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 چکیده 

مناسب اقتصادي  ماندهیزبرنامه ریزي و سا. است «اقتصاد مقاومتی»، كشور ساسی در توسعه اقتصادياز گام هاي ا زمینه و هدف:

برنامه ریزي و  جهت شاخصه هاي مناسباز  در این راستا ، تضمین كننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.و جامعه خانوادهدر 
 سیره در مقاومتی اقتصاد كردن عملیاتی راهکارهاي» یینهدف تبمطالعه با است. این  «امام سجاد)ع(»، سیره متعالی ماندهی اقتصاديزسا

 است. شدهانجام ، («ع) سجاد امام

  صورت گرفته است.مرتبط،  تحقیقاتبا استناد بر منابع معتبر و نتایج و  اسنادي-مطالعه حاضر، به روش كتابخانه ايروش تحقیق: 

دانش، نگرش و  سطوحدر  و نیز ابعاد تغییرات و جامعه خانواده حوزهدر تصاد مقاومتی مؤلفه ها و الزامات اقطی این مطالعه،  بحث:

 .گردیدبررسی  مردم در جهت اجراي اقتصاد مقاومتی بر مبناي سیره امام سجاد)ع(رفتار اقتصادي 
اقتصاد ق اهداف در جهت تحق اقتصادي جامعه در خط مشی گذاري)ع( سجادامام  اقتصاديرویکرد لحاظ نمودن  نتیجه گیري:

ایجاد تغییرات سازنده  و سیره عملی و نظري امام سجاد)ع(همگام سازي برنامه هاي اقتصادي با  بدین لحاظ مقاومتی می تواند مؤثر باشد.
 ضروري است. افراددانش، نگرش و رفتار سطوح در 

 )ع(.سجاددانش، نگرش، رفتار، سیره امام سطوح تغییرات، : اقتصاد مقاومتی، کلیدي واژگان

 

 فصل اول: کلیات

 مقدمه :7-7

 آشفتگی و بحران اقتصادي از عمده ترین مسائلی است كه جامعه جهانی امروز و به خصوص كشورمان را به چالش كشانده است.
دي نظام اقتصا تزلزلسبب  در جامعه، و اشرافی گري تجمل گرایی، اقتصادي، از جمله؛ مصرف زدگی نابسامانی هايگسترش مسائل و 

 به بلکه مالی نیست منابع و سرمایه كمبود در اقتصادي كشور رشد بودن پایین علت و باعث وابستگی به نامحرمان می شود. جامعهخانواده و 
المانه بر كشور از سوي ظهاي اقتصادي تحریم افزون بر این اعمالمربوط به شیوه معیشت اقتصادي خانواده ها می باشد.  عمده طور

می كند.  پویا و اثربخش اقتصادي نظام یک اتخاذ ملزم به را كشور اقتصادي نظام مسائل و مشکالت اقتصادي افزوده لذا مستکبرین بر
اقتصاد مقاومتی نوعی مدیریت اقتصادي است كه در مواجهه با چنین نابسامانی هاي مصرف و منطقی سازي رفتار اقتصادي مطرح گردیده 

 است. 
غلبه بر مسائل اقتصادي، تغییر در شیوه معیشت است. نکته اي كه باید در این جا مد نظر قرار د مقاومتی و اجراي اقتصااز راهکارهاي 

 تغییرات این باید احتیاط نمود تا لذا. گرددنمی تغییرات متوجه شخص كه افتدمی اتفاق آرام و آهسته چنان این است كه تغییر اغلب گیرد
 خود اصالح درش در قدم اول خوی در حد توان است موظف فردي هربر اساس آیات قرآن كریم، ر این، افزون ب .نباشد سازنده غیرمخرب و 

چنان كه بر اساس روایات وارده از اولیاي الهی و ائمه اطهار)ع( و آیات  .5(55 :هود)كوشش نماید جهان و جامعهدر مرحله بعد در اصالح  و
درس نگرفتن از گذشته  و ، بازنگري نکردن در اعمال خوددر رفاه زدگی و تجمل گرایی ، علت اصلی هالكت بسیاري از جوامع4قرآن كریم

 معرفی شده است.
 برابر پیچیدگی در تغییر واكنش یک تغییر در انسان عبارتست از تغییر در دانش، نگرش و رفتار. اقتصاد مقاومتی سطوح و رده هاي 

 آن به توان می رفتار اقتصادي خانواده ها و ارزشها نگرشها، عقاید، تغییر جهت اي هگزین عنوان به است كه مسائل و بحران هاي اقتصادي
  نگریست.

شناسایی و معرفی منابع  ات از خود مقاومت نشان می دهد. در این راستا می توان باتغییرانسان در برابر  نکته حائز اهمیت این است كه
امام در برابر تغییرات انسانی كاست. یکی از منابع بسیار مطمئن و پرجاذبه، سیره  از میزان مقاومتمئن و جذاب در تسهیل تغییرات، مط

با در این زمینه،  در تغییرات در سطح افراد جامعه، به خصوص در سطح خانواده ها است. معارف متعالی آن حضرتو استفاده از  سجاد)ع(
تربیتی و  معیشتی، معرفتی، ابعاد در )ع(سجادامام  وان دریافت كه حضرتمطالعه آراء و اندیشه هاي صاحبنظران علوم تربیتی و دینی می ت

 است. مطرح اسالمی جامعه الگویی متعالی و شایسته در عنوان به اخالقی

 

                                                           
 اِن اُریُد اَّلا اَِّلصالَح َما استََطعُت َو َما تَوفیقی اَّلا بِاهلل. -1 

است که در این  هود سوره 111 و 111 آیات و قصص سوره 85 ، آیهانعام سوره 22 و 22 اتآی از جمله آیات نازل شده در این زمینه، -2 

تشریح شده  زدگي رفاه همین سبب به جوامع چگونگی نابودی و انحطاط و شده است بیان جامعه بر مخرب آن تاثیرات و زدگي رفاهآیات 
 است.
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 بیان مسأله :7-2

ی آگهغیرضروري، از طریق كانال هاي مختلفی مثل؛ صدا و سیما) لوكسِ كاالهاي مجلل و انواع طی چند سال اخیر در كشومان،
نوع تبلیغ این  .شود تابلوهاي تبلیغاتی در داخل و خارج از شهر تبلیغ و ترویج می ومجالت  ،و سریال ها(، روزنامه ها ها فیلمهاي تبلیغاتی، 

حران در شرایط بو  استو به مرور نگرش، بینش و رفتار اقتصادي آنها را تغییر داده گذار بوده  تأثیر افراد و خانواده ها از بسیاريبر  ها
. آسیب این امر زمانی بیشتر شده كه نوعی رقابت در خرید استمخرب ایجاد كرده  و كاذب نیاز نوعی انآن دراقتصادي جهان امروز، 

 شدن بساماننا دالیل ترینمهم از خانواده ها برخی خواهیزیاده و طلبیتنوع است. شدهكاالهاي تجمالتی در درون و بین خانواده ها ایجاد 
جامعه گشته است. ادامه این روند و تجدید نظر نکردن در تبلیغات و شیوه معیشت در بین خانواده ها به  آن تبع به و خانواده اقتصاد وضعیت

 مرور آثار جبران ناپذیري را به بار خواهد آورد.
بر مسائل و مشکالت  المانه دولت هاي غربی و آمریکا علیه كشورمان،ظ، اعمال و گسترش تحریم هاي بر مسائل فوقعالوه 

. در راستاي مقابله با مسائل اقتصادي ظهور یافته در جامعه و حل استراتژیک آن مسائل، از سوي مقام معظم رهبري و اقتصادي افزوده است
مل عواپژوهشگران و صاحبنظران  طی این سالهاشد.  مطرح جامعه در «مقاومتی اقتصاد» بحث اندیشمندان و صاحبنظران عرصه اقتصادي

 اجتماعی نهادهاي اما در این میان نقش ،داده اندقرار  بررسی و مطالعهمورد را دخیل در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  متعددِ
 است. نگرفته و مطالعه قرار توجه مورد چندان مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق در «خانواده» و در عین حال مهم تري، مانند؛ تركوچک

در حوزه خانواده اهمیت اقتصاد و مسائل مرتبط با آن به حدي زیاد است دامن گیر خانواده هاست.  اغلبسائل اقتصادي آثار و تبعات م
 خانواده، در تشنجات و اختالفات اكثر اصلی ریشه خانواده، دادگاههاي گزارش مطابق نیز و شده انجام هاي پژوهش نتایج اساس بركه 

 (.55: 5035 ،صدر)است خانواده اقتصادي مسائل
 را تغییرات كه است نموده تالش و است خودداري از تغییرات منفی و بی ثمر بوده مثبت و سازنده و تغییرات به دنبال همیشه بشر

، تغییر شیوه افرادیکی از ضرورت هاي مورد توجه در نقش اقتصادي . زندگی اش را تهدید نکند آن بار زیان آثار تا نماید كنترل و مدیریت
 یشت در راستاي اقتصاد مقاومتی است. مع

راستا  اینبه شدت احساس می شود. در  و جامعهدر شرایط بحران اقتصادي امروز، ضرورت تربیت صحیح اقتصادي، در سطح خانواده 
قتصاد مقاومتی ا افزایش دانش، تغییر نگرش و اقدام عملی در تحقق اهدافاقتصادي امروز،  هاي هاي غلبه بر مسائل و بحران یکی از راه

افراد جامعه و به اقتصادي -تربیتیهر نوع برنامه ریزي در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بدون توجه به نقش بر همین اساس،  است.
 خواهد بود.  نتیجهبی  خصوص اعضاي جامعه

ساخته، لذا سیاست این مواجه  چالش هاي جدي را نیز با كشورهاي صنعتی غربی با توجه به اینکه مسائل و بحران هاي اقتصادي
و تا  می باشدنیازهاي كاذبی جهت فروش تولیدات خود  با ایجاد در حال توسعه غلبه بر این مسائل، تغییر در سبک زندگی جوامع دركشورها 

در راستاي مصرف تغییر نگرش كشورهاي هدف ، از برنامه هاي اصلی آناندر گام اول حدودي نیز در نیل به این مقصود موفق بوده اند. 
 گرایی صِرف و تجمل گرایی بوده است.

