی کشـور رخنـه می

یاری از مشکالت فرهنگی، اقتصـادی، اجتمـاعی مستقیم و غیرمستقیم، بروز بس
بایســت در حســادت،  و حتــی سیاســی را در پــی دارد. ریشــۀ ایــ  افــراط را می

 چشمی، ضعف فرهنگی و سستی باورهای معنوی جستجو کرد. وهم چشم
وبــرق امــروز از راه القــای مــد و ایجــاد روحیــۀ  دشــم  در دنیــای پرزرق

گونـه از زیبـایی،  عریفی متفاوت و حبابچشمی و رقابت ناسالم و با ت وهم چشم
فرهنگ، اقتصاد و سـالمت مـادی و معنـوی جامعـه را هـدف قـرار داده اسـت. 

های زنـدگی ازجملـه ازدواج،  ای سرطانی تمـام عرصـه گرایی همانند غده تجم 
را در برگرفتـه و  مذهبی و حتی تشـریفات مربـوط بـه تـدفی  و تـرحیم اتمراسم
بهتـری   در جامعه رو به فزونی است. امـام صـادق روز عواقب شوم آن روزبه

 اْنُّظـْر »فرمایـد:  سوز بیان داشته چنـی  می نسخه را برای درمان ای  بیماری جامعه
ى ْن  ِإل  ى ُدون َ ُهو   م  ْقُ ر  ِ  َِ ْنُّظْر  ل   و   اْلم  ى ْ  ْن  ِإل  َ ُهو   م  ْوق  ى َ  ْقـُ ر  ِ  َِ ـِإَن  اْلم  ِلـَ َ   ذ 

  ُ ْقن 
 
ا ل َ أ ْحر   و   ل َ م  ُقِّس  ِبم 

 
ْن  أ

 
ْوِجب   أ ّْست  اد     ْ  ِبَ ِمْن  الِّزی  َ   ر  ج  َّزو  به کسـانی  1؛ع 

توجـه کـ  و بـه بـاالتر از  استکمتر  تواز  ها آنی یاز تو هستند و توانا تر پایی که 
کـرده اگر چنان کنی به آنچه در دست داری قناعت  ؛خود هرگز توجه نداشته باش

 «.خداوند پیدا خواهی کرد شایستگی زیادت از سوی و
سـازی در جامعـۀ اسـالمی و  عنوان مبـدأ فرهنگ بی  نقش جهادی بانوان به درای 

 شود. ازپیش آشکار می تحقق اقتصاد مقاومتی بیش
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در اسالم  آوری، کسب روزی حالل و تأمی  مایحتاج خانواده ازآنجاکه وظیفۀ نان
مشـکالت  فشـار تحتبسیاری اوقات سرپرست خـانواده  بر عهدۀ مرد بوده و در

بایسـت در شـرایط  گاه روانـی همسـر می عنوان تکیـه اقتصادی قـرار دارد، زن بـه
سخت و تنگناها راهنما و مددکار مرد در کسب روزی حالل باشد؛ نـه اینکـه بـا 

، مرد را بـه رفتارهـای اقتصـادی خـالف شـرع )ماننـد یطلب فزونخواهی و  زیاده
فروشـی( وادار کنـد؛ اقـداماتی کـه  هـای ربـوی و گران اختالس، اخذ وام رشوه،

 آورد.  تنهایی ضربات مهلکی بر پیکرۀ اقتصاد کشور وارد می هری  به
آمده است هنگامی  نظیر همسرداری، فاطمۀزهرا در تاریخ زندگانی الگوی بی

سـخ را چگونه یـافتی؟ در پا پرسیده شد همسرت فاطمه که از امیرمؤمنان
ِة الّلِه  ِنعم  »فرمودند:  اع  ى ط  ّل  وُن ع  در «. خـدا اطاعـت بر است یاور بهتری  او 1؛الع 

خطـاب بـه  روایتی دیگر نیز چنـی  نقـ  شـده کـه روزی امیرمؤمنـان علـی
آیا غـذایی داری تـا از گرسـنگی بیـرون  ،فرمودند: فاطمه جان حضرت زهرا

نزل غذای کافی نـداریم در پاسخ فرمودند: دو روز است در م حضرت آییم؟
دادم و خـود نیـز از غـذای  و حسـی  و آنچه بود به شما و فرزندانم حس 

فرمودنـد: چـرا بـه مـ  اطـالع  اندکی که داشتیم استفاده نکردم. امیرمؤمنـان
ای ابوالحسـ ، »پاسخ دادند:  ندادی تا به دنبال تهیۀ غذا بروم؟ حضرت زهرا

 2«.تو درخواست کنم که برایت مقدور نباشدم  از خدایم شرم دارم چیزی را از 
 و حضرت زهـرا ای  مناعت و ازخودگذشتگی سبب شد خانۀ امیرمؤمنان

 .با وجود سی  مشکالت و مصائب، سرشار از عشق و محبت باشد
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