كند. اجراي  رفتارها را اصالح بتواند در دانش و نگرش سپس تغییر و شودآغاز  ها نگرش تغییر در دانش و باید از مقاومتی اقتصاد، فلذا
 .را می طلبداقتصاد مقاومتی تغییر در دانش، نگرش و رفتارهاي مردم 

کرد و رفتار مردم و شیوه معیشت آنان بیشتر نشأت گرفته از باورها و اعتقادات آنان می باشد، از این رو در مکتب با توجه به اینکه عمل
یکی از الگوهاي  امام سجاد)ع(در همین راستا سیره متعالی  .اسالم الگوي عملی مسلمانان نشأت گرفته از انبیاي الهی و ائمه اطهار)ع( است

می تواند در ترسیم خط  )ع(زین العابدینمانان و به ویژه شیعیان می باشد. لذا تبیین دیدگاهها و رفتار عملی امام تعیین كننده رفتارهاي مسل
 پیروان حضرتش بسیار سازنده باشد. اقتصادي مشی و جهت دهی به رفتارهاي

 هم چشم و گرایی تجمل از پرهیز و قناعت جویی، صرفه كه چنین استنباط نمود توان می ،امام سجاد)ع(بینش متعالی  در تأمل با
 اقتصادي مدیریت اجراي ملزومات از نیز وجامعه  در اقتصادي مشکالت گسترش و ایجاد از ممانعت جهت در قوي هاي مکانیسم از چشمی،
 (.548 :5035 رزاقی،)است آن موفقیت ي كننده تضمین و ها خانواده

 

 اهداف مطالعه: 7-3

  الف( هدف کلی:

  ع(از سیره عملی و نظري امام سجادبا الهام  یاقتصاد مقاومتاجرایی كردن  يراهکارهاتبیین(. 
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  ب( اهداف جزئی:

 ؛در جامعهاقتصادي  گذاريخط مشی نحوه  آشنایی با -5

 )ع(؛ سجاداقتصاد مقاومتی از دیدگاه اندیشمندان اقتصادي و حضرت امام  شناسائی الزامات -4

 ؛امام سجاد)ع(سیره  مطابقدر راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی  اقتصادي افراد جامعهسطوح دانش، نگرش و رفتار ایجاد تغییر در  -0

 در تحقق اقتصاد مقاومتی. امام سجاد)ع(از سیره اقتصادي  افراد جامعهآگاهی از نحوه تبعیت  -2

 

 : اهمیت و ضرورت مطالعه7-6
 فروش از ناشی درآمدهاي تک محصولی بر اتکا لحا عیندر  و ي از سوي دولت هاي غربی و آمریکااقتصاد مختلف هايتحریم وضع

كاستن از آثار سوء این مسأله راهکارهاي متعددي مطرح  مدیریت اقتصادي ومی باشد. جهت  از چالش هاي عمده اقتصادي در كشور ،نفت
 .اقتصاد مقاومتی می باشد الگوي شده است كه از مناسب ترین این راهکارها استفاده از

و نقش  افراد جامعهمه هاي اقتصاد مقاومتی وابسته به عوامل و زمینه هاي متعددي است كه یکی از این عوامل موفقیت اجراي برنا
تأثیر می گذارند كه یکی از این عوامل  افرادمی باشد. در همین راستا عوامل چندي بر دانش، نگرش و رفتار اقتصادي  اناقتصادي آن

 دینكه جهت دهنده رفتارها و عملکردهاي اقتصادي می باشد. در كشور ما به لحاظ اعتقاد به می باشد  افراداعتقادات و باورهاي دینی 
مکتب با الهام از آموزه هاي  مردماسالم و ارادت قلبی مردم به انبیاء، اولیاي الهی و معصومین)ع(، سبب شده است كه عملکرد و رفتارهاي 

امام  انسان ساز حضرتمی باشد، فرهنگ متعالی و  افراد جامعه مابراي همه لی دینی كه الگوي عم صورت بگیرد. از آموزه هاياسالم 
 می باشد.  سجاد)ع(

نتایج پژوهش هاي میدانی انجام گرفته و  بر اساس است. ياقتصادمسائل  ،در جامعه مسائل با اهمیت ترین و بنیادي ترین امروزه از
چالش ها  ریشه اكثر و اساس خانواده اقتصاد می توان استنباط نمود كه اي خانوادهدادگاه همسئولین  و ياقتصاد كارشناسان مطابق گزارش

 است. خانوادهو آسیب ها در حوزه ي 
امروزه گرایی.  تجمل و اسراف از نیز دوري جویی و صرفه قناعت، زیستی، شاخصه هاي اقتصاد مقاومتی در جامعه عبارتند از ساده

كه بنا به دالئلی از  باشد می ضروريحیاتی و غیر  نیازهاي كاذب و غیر شود، می انجام افراد جامعهمصارفی كه توسط نیز نیازها و  اغلب
مصرف  با جمله چشم هم چشمی و رقابت انسان ها با همدیگر در خرید و مصرف كاالها و خدمات غیر ضروري در جامعه رواج یافته است.

 را گرفت. اتالف ها و ها ریخت و پاش بسیاري از جلوي توان می و بهره گیري حساب شده از آن،ضروري  خدمات و كاالها
 گفتار و سخنان بلکه خویش نمی باشد، دوران و زمانه با مطابق تنها( ع)سجاد امامحضرت با توجه به اینکه محتواي كالم و دعاهاي 

)ع(ترسیم كننده ي سجاداینکه رفتار و دیدگاه امام  به جهتافزون بر این، . قابلیت كاربرد دارد هانسل همه براي و هازمان يهمه در حضرت
است، مطالعه و براي  سزاوارطور كه  می باشد و متأسفانه دیدگاه اقتصادي آن حضرت آن جامعه انسانیمعیشت و اقتصاد مطلوب براي 

ت و ائمه اطهار)ع( چراغ هدایتی براي . عالوه بر این بنابه فرمایش حضرت امام سجاد )ع( الگو گیري از اهل بیخانواده ها تبیین نشده است
 تسلیم هركس (؛ پس464: 3ق، ج5235نوري، «)َهلَکَ الرَّأي وَ بِالْقِیاسِ دانَ مَنْ وَ هُِدي، بِنا اهْتَدي مَنِ و سَلِمَ، لَنا سَلَّمَ فَمَنْ»بشر می باشد: 

 نظریات و قیاس با كه شخصی بود و خواهد خوشبخت ابدی هدایت ما وسیله به كه هر و است امان در( انحرافی هر از) باشد بیت اهل ما

 راهکارهاي عملیاتی كردن حوزهتبیین كننده ضرورت مطالعه در  عوامل مذكورلذا  .گرددمی هالك دریابد، را دین بخواهد خود شخصی
 )ع( می باشد.سجاداقتصاد مقاومتی از منظر امام 

 

 سواالت مطالعه: 7-5
 نمود؟ آن پیشگیري ایجادمقابله و از  جامعهبا تهدیدهاي اقتصادي  توانمی خط مشی هایی چه با و چگونه .5

 )ع( چیست؟سجادامام حضرت و  اقتصادي دیدگاه اندیشمندان اساس بر جامعهمقاومتی در  اقتصاد الزامات .4

 د؟وجود دارارتباط  امام سجاد )ع(سیره  طبقو تحقق اقتصاد مقاومتی جامعه آیا بین تغییر در دانش افراد  .0

 وجود دارد؟رابطه امام سجاد)ع( و تحقق اقتصاد مقاومتی بر مبناي سیره  افرادبین تغییر در انگیزش آیا  .2

 وجود دارد؟ارتباط امام سجاد)ع( سیره  اساسرفتار افراد و تحقق اقتصاد مقاومتی بر تغییر در بین آیا  .8

 ق اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد؟تا چه حد در تحقامام سجاد)ع( از سیره اقتصادي  افراد جامعهتبعیت  .6

  ؟به مرحله اجرا در می آید بین افراد جامعه در مقاومتی اقتصاد شرایط و وضعیتی، اهداف چه در .3
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 : روش مطالعه7-9
 علمی مجالت در مرتبط میدانی هاي پژوهش نتایج كه صورت بدین. است یافته انجام اسنادي -اي كتابخانه روش به حاضر، مطالعه

 كتب اسالمی، اندیشمندان ارزشمند كتب قرآن، تفاسیر دینی، اصیل منابع نظیر؛ اسنادي نیز و یافته انجام تحقیقات گزارش و پژوهشی -
 هايفرم از استفاده با سپس. گردید مرور و بررسی است، تربیتی متون و( ع)سجادا امام از منقول روایات و احادیث حاوي كه معتبر
 .گردید تحلیل و توصیف پژوهش، اهداف به دستیابی راستاي در و شد ثبت و ردآوريگ كافی اطالعات برداري،فیش

 

 : یافته هاي پژوهش7-1
 یافته هاي این مطالعه بر اساس سواالت پژوهش به شرح ذیل است:

با  تواناد مقاومتی میبر اساس نتایج این مطالعه، با استفاده از مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک اقتصادي و نیز اجراي اقتص :5سوال 
 مقابله و از بروز آن پیشگیري نمود. در جامعهتهدیدهاي اقتصادي 

)ع( سجاددیدگاه اندیشمندان اقتصادي و حضرت امام  بر اساس جامعهاقتصاد مقاومتی در  مطابق بررسی انجام شده، الزامات: 4سوال 
اي استفاده مناسب از امکانات اقتصادي و دوري از ریخت و پاش در خانواده همسو می باشد و هر دو دیدگاه بر تغییرات در خانواده در راست

 تأكید می كنند.
و تحقق اقتصاد مقاومتی بر  جامعهبر اساس نتایج این مطالعه، بین تغییر در دانش، نگرش و رفتار اقتصادي افراد : 8و  2، 0سوال 
 ارتباط مستقیمی وجود دارد. امام سجاد)ع(مبناي سیره 
در حد باالیی در تحقق اقتصاد مقاومتی امام سجاد)ع( از سیره اقتصادي  افراد جامعهطبق نتایج بررسی انجام یافته، تبعیت : 6سوال 

 تأثیر دارد.
افراد جامعه تغییرات الزم در دانش، شود كه  می عملیاتی جامعه در مقاومتی اقتصاد صورتی بر اساس نتایج این مطالعه، در :3سوال 
و اقتصاد مقاومتی را امام سجاد)ع( را بدهند و الگوهاي اقتصادي مورد تأكید حضرت  خویشمطابق با نیازهاي واقعی  خود ارنگرش و رفت

 اجرا كنند.

 

 متغیرهاي مطالعه تعاریف : 7-8

 در تحریم، شرایط در فشار، شرایط در كه اقتصادي آن یعنی مقاومتی اقتصاد» بنا به تعبیر رهبر معظم انقالب: اقتصاد مقاومتی

 جامعه كه اقتصادي استمقاومتی،  اقتصاد «0.باشد كشور شکوفایی و رشد كننده تعیین تواند می شدید هاي خصومت و ها دشمنی شرایط
برابر هر نوع  اقتصادي خود ادامه دهد و در شکوفائی و رشدروند رو به به  هم فشار، محاصره و تحریم اقتصادي و مالی موقعیت در حتّی

 طراحی و دشمن اقتصادي حمالت برابر در مقاومت براي عملی و روحی آمادگی مفهوم همچنین، این نوع اقتصاد به مقاوم باشد. يتهدید
 .است مدت درازمیان مدت و  در پیشرفت ایرانی –اسالمی الگوي قالب در اقتصادي الگوي

در  مردمتغییر در دانش، نگرش، دیدگاه و رفتار اقتصادي  شامل خانواده و جامعه،تغییرات در  سطوحدر این مطالعه  :تغییرات سطوح

 راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

 یقینقابل توجیه،  شکلی است كه فرد به تفکراتیا محتواي  معنا توضیحكـه گفته می شود اي از عالیم  مجموعهبه دانش  دانش:

 ( شخص4 اسـت؛ درست كه دارد یقین ( شخص5: است ویژگی سه و داراي نیذهـ حـالتی «دانستن». بنابراین هستند صحیحدارد كه آنها 
 و مطالعه به شناسیدر این راستا دانش .باشد صحیح می رسد نظر به یا است موقعیت صحیح ( آن0 نماید و را تبیین و توجیه آن مـی توانـد

 (.46: 5056ابرامی و فتاحی، پردازد)می اطالعات و داده یعنی آن، سازنده عناصر و دانش پیرامون بررسی

 مختلف هاي گروه و اشیا دیگران، به تا كند می مادهآ پیشاپیش را شخص كه است هایی هیجان وها  باور از تركیبی نگرش :نگرش

 را یندهآ رهايرفتا یا اعمال هدایت یا بینی پیش نتیجه در و كنند می خالصه را اشیا از ارزیابی ها نگرش. كند نگاه منفی یا مثبت ي شیوه به

 تمایل، از حاكی عصبی یا ذهنی حالتی: »را چنین تعریف می كند نگرشنیز  آلپورت .(505: 5035 ،هیلگارد و اتکینسون)گیرند می عهده بر

 پویا یا دار جهت تاثیري است، ارتباط در آن با كه هایی موقعیت و موضوعات تمامی به فرد هاي پاسخ بر و یافته سازمان تجربه طریق از كه
 (.805 :4 ج ،5034 ،اتوكالین« )دارد
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دهد و متضمن كارهاي بدنی آشکار و پنهان اعمال فیزیولوژیک، عاطفی و فعالیت هر فعالیت و عملی كه موجود زنده انجام می :رفتار

 كاربرد به رفتار تغییرهمچنین  (.82: 5033نژاد، شعاري)رودكار میعمل خاص یا مجموعه اعمال به عقلی باشد، این اصطالح براي هر
 (.45: 5053سانتراك، )باشد می افراد رفتار اصالح آن هدف كه شود می گفته یادگیري فنون و اصول از اي مجموعه

است. سیره عملی مربوط  آن حضرت )ع( شامل سیره عملی و نظريسجادره امام در این مطالعه منظور از سی: )ع(سجادسیره امام 

 هاي)ع( می باشد و مقصود از سیره نظري، بینش، دیدگاه و طرز تفکر آن حضرت در زمینه سجاداقتصادي امام  یانزندگبه منش و شیوه 
 اقتصادي و مالی مردم است.

 

 فصل دوم( پردازش موضوع

 گستره آنو  6اقتصاد مقاومتی: 2-7
 بی توانند می و بود خواهند دیگران از نیاز بی خودكفا و را پیشه خود سازند، قناعت، تعادل و درست و به جا مصرف كردن كه مردمی

در این صورت . نمایند حل خودشان مسائل و مشکالت پیش روي را و كنند مدیریت را خود كنند دراز دیگران سوي به نیاز دست كه آن
 .توان و نیروهاي خودي ظهور می یابد اتکا بر و تأثیر خود را از دست می دهد ها تحریم و فشارها و تجلی می یابد مقاومتی داقتصا است كه

دارد، كار و تالش مداوم براي ساماندهی  جایگاه ویژه اي در استقالل اقتصادي العابدین)ع( كه زین امام اقتصادي از رویکردهاي
از جمله اینکه آن حضرت در ضمن نیایش هاي  ره عملی و كالم گهربار ایشان به وضوح قابل مشاهده است.اقتصادي است. این امر در سی

 العاجِلِ  نَیلُ فیهِ لِما طَلَباً اَرضِهِ فی یسرَحُوا وَ رِزقِقِ اِلی لِتَبَسَبَّبُوا وَ فَضلِهِ  مِن فیهِ لَیبتَغُوا مُبصِراً النَّهارَ َلهُمُ خَلَقَ وَ»فرماید: می باره این درخود 
 حق فضل وجويجست به آن در تا داد قرار بخشبینایی را روز خداوند، ؛ و«8شَأنَهُم یصلِحُ ذلِکَ بَکُلِّ اُخریهُم، فی اآلجِلِ دَركُ وَ دُنیاهُم مِن

 [خداوند]  و افتند، راه به جهان آن همیشگی نفع ادراك و دنیا ناپایدار سود پی در او زمین در و یابند دست او روزي و رزق اسباب به و خیزند
 .آوردمی سامان به را ایشان كار( روزي و رزق دنبال به رفتن و تالش و كار) امور این همه اثر بر

كه  دارداز سوره جاثیه  50و  54در كالم و نیایش حضرت امام زین العابدین)ع( اشاره به آیات  «فَضلِهِ  مِن فیه لِیبتَغُوا»ت عبارمضمون 
 فِی ما سَخَّرَلَکُم وَ *  تَشکُرُونَ  لَعَلَّکُم وَ  فَضلِهِ مِن لِیبتَغُوا وَ بِاَمرِه فیه الفُلکُ لِتَجرِي البَحرَ  سَخَّرَلَکُمُ الَّذي اللُ »آیات آمده است:  در این

 كنند حركت آن در فرمانش به ها كشتی تا كرد مسخّر شما براى را دریا كه است كسى همان خداوند؛ «مِنه جَمیعاً  االَرضِ فِی ما وَ السَّماواتِ
 ناحیه از را همه است زمین در را آنچه و آسمانها در را آنچه آورید * و جا به را هایش نعمت شکر شاید و گیرید بهره او فضل از بتوانید و

 ساخت. شما مسخّر خودش
 افزون بر این،. استاقتصادي  هايو فعالیتتالش  «هِفَضلِ مِن لِیبتَغُوا» مقصود از عبارتدر آیات فوق  ،قرآن كریمبر اساس تفاسیر 

جدید و  هايآوريفن و مدرن امکانات الزم، ابزارهاي استفاده از بدون آن، هاينعمتمنابع و  از يگیربهره و زمین و آسمان بر انسان احاطه
 ابزار و زمینه سازيفراهم كننده در جهت ترغیبعاملی  تواندمی ،فعالیت هاي اقتصادي به تشویق بنابراین،. نمی باشد امکان پذیر ،پیشرفته

 و تصرف به را وي و نهاده او دست به را آدمی نیاز مورد خدمات و كاال تولید امکانات خداوند اساس، این بر. باشد نیزاقتصادي  تولید
 (.62 :5034 ایروانی،)است نموده ترغیب آن از منديبهره

سوره نساء اتخاذ  525 آیه نشأت گرفته كه این قاعده از «سبیل نفی قاعده» از اسالمی در ایران تیمقاوم مبانی فکري و اساس اقتصاد
نداده  قرار مسلمانان و مومنان بر كفار گري سلطه براي راهی خداوند هیچ ؛«سَبِیالً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ اللّهُ یَجْعَلَ وَلَن» شده است:

است، مقاومت  كشور هاي ظرفیت و مبانی با و متناسب سالم و پویا اقتصادي سدي در برابر كه عاملی هر مقابل ید دراست. بر همین مبنا با
 و پایداري نمود.

 بر شود می تولید دنیا در كه ماشینی محصوالت همه این آیا»... مطهري در راستاي تبیین مسأله مصرف زدگی می نویسد: شهید
 جمعی ارتباط وسایل تمام. بسازند مصنوعی مصرف هاي اینکه تا برند می كار به دنیا در نیرنگ هزاران امروز. ابداً است؟ بشر احتیاج اساس

 (.403: 5053مطهري، »)است بزرگ داران سرمایه خدمت كردن در مصرف در كاذب اشتهاي ایجاد جهت دنیا
 می فرزندان انتقال آموخته هاي خویش به آن دو و همچنینبرقراري تعادل بین  و مناسب درآمد و مخارج خود مدیریت با ها خانواده

 چشم و تجمل گرایی روي آوري گسترده به باشند. اما با كمال تأسف داشته كشور تعصن توسعه و اقتصادي بهبود در بسزایی نقش توانند
این امر آثار زیانباري بر خانواده ها  ایرانی رو به گسترش است و هاي خانواده اقتصادي فرهنگ است كه در جدي هاي تهدید از چشمی هم

داشته و بر اقتصاد كشور فشار فزاینده اي وارد ساخته است. نکته در خور توجه آن است كه اكثر كشورهاي تولید كننده این كاالهاي لوكس 
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سایر كشورها می فروشند تا از و تجمالتی، خود مصرف كننده كاالهاي تولیدي شان نیستند و صرفاً با هدف سود آوري، كاالهاي خود را به 
 مشکالت اقتصادي خود بکاهند!

راستاي مصرف منطقی كاالها و دوري از  نگرش در تجدید نظر در رفتارهاي اقتصادي خانواده ها و تغییر اقتصاد مقاومتی با لذا محیط
 .شود می ایجاد ملی و مصرف كاالهاي تولید داخل، تولید در فعال اسراف و نیز حضور

یاد می كنند متفاوت است. « 6ریاضت اقتصادي» با عنوان ابل ذكر این است كه اصطالح اقتصاد مقاومتی با آنچه در غرب از آننکته ق
بودجه به اجرا می گذارند. دولت ها در راستاي تحقق  كسري رفع و هاهزینه كاهش در جهت هادولت است كهی طرح اقتصادي، ریاضت

 و هاوام دریافت مالیات، میزان عمومی، افزایش مزایاي و خدمات برخی حذف یا و قدامات نظیر؛ كاهشاهداف ریاضت اقتصادي برخی از ا
  انجام می دهند. خارجی مالی هايكمک

جهت ایجاد یک اقتصاد مقاومتی در كشور، باید به تمامی ابعاد اقتصادي و تولیدي در كشور توجه نمود و از اتکا به اقتصاد تک 
آسیب پذیري نظام اقتصادي كشور  عواملداري نمود. وابستگی به اقتصاد تک محصولی خود یکی از نقاط ضعف و از خودمحصولی)نفت( 

 می باشد.
طراحی و تدوین برنامه ها در اقتصاد مقاومتی باید بر اساس برنامه ریزي استراتژیک صورت گیرد. كاركرد برنامه ریزي استراتژیک ایده 

ي آینده داشتن است. یعنی در برنامه ریزي استراتژیک به جاي واكنشی عمل كردن با طراحی برنامه ها فراكنشی به جاي تفکر واكنشی
 مالك عمل است. ،شویم و حالت پیشگیري از ایجاد مشکالت آتی در برنامهمی نگرانه مانع از به وجود آیی مسائل و مشکالت اقتصادي 

 

 (امام سجاد)ع بینش در اقتصادي مطلوب گوهايال: 2-2
 و طبیعی امکانات از مناسب استفاده كاربرد فکر و اندیشه و به اقتصادي شکوفایی و سازي بارورراستاي  درآموزه هاي مکتب اسالم 

بر توزیع عادالنه . توجه و تأكید فراوانی داشته است ،شایسته انسانی نیروهايبه كارگیري  نیز و در دسترس هاينعمت بهره گیري صحیح از
منع نموده  جامعه كالن هايبر سرمایهتعداد معدودي از افراد  تسلط و تصرف ین همه مردم فرمان داده است و در این زمینه ازسرمایه در ب

است. استقالل اقتصادي و محتاج نبودن به بیگانگان و استفاده حداكثري از فرصت و زمان در دسترس جهت رشد و توسعه اقتصادي از دیگر 
  تأكید مکتب انسان ساز اسالم می باشد.محورهاي اقتصادي مورد 

 استوار است. «خانواده اقتصاد» پایه بر كه می باشد مردم نهاد اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد هرم ساختاري در از عوامل كلیدي و كانونی
نفوذ  ایرانی هايده خانوا رد -ور خود ندارندشدر كچندانی  بازار فروش غربی كه خود تولیدكنندگان -امروزه ورود كاالهاي تجمالتی غربی 

 خانواده در غربی غلط الگوهایی رواج كهبه حدي گسترده است  تا زندگی شیوه تغییرآنان را تغییر داده است.  زندگی سبک و با تأسف كرده
 و فاصله گرفتن از فرهنگ اسالمی خویش شده است. ها

 به آنها از كه شود می كننده و تجمل گرا اسراف شخص توجهم فقط تجمل گرایی و اسراف، مصداق هاي از برخی پیامدها و تبعات
 «فردي فرا اسراف» به آنها از كه شود می نیز دیگران گیر دامن آن مصادیق از اي پاره تبعات و آثار ولی شود، می تعبیر «فردي اسراف»

 (.036 :5033 كالنتري،)است شدیدتر دوم، قسم نکوهش و حرمت است بدیهی. شود می تعبیر
اهداف و مؤلفه هاي اصلی اقتصاد مقاومتی، خودكفایی و استقالل اقتصادي و بی نیازي از انسان هاي مستکبر و ظالم است. این امر  از

مطلوب و شایسته، بی از شاخصه هاي اقتصاد مورد تأیید و تأكید حضرت امام سجاد)ع( نیز می باشد. مطابق دیدگاه متعالی امام سجاد)ع(، 
 هُوَ  وَ بِالْوَقارِ اسْتِخْفافٌ  وَ لِلْحَیاء، مَذْهَبَهٌ  وَ لِلْحَیاهِ مَذَلَّهٌ النّاسِ إلی الْحَوائِجِ طَلَبُ»در این زمینه آن حضرت فرموده اند: است.  نیازي به دیگران

 سوي به نیاز دست(؛ 506: 38ق، ج5230و مجلسی،  453: 5052 حرانی،«)الْحاضِر الْغِنَی هُوَ النّاسِ مِنَ الْحَوائِجِ طَلَبِ قِلَّهُ  وَ الْحاضِرِ، الْفَقْرُ
 به شد، خواهد شخصیت شدن ناچیز و حیا رفتن بین از موجب نیز و بود خواهد معاشرت در و زندگی در خواري و ذلّت سبب كردن، دراز مردم

 احساس بیشتر نماید كمک درخواست كمتر و بیندازد رو دیگران به كمتر هرچه و نماید دستی تنگ و نیاز احساس همیشه كه طوري
 .داشت خواهد نیازي بی و خودكفایی

از منظر امام سجاد)ع(، یکی از زمینه هاي اصالح اقتصادي و برقراري تعادل اقتصادي در جامعه، رفع مشکل اقتصادي نیازمندان و 
ئد اخروي می شود. در این راستا آن فقیران می باشد. این عمل عالوه بر ثمرات دنیوي، موجب رحمت الهی و رهایی از سختی ها و شدا

 مَنْ: االْكْبَرِ الْیَوْمِ فَزَعِ مِنْ وَآمَنَهُ عَرْشِهِ، ظِلِّ فی الْقِیامَةِ یَوْمَ اللّهُ وَأظَلَّهُ اللّهِ، كَنَفِ فی كانَ الْمُؤمِنینَ مِنَ فیهِ  كُنَّ مَنْ حضرت می فرماید: ثَالثٌ
 روز واست  خدا امان در باشد مؤمنی در خصلت سهاگر  ؛(525: 38 ج ق،5230 مجلسی،)«... لِنَفْسِهِ، ائِلهُمس هُوَ ما نَفْسِهِ مِنْ النّاسَ أَعْطی
 در است كه آن ها خصلتاین ین اوّل: به دور خواهد بود محشر صحراي گرفتاري هاي و ها سختی از و شود می الهی رحمت شامل قیامت

                                                           
6  -Economic Austerity. 
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 جُوعٍ مِنْ مْمِنا أطْعَمَ مَنْهمچنین در این راستا آن حضرت فرموده اند:  .... ننماید دریغ دگانكنن درخواست و نیازمندان به كمک و كارگشائی
نوري، الْخُضْرِ) الثّیابِ  مِنَ اللّهُ َكساهُ  مِْمنا َكسا مَنْ وَ الْمَخْتُومِ، الرَّحیقِ مِنَ اللّهُ سَقاهُ ظَمَأ مِنْ  مْمِنا سَقی مَنْ وَ الْجَنَّهِ، ثِمارِ  مِنْ اللّهُ أطْعَمَهُ
 دهد آب را ايتشنه كه هر و نماید،می اطعام بهشت هايمیوه از را او خداوند دهد طعام را ايگرسنه مؤمن (؛ هركس484: 3 ج ق،5235
 اهدخو بهشتی سبز لباس از را او خداوند بپوشاند لباس را ايبرهنه مومن هركس و گرداند،می سیرابش بهشتی گواراي چشمه از خداوند
 پوشاند.
 -060 :56 ج ق،5233 عاملی، حر)دارد حج بیست از برتر و باالتر پاداشی و اقتصادي از یک مسلمانی، ارزش نیاز افزون بر این، رفع 

از منظر امام سجاد)ع(، از شاخصه هاي و مبانی   (.53: 4 ج ق،5238 یعقوب، ابی)محسوب می شود خدا نزد اعمال ترین محبوب و از (068
 از تالش، و طلب آن باشد، حالل طلب در كس هر»د سالم تالش در كسب روزي حالل است. در همین راستا آن حضرت می فرماید: اقتصا
 (.50: 53 ج ،5055 ،بروجردي«)شود می محسوب او بر ايصدقه خداوند جانب

از اقدامات آن حضرت جهت رفع  )ع( جهت برقراري عدالت اقتصادي در جامعه تالش می نمود و در این راستا یکی سجاد حضرت
 از ابن زمینه این . درغیرعلنی و بدون ریاي آن حضرت استمشکالت اقتصادي و معیشتی افراد نیازمند و محروم، دستگیري و كمک هاي 

 مات فلمّا یأتیهم، أین من یدرون ال الیه، یحتاجون ما و رزقهم یأتیهم بیت اهل كذا و كذا بالمدینة كان»... : نقل است كه می گوید اسحاق
 و شدمی برطرف آنها احتیاجات كه بودند هاییخانواده مدینه در (؛86: 26ق، ج5230)مجلسی، «ذلک فقدوا ـ السالمعلیه ـ الحسین بن علی
 آن جانب زا كه فهمیدند رسید، شهادت به ـ السالمعلیه ـ الحسین بن علی حضرت كه وقتی و كجاست از مساعدتها این كه دانستندنمی آنها

 .است بوده حضرت
امام سجاد)ع( در راستاي تحقق اهداف استقالل اقتصادي و بی نیازي به دیگران، در موارد متعددي مردم را از گرایش به الگوهاي 

 نامناسب اقتصادي منع كرده و همگی را به قناعت و داشتن زندگی متعادل فرا می خواند.
معیشت را  الگوي درست و مصرف صحیح ایی از خداوند متعال درخواست می كند كه روشدر همین راستا امام سجاد)ع( در ضمن دع

 راه و بخش قوام من زندگی به روي میانه و انفاق گرفتن پیش در با و كن حایل اسراف و من بین اي ... پرده! پروردگارا»به او نشان دهد: 
: 26 ج ق،5230 مجلسی،!«)دار بركنار تبذیر ارتکاب از مرا خود لطف به و فرما تعلیم من به را معیشت در گیري اندازه و مصرف صحیح هاي
 اصل سه تبذیر، و اسراف از پرهیز و قناعت الهی، موهبت هاي از . از محتواي دعاي امام سجاد)ع( چنین بر می آید كه برخورداري(565

 .دهد می ارائه مصرف صحیح الگوي عنوان به اسالم كه است اساسی
جاد)ع(، رعایت تعادل و میانه روي در معیشت را زمینه ساز عاقبت بخیري و فزونی نعمت معرفی نموده و در این زمینه حضرت امام س

 انفع و تعالی الل من المزید الی اقرب و للنعمة ابقی ذلک فان. آلخرته منه الفضل یقدم و الکفاف بلغه و بالقصد الرجل لینفق»فرموده است: 
 چنین زیرا. بفرستد آخرت براي را اشزیادي و كند خرج كفاف قدر به و اعتدال مقدار به باید انسان (؛455: 4ج ،5058 قرشی،«)العاقبة فی

 .است سودمندتر عاقب در و ترنزدیک خدا جانب از نعمت فزونی به و گشته نعمت بیشتر بقاي باعث رفتاري
است و این امر تبیین  روایات متعددي از ائمه اطهار)ع( ذكرشده در ،«معیشت در تقدیر»)ع(، سفارش به سجادعالوه بر سفارش امام 

تعادل و  برقرارى و زندگى سایر امور و ها  هزینه در حسابگر و منطقی عمل كردن و كننده اهمیت الگوي مناسب اقتصادي داشتن در زندگی
مصارف و  در فنى-علمی ارزیابى و دقیق محاسبه لاص ترسیم كننده ي امام سجاد)ع( حکمت این. درآمدهاست و نیازها میان هماهنگى

 . است اقتصادى مخارج
رامی و ارزشمند گاز صفات افراد  و خیر و منفعت رساندن به دیگران ، قانع بودن به حدأقل هاي زندگیزین العابدین)ع(در بینش 

 دنیا، در مردم سروران (؛233: 5052حرانی، «)االتقیاء اآلخرة فی الناس سادة و االسخیاء الدنیا فی الناس سادة»شمرده شده است: 
 خیرش زیاد كه است كسی مردم، نزد انسانها ترینگرامی»حضرت در روایتی دیگر فرموده اند:  .هستند پرهیزگاران آخرت، در و سخاوتمندان

 (.532ق: 5230طبرسی، )...« و باشد نداشته آنها به نیازي و برسد آنها به

 

 در خانواده اقتصادي سنجی نیاز: 2-3
با در نظر  آنهاو اولویت بندي  تشخیص نیازها ،، نیاز سنجیجامعهاز راهکارهاي اصلی ممانعت از رواج الگوهاي نامناسب اقتصادي در 

 براي مصرف كه جا آن از. است الزم اقتصادي ریزي برنامه صحیح، مصرف داشتن براي. گیري توانایی ها و امکانات موجود جامعه می باشد
 و بندي طبقه را نیازها باید باشد، می محدود افراد درآمدي منابع دیگر طرف از وآمد و متنوع است روز هر هم نیازها و باشد می نیاز ینتأم

 شود. برقرار تعادل ها هزینه و درآمد بین تا كرد بندي اولویت
 أدخُلَ لَأن»ف نماید و در این زمینه می فرمود: سجّاد)ع( در زندگی خانوادگی سعی می نمود نیازهاي ضروري خانواده را برطر امام

 بازار وارد چه چنان(؛ 820: 45ق، ج5233حرعاملی، «)نَسَمَةً اُعتِقَ أن مِن إلَیَّ أحَبُّ إلیهِ قَرِمُوا قَد و لِعِیالی لَحما بِهِ أبتاعُ دِرهَمٌ مَعی و السُّوقَ
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 را اي بنده كه این از است تر محبوب من براي اند، كرده رغبت بدان كه بخرم گوشتی ام خانواده براي آن با و باشم داشته درهمی و شوم
نه اسراف و زیاده  می باشد،، مصرف متعادل و بر اساس نیازهاي واقعی و ضروري ه استبود حضرت. لیکن آنچه مورد توجه و نظر كنم آزاد

 روي و ریخت و پاش.
 مصرف، در روي میانهتعادل و  درست و در حد نیازهاي واقعی مصرف كردن، )ع(، ترسیم كننده فرهنگسجادروایات وارده از امام 

متعادل و  حضرت امام زین العابدین)ع( .است اموال پایمال كردن و نابجا مصرف كردن از پرهیز ،خودداري از هر گونه تجمل و اسراف گرایی
ت و در همین زمینه به سفارش لقمان به فرزندش اشاره می هدفمند سازي نیازها را در راستاي قناعت ورزي در معیشت معرفی نموده اس

 پسرش به علیه السالم (؛ لقمان245: 50ق، ج5230مجلسی، «)اللّه قَسَمَ بِما وَالرِّضا القَناعَةَ وَالزَمِ...  بُنَیَّ یا :الِبنِهِ السالم علیه لُقمانُ قالَكند: 
از منظر آن حضرت اسراف و تبذیر، براي فرد و جامعه،  .باش خشنود كرده، قسمت خداوند آنچه به و كن پیشه قناعت! ... پسرم اي: گفت

 .3خواري و ذلت می آورد
 بر .بوده استصحیح مصرف و داشتن اقتصادي سالم  فرهنگ به طور كلی محور كالم اقتصادي امام سجاد)ع( در راستاي تحقق

 ل و موارد ذیل توجه شود:به مراح جامعه اقتصادي ریزي برنامهدر ضروري است  مبناهمین 

 به صورت صریح و واضح تعیین شود؛ جامعه ي هدفاهداف مالی  -5

 گردد؛ آوري جمعدر زمینه امکانات مالی و انسانی  الزم اطالعات -4
 شود؛ و محاسبه بینی پیشبه دقت  افراد درآمد و امکانات مالی -0
 .گردددي اولویت بنبر اساس منابع مالی موجود  افرادنیازهاي اقتصادي  -2

از منظر امام سجاد)ع( رعایت نکردن موارد باال و نیاز سنجی نکردن و اولویت ندادن به نیازها موجب بروز مسائل مختلف اقتصادي و 
همان: «)مَرزِئَتُهُ  المَرزِئَةِ وأسنَی الدّینِ، مُصیبَةُ المَصائِبِ أعظَمَ إنَّ: »بدهکاري فرد می گرددسبب افزایش مخارج نسبت به درآمدها و از جمله 

 حقیقی نیازهاى شناسایی در مهم منابع از. است بدهکاري همان بالء، و محرومیت باالترین و است بدهکاري مصیبت، ترین (؛ بزرگ243
با توجه به اینکه هدف از خلف انسان رسیدن به قرب الهی و كمال  .است انسان خلقت اهداف دقت در غیر ضروري، نیازهاى از انسان

  انی است، لذا برنامه ریزي در راستاي نیازهاي كمال گراي انسان باید در اولویت باشد.انس

: فرماید كریم اموال دنیا را در صورتی شایسته و مورد نیاز انسان می داند كه او را از یاد خدا و آخرت دور نسازد. در این راستا می قرآن
 ایمان كه كسانی اي (؛3منافقون: «)الْخاسِرُونَ هُمُ فَأُولئِک ذلِک یفْعَلْ وَمَنْ ذِكرِاللّهِ عَنْ الأواْلدُكمْ وَ کمْأمْوالُ تُلْهِکمْ ال آمَنُوا الَّذینَ أیهَا یا»

 زیانکارانند. خود آنان كند، چنین كس هر و كند غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان و شما اموال مبادا! اید آورده
 فِتْنَةٌ  أواْلدُكمْ وَ  أمْوالُکمْ إِنّما»وسیله اي براي آزمایش و امتحان انسان معرفی كرده و فرموده است: در آیه دیگري نیز اموال دنیوي را 

 است. بزرگ پاداشی او نزد كه خداست و اند آزمایش براي صرفاً فرزندانتان و شما اموال (؛58تغابن: «)عَظیمٌ أجْرٌ عِنْدَهُ اللّهُ وَ
 اِلى كادحٌ اِنَّک االنسان اَیُّها یا»سوره انشقاق به خوبی می تواند ترسیم و تدوین شود:  6در آیه ي  نیازهاي مطلوب انسانی با تأمل

 .كرد خواهى مالقات را او و تالشى در سختى به خود پروردگار سوى به تو كه حقّا انسان، اى ؛«فَمُالقیه كَدحاً ربِّک
و متعادل بودن در معیشت و مصارف اقتصادي  ن برنامه ریزي درست اقتصاديبنابراین، حضرت امام سجاد)ع( تأكید ویژه اي بر داشت

در چارچوب نیازهاي معقول و منطقی انسان دارد. از منظر آن حضرت اگر فردي دارایی و ثروت زیادي دارد، به جاي روي آوردن به تجمل 
اقتصادي كردن از آنان بپردازد. آن امام بزرگوار، آثار چنین  گرایی و خارج از محدوده نیاز مصرف كردن، به دستگیري از نیازمندان و حمایت

 ظَمَأ مِنْ مْمِنا سَقی مَنْ وَ الْجَنَّهِ، ثِمارِ مِنْ اللّهُ أطْعَمَهُ جُوعٍ مِنْ مْمِنا أطْعَمَ مَنْ»عملی )دستگیري از نیازمندان( را چنین ترسیم می فرماید: 
 طعام را ايگرسنه مؤمن (؛ هركس484: 3 ج: ق5235نوري، «)الْخُضْرِ الثّیابِ مِنَ اللّهُ كَساهُ مْمِنا كَسا مَنْ  وَ ،الْمَخْتُومِ الرَّحیقِ  مِنَ اللّهُ  سَقاهُ
 و گرداندمی سیرابش بهشتی گواراي چشمه از خداوند دهد آب را ايتشنه كه هر و نمایدمی اطعام بهشت هايمیوه از را او خداوند دهد

 .پوشاند خواهد بهشتی سبز لباس از را او خداوند بپوشاند لباس ار ايبرهنه مومن هركس
بنابراین، از مجموع محتواي كالم علمی امام زین العابدین)ع( بر می آید كه خانواده و جامعه باید زمینه الزم را براي برآورده ساختن 

نجی و اولویت بندي نیازها در برنامه ریزي اقتصادي لحاظ شود. در نیازهاي افراد به وجود آورند، منتها در برآورده ساختن نیازها، باید نیازس
 عالوه دستی،تهی و فقر كه چرا ؛آن را شایسته نمی داند بهو تنگدستی و دچار شدن افراد جامعه  فقر در هر شرایطی عین حال امام سجاد)ع(

الزم را براي ایجاد اختالف بین افراد در خانواده و نیز فساد و  نهزمی ،آشفته می سازد را ذهن وآرامش روانی افراد را مختل می كند  کهاین بر
متوسل می بر همین اساس است كه آن حضرت از دچار شدن به فقر و تهی دستی به خداوند متعال  بزهکاري در جامعه را فراهم می سازد.

 اَللّهمَّ . »برممی پناه تو به چیزيبی و فقر از خدایا ؛.(803: ق5255 طوسی،)«ةِالفاقَ وَ  الفَقرِ مِنَ بِکَ  اَعُوذُ اِنّی اَللّهمَّ» شود و چنین دعا می كند:

                                                           
 ، ترجمه عبدالمحمد آیتی.سجادیه صحیفه پنجاه و دوم دعاى از بخشى -1 
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 كس به خودت به جز كه، عطا كن روزي فضل خویش، از بر من خدایا ؛(همان)«سِواكَ بَعدَهُ اَحَدٍ الی تُفقِرُنی ال رِزقاً فَضلِکَ مِن ارزُقنی
 .نباشم نیازمند دیگري

 

 افراد رفتار اقتصادينقش آموزش در تغییر : 2-6
 ،امکان پذیر است. بر همین مبنا« آموزش مناسب»و فرهنگ سازي مطلوب، در راستاي  جامعهایجاد تغییرات مثبت اقتصادي در 

 هاي محیط با ارتباط در مردم درك شیوه بر كه تجربیاتی آن طی در كه دانند می یادگیري تسهیل براي هدفمند فرآیندي را آموزش
 یا فرد از مهارتها و نگرشها معلومات، انتقال فرایند به همچنین آموزش .شود می منتقل ،گذار است تاثیر خود فیزیکی و هنگیفر اجتماعی،

 .(52: 5034 صدري،)شود می گفته آنها مهارتی -عملی و نگرشی شناختی، ساختارهاي در تغییرات ایجاد براي دیگر گروه یا فرد به گروهی
آگاهی بخشی و ارائه اطالعات شناختی به فرد  باعث اول مرحله در گذاري آموزش می توان گفت كه آموزشدر تبیین مراحل تأثیر 

صحیح)بُعد  ایجاد رفتار می شود و سرانجام در گام آخر موجب( بُعد نگرش)بینش و انگیزه ایجاد سبب در گام بعد و( بُعد دانش)تحت آموزش
 شود.  می گیرندگان آموزش در عملیاتی(

اركردهاي اصلی آموزش، تغییر در نگرش مردم است. اگر آموزش متناسب با فراگیران و با در نظر گیري فرهنگ حاكم بر جامعه از ك
باشد، می تواند در تغییر نگرش اثر بخش باشد. تغییر نگرش از این لحاظ اهمیت دارد كه، مسیر تغییر رفتار و عملکرد افراد را هموار می 

 غییر در نگرش، تغییر در رفتار ممکن نخواهد بود.سازد. در واقع بدون ت
فرزندانشان درحوزه هاي مختلف و از جمله در  به در حیطه خانواده، از اصلی ترین نقش خانواده، نقش آموزشی است. والدین باید باید

 و خانه درراف و ریخت و پاش قناعت، صرفه جویی، خودداري از اس شیوه صحیح مصرف، اگر .الزم را ارائه بدهند آموزش اقتصاد حیطه
 می یابد. تحقق مقاومتی اقتصاد اهداف ،گردد تشریح فرزندان براي خانواده

این در حالی است كه آموزش  سازند. آشنا ضروري آموزش هاي با را خود نمی توانند و یا تالش نمی كنند فرزندان والدین، از بسیاري
 ارائه فقط آموزش د مطرح شده است. با این حال مقصود اصلی ازدمسائل و مشکالت متع به عنوان یک عامل مهم پیشگیري كننده از بروز

در اصالح و  كرده، ارزیابی را خود رفتار و عقاید معلومات، این توانمندي را داشته باشند تا آموزش تحت افراد باید بلکه نیست، اطالعات
 كه است اقداماتی انجام به افراد تشویقخود كنترلی و  آموزش، اصلی هدف نكنند. بنابرای را اتخاذ صحیحی استمرار عملکرد خود تصمیم

 .آنان شود رفتار عملی و شیوه معیشت بهبود و سبب حفظ
اقتصادي،  رفتارهاي و آداب آموزش بر عالوه كه نمود استنباط توان می ،(ع)سجاد امام حضرت نگرش و دیدگاه متعالی تأمل در با

 دینى تربیت و معنوى نکات با را جامعه به شکل مناسبی افراد باید ،و مسئولین آموزشی خانوادهاز طریق ى در اخالق و فرهنگیاجتماعی، 
 نیروى و نفس به اعتماد روحیه آنان در سازد؛ می مأنوس آفرینش جهان حقیقى مبداء با را فرد اینکه از گذشته شیوه این. نمایند آشنا

منش اقتصادي متعال در بین اعضاي خانواده  نتیجه در و خواهدكرد ایجاد نیز زندگى فرساي طاقت مشکالت مقابل در پایدارى و استقامت
 .یافت خواهد گسترش ها و به تبع آن در جامعه

 

 انسانیو ابعاد تغییرات الزامات اقتصاد مقاومتی : 2-5
با توجه به  ر رفتار اقتصادي آنان به وجود آید.با شاخصه هاي اقتصاد مقاومتی، باید تغییرات اساسی د افراد جامعهبراي همسو سازي 

به تغییر باید در قدم اول در دانش و نگرش آنان  ییر در رفتار افراد،اینکه رفتارها نشأت گرفته از دانش، بینش و نگرش می باشد، لذا جهت تغ
دانش و تغییرات در -5 د:شوبندي می ردهار سطح در چهبه ترتیب با توجه به میزان گستردگی و دشواري تغییرات در رفتار انسان  وجود آید.

 .تغییرات در رفتار گروهی-2 و فردي تغییرات در رفتار -0تغییرات در نگرش یا گرایش،  -4؛ معرفت
به لحاظ اینکه  .دارد قرارتغییر در نگرش بعد از این سطح،  دانش و معرفت است. ایجاد تغییر در نوع تغییر، و سریع ترین ترینراحت 

تغییر در در سطحی باالتر، . استساخت دانش و معرفت  داراي ساختاري متفاوت از، می باشدجهات عاطفی مثبت یا منفی ، داراي رشنگ
ایجاد تغییر در  و سرانجام باالترین سطح تغییرات،رتر از دو تغییر پیشین است، بدشوارتر و زمان  چشمگیريبه طور  است كه رفتار فردي

ترین بر زمان آداب و سنتها مربوط است، دشوارترین و به تغییر در عادات، از تغییرات این سطح آنجایی كه عی است. ازجمعملکرد گروهی یا 
 (.44: 5030، هرسی و بالنچاردمی باشد)تغییرات 

با وجود این اما  .شدبامی  باورها دالیل این از یکی. دارد زیادي دالیل كنندمی رفتار و عمل بینیدمی كه صورتی به مردم چرا كه این
در رفتار  بنیاديتغییرات الزمه  مهمترین سطح تغییراتی كه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تغییرات در دانش و نگرش افراد است، زیرا؛

 می باشد.ایجاد تغییرات در دانش و به ویژه نگرش افراد  ،فردي و گروهی
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است و در این میان،  امعهاصالح رفتار افراد، گروه ها و جتغییر و ، مام سجاد)ع(اسیره تربیت اقتصادي توجه در مورد كانون اصلی 
 پیچیدگی هاي رفتار انسان علت اصلی دشواري دستیابی به این هدف است.

 
نمود این ولی نکته اي كه باید بدان توجه آگاهانه و یا ناآگاهانه باشد.  ممکن است خانواده هااقتصادي  و عملکرد رفتار شیوه زندگی و

در  فرد گذشته تجارب یادگیري، اجتماعی، هنجارهاي مثل؛ گوناگونی متغیرهاي تأثیر تحت تواند میها رفتار تغییر و گیري شکل است كه
 باشد. فرد هاي نگرش و باورهاانگیزش ها، اعتقادات،  ،فردي هاي تفاوت ،مراكز آموزشی خانواده، فضاي

 

 تاي اقتصاد مقاومتیمعیشت در راس تغییر مهارت هاي: 2-9
 هویتی معیارهاي كه است مادي مورد مصرف محصوالت دهی به ارزش و ادراك مصرف، نظامند روش زندگی، سبک شیوه معیشت یا

 با همراه كه چرا كاربرد نداشته است، چندان سنتی فرهنگ در كه است واژه اي زندگی سبک .نشان می دهد مکان و زمان چارچوب در را
 آنها تقابل و زندگی هاي سبک بودن مدرن درك به كه است راهی رویکرد این است، موجود امکانهاي از بسیاري تعداد بین از انتخاب نوعی

 گیدنز،)هستند شدن خلق و ابداع نو از حال در مدام كه هستند توافقی اموري نمادین، معناي این و انجامد می پیشین هاي بندي شکل با
5053: 543). 

مصرف و الگوهاي اقتصادي در جامعه نامعقول و اشتباه  سبک شد، معموالً تغییر یک فرایند آرام و مستمر است. اگر همچنان كه ذكر
تغییر و اصالح الگوهاي اقتصادي جامعه  جهتگونه برنامه ریزي هراین مسأله به تدریج در جامعه ایجاد شده است. بنابراین  یقیناست، به 

  .ه باشد كه بهبود و اصالح نیز یک امر تدریجی و گام به گام استباید این نکته را در نظر داشت
گام  چندي باید طی شود.ي مراحل و گامها مقاومتی اقتصاد راستاي براي هر یک از ابعاد تغییرات)دانش، نگرش و رفتار( خانواده در

 :به شرح ذیل می باشداقتصادي خانواده ها  در الگوهاي هاي تغییر
 غییرت  براي آمادگی -5
 تغییربراي  ریزي برنامه -4
 تغییر برنامه عملیاتی ساختن -0
 تغییر تداوم و حفظ -2

 

 در سیره امام سجاد)ع( جهت پیاده سازي اقتصاد مقاومتی انسانی ابعاد تغییرات: 2-1

 دانشدر تغییر  :2-1-7
اشته باشد داراي قدرت و اعتبار باالیی می عصر حاضر، عصر دانش است. در سطح بین المللی كشوري كه دانش بیشتر و به روزتري د

 (. 53: 5032 نوناكا،تاكوچی و )دانش و تغییر در دانش است ،در جامعه جهانی 5باشد. بنابراین امروزه اصلی ترین مزیت رقابتی
نیز روش ها و  بر اساس نتایج بررسی هاي انجام شده یکی از مهمترین چالش هاي مناظره و گفتگو، به روز و جدید نبودن محتوا و

 ابزارهاي مورد استفاده در مناظره است كه این امر سبب شده تا از كارائی و اثربخشی مناظره كاسته شود. نتایج حاصل از پژوهش هاي انجام
بلیغاتی شده در حوزه ارتباط كالمی بیان گر آن است كه، اگر گفتگو و مناظره به سبک هاي نوین و روزآمد و استفاده از ابزارهاي جدید ت

 مصرف گیري بر تصمیم كالم مناظره و تبلیغ از راه سخنرانی و صورت گیرد، داراي كارائی و اثربخشی گسترده اي خواهد بود. اثربخشی
(. به عنوان نمونه در حوزه معیشت و خرید لوازم در زندگی، 83-24: 4333، 3برجی و است)استفز شده اثبات علمی به خوبی ادبیات در كننده
نمی  روش این به تبلیغی كه سایر روشهاي كند انتخاب را محصول یک تا كند شیوه اي تحریک به را كننده مصرف می تواند كالمی اتتبلیغ

                                                           
8  - Competitive advantage. 
9  -Steffes and Burgee 
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(، به روشنی اثبات 425-458: 4354)55باتل كالمی در تحقیق (. همچنین تأثیر جاذبه بر تبلیغات556-550: 4353و همکاران، 53توانند)بوگین
و جاذبه  حجم و گستردگی تبلیغ  شامل، را كالمی تبلیغات و محتواي شاخص هاي (،53-32: 4350)54لیو دیگري پژوهش در شده است.

بعد  ، گستردگی تبلیغ جاذبه و یعنی شده، ذكر ابعاد بر (، عالوه525-503: 4355)50خازانچی و می داند. در تکمیل تحقیق لیو، دیویس تبلیغ

بر این اساس اگر گفتگو و مناظره هاي شخص به شکل علمی و دقیق باشد، می تواند در  .كنند می معرفی را  منبع كیفیت نام به دیگري

 دانش و سطح آگاهی مخاطب تغییرات مناسبی ایجاد كند.
 كهنه اطالعات در جهان امروز با توجه به تغییرات گسترده اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...، دیگر نمی توان به دانش و

 براي را متنوع هاي شیوه بکارگیري و منظم ریزي برنامه یک امروزي متغیر محیط. نمود اكتفاء قبلی نامنظم روشهاي و ها شیوه و گذشته
 . طلبد می سازمانی، بازسازي

موانع و  زمانی كه است. ضروري بسیار اقتصاد مقاومتی این تحقق براي ضعف برنامه هاي اقتصادي، و قوت نقاط شناسایی و تشخیص
در این راستا قبل . كرد حركت مسیر این در توانمی راحتی به گردید مشخص اقتصاد این قوت نقاط و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی سائلم

 .گسترده اي انجام شود مطالعات و شود كسب زیادي اطالعات از هر اقدامی باید دانش و
ومتی، باید در سطح خانواده و جامعه مؤلفه هاي مدیریت اجراي موفقیت آمیز برنامه هاي اقتصاد مقا پیاده سازي و جهت

  )كسب دانش، حفظ و نگهداري دانش، تسهیم و به اشتراك گذاري دانش و كاربرد دانش( را به اجرا در آورد.52دانش
پردازند و این ترش شناخت خود باد مقاومتی به جمع آوري دانش و گسباید در زمینه الگوي اقتص افراد جامعهدر این راستا هریک از 

یار همدیگر قرار تدانش را به صورت مکتوب و یا به طرق دیگري ثبت و حفظ نمایند و هر یک از افراد دانشی كه به دست می آورند در اخ
 .سازدو جامعه نیز باید زمینه كاربرد دانش را فراهم  در زندگی و معیشت اقتصادي خود به كار گیرند. در مرحله آخر دانش كسب شده را دهند

مختلف در  علوم از امام نمونه عملی دانش افزایی و به روز رسانی دانش در شخص حضرت امام سجاد)ع( قابل مشاهده است. آن
 از زهري، كه مصداق بارز توصیف روز آمد بودن دانش امام سجاد)ع( روایتی است داشت. و شناخت كاملی آگاهی زمینه هاي گوناگون

 علیه سجاد امام) او از تر فقیه را كسی ؛(053: 2 ج ق،5255 ذهبی،)«مِنه اَفقَهُ كانَ اَحَداً رَاَیتُ مَا: »می كندنقل  عبدالملک دربار علماي
 مشاهده نکرده ام.( السالم

حضرت امام سجاد)ع( توصیه و تأكید فراوانی بر دانش افزایی و به روز رسانی آگاهی و شناخت انسان داشته است. در این راستا آن 
 داشته سود من دین براي او همنشینی كه نشینم می كسی نزد من: »در تبیین اهمیت و جایگاه علم و دانش می فرمایدحضرت 

 زوارئی،)«كرد دنبال آنرا باید باشد جا هر علم»: در روایتی دیگر می فرماید حضرت بدین لحاظ آن (.05 :26ج ق،5230 مجلسی،)«باشد
 (. 33-35 :4ج ،5053

نه هاي الزم براي ایجاد اقتصاد سالم و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تغییر و به روز رسانی در دانش افراد جامعه است. بنابراین از زمی
اندیشه كنند و در رابطه با آن ، )به خصوص در زمینه اقتصادي(ش می كند كه قبل از هرگونه عملیسفار به انسان ها تا جایی كه آن حضرت

 (.550: 5054كلینی، »)قَبلَ العَمَلِ یُؤمِنُکَ مِنَ النِّدَمدبیرُ التَّ»باشند؛ شناخت و دانش كافی داشته 
 

 نگرشدر تغییر : 2-1-2
 د.دارن افراد اجتماعی و فردي عملکردهاي و تفکر ،زندگی در تعیین كننده اي نقش هااز منظر صاحبنظران حوزه علوم تربیتی، نگرش

جامعه اي از این رو اگر  ار فراهم می شود. در واقع الزمه تغییر در رفتارها، تغییر در نگرش است.از طریق تغییر نگرش، زمینه ي تغییر رفت
 و اصالح تغییرزمینه الزم را براي  و آنان هاينگرش مطالعه بهباید د، در گام نخست افراد ایجاد كنرفتار  د تغییرات سازنده اي دربخواه
 .فراهم سازدها نگرش

ی غربی با چالش هاي جدي اقتصادي مواجه شده اند و رهبران این كشورها به ریاضت اقتصادي متوسل شده امروز كشورهاي صنعت
اند و جهت حل مشکالت اقتصادي خود در كشورهاي در حال توسعه نیازهاي كاذبی جهت فروش محصوالت و تولیدات خود به وجود آورده 

در گام نخست از برنامه هاي اصلی آنان تغییر نگرش كشورهاي هدف در راستاي  اند.اند و تا حدودي نیز در نیل به این مقصود موفق بوده 
 مصرف گرایی صِرف و تجمل گرایی بوده است.

                                                           
10  -Bughin 
11 - Buttle 
12 - Lui 
13 - Davis & Khazanchi 
14  -Knowledge Management. 
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 هاست.نگرشو اصالح  تغییربعد از تغییر و اصالح در دانش و آگاهی،  مقاومتی، اقتصاد تحقق اهداف در راستاي اساسی ترین قدم 
اصالح اقتصادي را در سطح خرد)خانواده(، كالن)شهر یا منطقه( و فرا كالن)كشور( دارند باید به این باور، خانواده یا جامعه اي كه قصد 

 قابل دستیابی است.  اقتصاد این مقاومتی، اقتصاد مسیر در حركت اعتقاد و نگرش برسند كه با
 لَم اللَ بِانَّ ذلِکَ: »فرمایدمى زمینه قرآن كریم این در مکتب اسالم به تغییر نگرش و اصالح آن توجه و تأكید زیادي شده است. در

 كه را نعمتى خداوند كه است سبب بدان( كیفر) این ؛(80انفال:)عَلیمٌ سَمیعٌ اللّهَ اَنَّ و بِاَنفُسِهم ما یُغَیِّروا حَتى قَوم عَلى أنعَمَها نِعمَة مُغیراً یَکُ
 ما یُغَیِّروا»عبارت  در این آیه. داناست شنواى خدا و دهند تغییر دارند دل در را آنچه نآنا آنکه مگر دهد،نمى تغییر داشته ارزانى قومى بر

 اشاره به تغییر در فکر و نگرش دارد.« بِاَنفُسِهم
از لحاظ  من كه شود تفسیر اینطور تواند می ،«الگوي صحیح اقتصادي و معیشتی داشته باشیم» نتوانستیم اینکه مثال عنوان به

اقتصادي را براي من  الزم هاي مهارت خانواده و جامعه، كه شود تفسیر نیز گونه این یا اینکه. هستم دي ناالیق و بی ارزشیاقتصادي فر
 .خاصی می سازیم معانی وقایع براي بلکه كنیم نمی كشف را وقایع معنی ما كه است این این امر نشانگر. ارائه نکرده اند

 .دهد رفتارش است، تغییر موجب ایجاد كه را اي عقیده در قدم اول باید كند، ایجاد رفتارش در ريتغیی از این رو هر فردي اگر بخواهد
استوار است. در این زمینه در صحیفه سجادیه از  متعال نگرش امام سجاد)ع( در زندگی و به خصوص مسائل اقتصادي بر توكل به خداوند

 مى نیاز بى بنماید، عظیم رزاق درگاه به شکایت فقرش درباره او، به توكل از پس كه را كس هر : خداونداست ذكرزبان آن حضرت چنین 
 .58كند نمى ناامید شناسد، نمى رزاقى او جز كه را كس آن كند و همچنین می فرماید: خداوند

 كید می فرماید: دردر همین راستا آن حضرت بر تغییر نگرش دائمی و ثبات قدم در توكل و امیدواري بر خداوند متعال در همه حال تأ
  .56خوانید مى احتیاج و فقر و بیمارى حال در كه بخوانید همانگونه را خدا تندرستى، و رفاه حال

 را خود حاجت كس از منظر امام سجاد)ع( دل سپاري به بیگانگان در رفع نیازها، زیان و ناامیدي را براي فرد در پی خواهد داشت: هر
 و نومیدى معرض در را خود دهد، قرار حاجتهایش یا حاجت آمدن بر وسیله خدا بجاى را او یا بگوید، خداوند فقیر و محتاج بندگان از یکى به

 .53باشد داشته را خودش براى خداوند جانب از احسان انتظار تواند نمى و داده قرار زیان
و آمریکا در حل مسائل اقتصادي، حاصلی جز  بر طبق این الگو و دیدگاه امام سجاد)ع(، دل سپاري و امیدواري ما به كشورهاي غربی

سرافکندگی و پشیمانی نخواهد داشت. همان طور كه تا به امروز در عمل مشاهده شده است، دولت هاي غربی و آمریکا در مذاكرات هسته 
مطلوبی در این زمینه نداشتند كشورمان را برطرف كنند ولی هیچ عملکرد مثبت و در قبال اي توافق كرده بودند تا مسائل و موانع اقتصادي 

 این امر به خوبی اثبات كننده  نگرش علمی و واالي امام سجاد)ع( است. و بر وعده هاي خود عمل نکرده اند.
همچنین آن امام بزرگوار مردم از سوء ظن داشتن بر خداوند در زمینه مسائل زندگی و از جمله مسائل اقتصادي برحذر می دارد و در 

 .55باشید نداشته ظن سوء خدا به نسبت هایتان روزى فرماید: در ذیل دعایی می
همه افراد جامعه  . یعنی این نوع اقتصاد حاصل مشاركت اقتصادياست بودن اجراي آن اقتصاد مقاومتی جمعی و گروهیویژگی اصلی 

در یک اقتصاد سالم و  ها ن تصور كه انساناست. ای همدیگر. بنابراین الزمه این امر همکاري همه اعضاي جامعه در رفع نیازهاي می باشد
، دیدگاه و نگرش اقتصادي مطلوبی نیست و باید این نگرش تغییر یابد. در این زمینه روایتی از مند نیستندمطلوب به همدیگر وابسته و نیاز 

 سجاد)ع( امام. گردان نیازبی خود خلق از مرا! خدایا: كرد عرض سجاد)ع( امام محضر در شخصی»امام سجاد)ع( نقل شده است كه: 
 (.055: 5052)حرانی، ساز نیازبی خود بد لقخَ از مرا! بارالها: بگو ولی نیازمندند، و وابسته یکدیگر به مردم همانا نیست، چنین این: فرمودند

 وَ ظنّه، دعن كان بالل ظّنه نحس مَن فانّ بالل الظّن نأحس» از الزمه داشتن یک اقتصاد سالم، توكل به خدا و خوش بینی به اوست:
 وَ  الدّنیا دار الل بصّره وَ اهله، نعم و مؤونته خفّت الحالل مِن بالیَسیر رَضى مَن وَ العمل، مِن الیَسیر مِنه قُبلَ الرّزق مِنَ باْلقَلیل رَضى مَن

 اندك روزى و رزق به كه هر و است مراهه او وشخ گمان با خدا باشد، بین خوش خدا به كه هر زیرا؛ باش، بین خوش خداوند به ؛«دَواءها
 باشد نعمت در اش وادهخان و سبک بارش د،باش خشنود حالل روزى از اندك به كه هر و باشد خشنود او اندك كردار به داوندخ باشد، خشنود

 (.223: 5052 حرانی،) سازد بینا دوایش و دنیا به را او داوندخ و
اقتصادي و در  مطلوب مدیریتداشتن ، د)ع( و بر اساس دیدگاه صاحبنظران مدیریت اقتصاديبر مبناي آموزه هاي امام سجا بنابراین

 تعیین از زیرا نگرش راستاي اقتصاد مقاومتی حركت كردن، در قدم هاي اولیه نیازمند تغییرات اساسی در نگرش ها و دیدگاههاي افراد است
 مقاومتی با تغییر سازنده در نگرش ها ارتباط انکار ناپذیري دارد. اجراي اهداف اقتصاد. فرد می باشند رفتار مهم هاي كننده

                                                           
 .آیتی المحمد عبد، ترجمه سجادیه صحیفه شانزدهم دعاى از بخشى -15 

 بیست ودوم. دعاى از بخشىهمان،  -16 

 .سیزدهم دعاى از بخشىهمان،  -11 

 .بیست و نهم دعاى از بخشىهمان،  -15 
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 رفتاردر تغییر  :2-1-3
 فعالیتى كه هر»به  روانشناسى شده است. درتعاریف متعددي توسط صاحبنظران ارائه رفتار جنبه عملیاتی در انسان است كه از آن 

 (25: 5035 سیف،)«است گیرىاندازه یا مشاهده قابل گیرىاندازه ابزار یک یا گردی ارگانیسمى وسیله به و دهدمى انجام( جاندار) ارگانیسم
 رفتار گفته می شود. بنابراین قابل مشاهده بودن و قابل اندازه گیري و ارزشیابی بودن توسط دیگران، از ویژگی هاي رفتار می باشد.

 تغییر ن ایجاد شود، لذا تغییر در رفتار ضرورت دارد. هدف ازبه لحاظ اینکه با گذشت زمان ممکن است انحراف هایی در رفتار انسا
خداوند متعال در قرآن است.  افراد در سازنده و سودمند رفتارهاى ایجاد هم و است مخرب و ناسازگار رفتارهاى اصالح هم بهبود و رفتار،
است. در همین  آوري به رفتارهاي شایسته فراخوانده و روي انسان ها را به تغییر در رفتارهاي ناشایست و ناپسند در آیات متعددي كریم
 مِن دونِه مِن لَهُم ما وَ لَهُ مَرَدّ فاَل سُوءً بِقومٍ اللُ اَرادَ إذا وَ بِانفُسِهم ما یُغیرُوا حَتى بِقوم ما یُغَیِرُ ال اللَّهإن» :فرمایدقرآن كریم مى راستا
 بخواهد، آسیبى قومى براى خدا چون و دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدنمى تغییر را قومى حال خداوند حقیقت، در ؛(55)رعد، آیه «وال
 .بود نخواهد آنان براى گرىحمایت او از غیر و نیست آن براى برگشتى هیچ

جامعه اسالمی به  رد ، الگوگیرى است. در این راستا خانواده هااقتصادي و اجراي اقتصاد مقاومتی از روشهاي تغییر رفتاربر همین مبنا، 
را پیشه خود سازند. انبیاء، اولیاء و ائمه اطهار)ع( بهترین الگوي  جاي اینکه به الگوهاي غلط غربی روي آورند، الگوهاي متعالی مکتب اسالم

 ال و إمامٍ بِسُنَّةِ  یَقتَدي مَن اللّهِ إلَی النّاسِ أبغَضَ إنَّ  و أال»: )ع( در این زمینه می فرمایدسجادحضرت امام رفتاري براي جامعه بشریت است. 
 انتخاب كند را امامی سیره و روش كه است كسی خداوند نزد مردم منفورترین كه (؛ آگاه باشید402 : 5 ج ،5054كلینی، «)بِأعمالِهِ یَقتَدِي

 ننماید. پیروي او اعمال و رفتار از ولی
ار واال است و در زندگی نقش تعیین كننده اي دارد. در این راستا از منظر امام سجاد)ع(، ارزش عمل و رفتار مطلوب انسان، بسی

 و بیشتر همگان از اعمالش كه است كسی خداوند نزد در شما ترین محبوب»: فرمود( ع)سجاد حضرت نقل می كند كه ثمالی ابوحمزه
 (.536  :5030، صدوق)«باشد نیکوتر

زندگی عملی اقتصادي او كه امام سجاد)ع( در ضمن دعایی از خداوند می خواهد بنابراین، به لحاظ نقش تأثیر گذار عملکرد در زندگی، 
 التّقْدِیرِ، حُسْنَ عَلّمْنِی وَ الِاقْتِصَادِ، وَ بِالْبَذْلِ قَوّمْنِی وَ الِازْدِیَادِ، وَ السّرَفِ عَنِ احْجُبْنِی وَ ... اللّهُمّ» را سالم و دور از هرگونه اسراف و تبذیر سازد: 

 تَأَدّیاً  أَوْ مَخِیلَةً لِی یُحْدِثُ مَا الْمَالِ مِنَ عَنّی ازْوِ وَ إِنْفَاقِی، الْبِرّ أَبْوَابِ فِی وَجّهْ وَ أَرْزَاقِی، الْحَلَالِ أَسْبَابِ مِنْ أَجْرِ وَ التّبْذِیرِ، عَنِ بِلُطْفِکَ بِضْنِیاقْ وَ

 الْفَانِیَةِ  الدّنْیَا مَتَاعِ  مِنْ عَنّی زَوَْیتَ مَا الصّبْرِ وَ بِحُسْنِ صُحْبَتِِهمْ َعلَى أَعِنّی وَ الْفُقَرَاءِ، صُحْبَةَ إِلَیّ حَبّبْ ُهمّاللّ  .طُغْیَاناً  مِنْهُ أَتَعَقّبُ مَا أَوْ بَغْیٍ إِلَى
 إِلَى ذَرِیعَةً وَ قُرْبِکَ إِلَى وُصْلَةً وَ جِوَارِكَ إِلَى بُلْغَةً مَتَاعَِها نْمِ لِی عَجّلْتَ وَ حَُطامَِها، مِنْ خَوّلْتَنِی مَا اجَْعلْ الَْباقِیَةِ وَ خَزَائِنِکَ فِی لِی فَاذْخَرْهُ
 و فرماى، تعدیل روى میانه و انفاق به و دار، باز روى زیاده و اسراف از ... مرا ؛ خدایا«53الْکَرِیمُ  الْجَوَادُ أَنْتَ  وَ  الْعَظِیمِ، الْفَضْلِ ذُو إِنّکَ جَنّتِکَ،

 متوجه را انفاقم و ساز، روان حالل رهگذر از را ارزاقم و بازگیر، تبذیر چنگ از خود لطف به مرا و بیاموز، من به را خرج گرفتن اندازه نیک

 .ستان باز من از شوم سركشى گرفتار آن اثر در یا گردد، ظلم ارتکاب به منجر یا آورد، پدید تکبر من براى كه را مال آن و گردان خیر ابواب
 گرفتى باز من از فانى دنیاى متاع از را آنچه و ده، مدد ایشان همنشینى بر صبر نیروى به مرا و ساز، دلپسند برایم را فقیران نشینىهم خدایا
 عطا من به اكنون كه را آن از متاعى هر و اىداشته ارزانى من به كه دنیا حطام از را آنچه و كن، ذخیره برایم خود باقى هاىخزانه در پس
 و عظیم فضل صاحب تو كه زیرا. ده قرار خود بهشت به ورود وسیله و خود قرب مقام به پیوستن و خود جوار به رسیدن وسیله اىكرده

 .كریمى بخشنده
در بُعد  بر اساس دیدگاه و منش امام سجاد)ع( جهت عملیاتی سازي اقتصاد سالم و مطلوب، باید در مرحله اي حساس و مهم، یعنی

 شیوه خانواده ها در اتخاذ دهند. اگرتغییر  خود را معیشتشیوه باید در راستاي قناعت و زندگی متعادل و منطقی  فراد جامعها، رفتاري-عملی
 بحران و گرفتاري یأس، دچار عاقبت نگیرند، پیش در راو به طور خالصه اقتصاد مقاومتی  روي میانه و تعادل راه زندگی تجدید نظر نکنند و

 می شوند.

 

 

 

 

 

                                                           
 سی ام. دعاى از بخشىهمان،  -13 
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 یجه گیري:نت
از علل به وجود آیی مسائل از چالش هاي اصلی جامعه جهانی و به خصوص كشورمان است. امروزه گسترش مسائل اقتصادي 

 و فردي در سطوح اسراف و گرایی تجمل فرهنگ ماكشور در ، داشتن نگرش و رفتار اقتصادي نادرست در جامعه است.امروزاقتصادي 
 علیه استکباري و غربی كشورهاي اقتصادي هاي تحریم هجوم و فشار كه است حالی در این. است تهرواج یاف گذشته از بیش اجتماعی
 .است نموده روبرو دشواري هایی و ها چالش با را ها خانواده اكثر اقتصادي زندگی كشورمان

، ضعف در دانش، نگرش و رفتار اصلی در ایجاد اقتصاد سالم و پایدار در كشور و مسائل مطابق یافته هاي این مطالعه، از موانع
معنوي و به خصوص الگو و سیره  -اقتصادي افراد جامعه است. راهکارهاي متعددي براي حل این مسأله مطرح شده است، ولی الگوي دینی

 اساس، این رببه جهت باورهاي دینی مردم جامعه ما كارسازتر است. كه محور مورد بررسی این مطالعه بوده است،  اقتصادي امام سجاد)ع(
 ریزي برنامه خانواده اقتصاد زمینه در خصوص به مختلف، ابعاد در رانظري و عملی امام سجاد)ع(  سبک تا است ضروري ها خانواده افراد بر

 و زندگی در روي میانه وقناعت  فرهنگ ترویج ،جامعه اعضاء قبال در اقتصادي مسئولیت احساس چون اموري در را آن محورهاي و كنند
در این راستا راهکار عملی امام سجاد)ع( شامل سه  .درآورند اجرا به عمل در را به طور كلی الگوي اقتصاد مقاومتی و گرایی تجمل از رهیزپ

 مؤلفه تغییر و اصالح در دانش، نگرش و رفتار اقتصادي است.
جهت رفع یاز به سوي بیگانگان دراز كردن، مضمون دیدگاه امام سجاد)ع( بیانگر این است كه دست ن بر اساس نتایج این مطالعه،

 دل ،(ع)سجاد امام دیدگاه و الگو این طبق بر. داشت نخواهدو جامعه  فرد براي ناامیدي و نتیجه اي جز زیانحاصل و اقتصادي،  ينیازها
 طور همان. داشت نخواهد پشیمانی و سرافکندگی جز حاصلی اقتصادي، مسائل حل در آمریکا و غربی كشورهاي به ما امیدواري و سپاري

بر  اقتصادي موانع و مسائل تا بودند كرده توافق اي هسته مذاكرات در آمریکا و غربی هاي دولت است، شده مشاهده عمل در امروز به تا كه
 به امر این. ندا نکرده عمل خود هاي وعده بر و نداشتند زمینه این در مطلوبی و مثبت عملکرد هیچ ولی كنند برطرف را كشورمان سر راه
 و الگویی براي كشور در سیاستگذاري اقتصادي می باشد.( ع)سجاد امام واالي و علمی نگرش  كننده اثبات خوبی

 نظري و عملی امام سجاد)ع(از كلیدي ترین عامل موفقیت در عرصه اقتصادي كشور كاربرد الگوي اقتصاد مقاومتی با تلفیق الگوي 
 ارائه می گردد: خانواده ها در اقتصاد مقاومتی الگوي جهت كاربرد ذیل رهايراهکامی باشد. در این راستا 

)با درنظر گیري سجادي– مقاومتی اقتصاد با متناسب سبک معیشت ازجامعه توافقی با مشاركت تمامی اعضاي  الگوي یک طراحی
 نقش تبیین تبلیغات رسانه اي، راه از امام سجاد)ع( مقاومتی اقتصاد هايآموزه ترویج درآمد خانوار، میزان پس اندازها و مخارج معقول(،

از طریق اقتصاد مقاومتی به والدین و فرزندان  و نیز تشریح نقش و اهمیت سجادي -مقاومتی اقتصاد در اجراي سبک افراد هریک از اعضاي
 كانون هاي فرهنگی و ... .نهاد هاي مذهبی مثل مساجد،  و علمی مراكز

 تشکر و قدردانی

، 43جا بر خود فرض می دانم از كلیه ي همکاران )بخصوص از حجت االسالم كاظم معاضدي و حجت االسالم عبدالل اسدي(در این
 كه در انجام مطالعه حاضر اینجانب را یاري نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.
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