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روح اله غالم پور سدهی؛ علی اکبر علیزاده سدهی؛ احمد رجبی سناجردی
 سبک زندگی  اسالمی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی
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داریوش بخردیان؛ راضیه عطار
بررسی شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی )ره( 
989 ��������������������������������������������������������� AHP با استفاده از روش تحلیل

تبنا رزگار
1003 ��������������������������� نقش الگویی حضرت رضا A در تحکیم نهاد خانواده

اعظم تقی  پورجاوی
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1021 ���������������������������������� سبک زندگی  اسالمی و راه کارهای مقابله با طالق
فریبا نوراله زاده

1043 ������������������������������������������� بررسی درون دینی زمینه ها و موانع انفاق
 هدی تیزابی مشهدی؛ الهه شاه پسند

1061 ��������������������������������������������������������������������� زکات و سبک زندگی 
فاطمه جوانبخت؛ سید ابراهیم حسینی

بررسی نقش و جایگاه شبکه های نیکوکاری مسجدمحور در سبک زندگی  اسالمی
1079 �����������������������������������������������������������������������������������������������

رضا رضائی تبار
1097 ��������������������  رابطه زکات با سبک زندگی  اسالمی از منظر فرهنگ رضوی

سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی
1117 �������������������� فرهنگ علمی و مشارکت اجتماعی: ظرفیت ها و سیاست ها

مهدی مزینانی
بایسته های اعتقادی و فکری سبک زندگی جامعه منتظر مهدوی در کالم و اندیشه 
رضوی��������������������������������������������������������������������������������������� 1135

مهران ابراهیمی
1149 ��������� توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی خانواده با تاکید بر اخالق اسالمی

انسیه جاللوند؛ فهیمه ملک  زاده
فرهنگی تعالی  و  اسالمی  زندگی   سبک  آموزش  اصلی  و  نخستین  پایگاه  مسجد 
1167 �����������������������������������������������������������������������������������������������

محمدرضا جواهری 
1179 �������������������������������������������� سبک زندگی  رضوی الگوی سعادت بشر

اسماعیل خان احمدی؛ زهرا جعفری
1205 ���A سبک زندگی  اسالمی در روابط همسران با محوریت سیره ی امام رضا

دکترمرتضی خرمی؛ عالیه روح الله زاده  اندواری
1221 ������������������������������������� سبک زندگی  اسالمی و تعامل اعضای خانواده

علیرضا دهقانپور؛ اکرم نعمت  اللهی
1237 ����������������������� شاخص ها، باید هاونباید های سبک زندگی  اسالمی ایرانی

قاسم رحمتی؛ سّید معصوم حسینی
معیارهای سبک زندگی  توحیدی در سیره امام رضا A در خانواده؛ مطالعه موردی 
تواضع��������������������������������������������������������������������������������������� 1255

کاوس روحی برندق
نگرشی قرآنی روائی بر مبانی و شاخصه های سبک زندگی  در فرهنگ رضوی 1273

اصغر طهماسبی بلداجی
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بررسی راه کارهای کاربردی سازی سبک زندگی اسالمی در نهاد خانواده، برگرفته از 
1299 ������������������������������������������������������������������������������������� احادیث

پروانه قنبرلو، علی قنبرلو 
بن  احادیث حضرت علی  از  برگرفته  ایمانی  زندگی   اتخاذ سبک  راه کارهای  و  اصول 
1321 �������������������������������������������������������������������������A موسی الرضا

حمید محمدی راد؛هاجر جهاندیده
سبک زندگی  اسالمی و مدیریت بحران فقر در خانواده��������������������������� 1339

سید حسن موسوی
تجارب زیسته متخصصان تعلیم و تربیت از راه کارهای اشاعه سبک زندگی  رضوی در 
مدارس�������������������������������������������������������������������������������������� 1355

حسن نجفی؛ علی نقی فقیهی



 سبک زندگی  اسالمی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ 
رضوی

 امیر مقدم متقی1؛ حلیمه زبرجد قراملکی2

چکیده
به  خانواده،  اقتصادی  مدیریت  و  اسالمی  زندگی   سبک  محور  در  پژوهش  این   
 A رضا  امام  تعالیم  و  آموزه ها  براساس  موضوع،  به  کاربردی  نگاه  یک  ارائه ی  دنبال 
پژوهش،  یافته های  برطبق  است.  شده  جمع آوری  حدیث  کتب  به  مراجعه  با  که  بوده 
در جهت اصالح وضعیت موجود و ایجاد شرایط مطلوب به منظور فضاسازی فکری و 
عملی، در زمینۀ الگوهای توانمند سازی اقتصادی خانواده، در فرهنگ رضوی »کار و 
کوشش، توسعه معیشت خانواده، ذخیره سازی ضروریات معیشت، اعتدال در معیشت 
و قناعت پیشگی، هماهنگی میان درآمد و هزینه، کاهش مصارف غیرضروری، افزایش 
پس انداز خانواده، مدیریت منابع مالی، صرفه جویی در انواع مصرف، تربیت اقتصادی 
فرزندان، استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانات موجود، ساده زیستی، تالش برای 
تولید محصوالت خانگی، قانع بودن به داشته ها و احساس رضایتمندی در زندگی « از 

مهم ترین مقوله های مرتبط هستند.

کلید واژه:
توانمندی، کار، اقتصاد، خانواده، معیشت

1� مقدمه
 سبک زندگی  اسالمی یک طرح بسیار گسترده ای هست که دارای مراتب مختلفی 
است. کارکرد این سبک، بستگی به نگرش ها، بینش ها، قابلیت ها و استعدادهای افراد 
دارد. پس بنابراین، هرچقدر آگاهی و شعور افراد در درک و فهم معارف دینی افزایش 
یابد، زندگی  آن ها به همان نسبت به سبک زندگی  اسالمی نزدیک می شود و برعکس، 
هراندازه این آگاهی کاهش یابد به همان نسبت از چنین سبکی دور می شود. در سبک 
زندگی  اسالمی به تمام نیازهای بشری، اعم از مادی و معنوی، توجه شده و محور تمامی 
به حضرت  تقرب جستن  این سبک،  در  زندگی   توحیدی است. هدف  زندگی   آموزه ها 

حق بوده و حّتی فعالیت  های سالم اقتصادی نیز عبادت به شمار می آید.

a.moghaddam@yahoo.com 1. 1. استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
و ادبیات عربی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان )نویسندة مسئول(  2. 2. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان 

hzabargad@gmail.com
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 با توجه به تحوالت سریع اقتصادی دنیای امروز و نقش اقتصاد در زندگی  انسان ها، 
از  برخورداری  ما  جامعهاسالمی  در  رشداقتصادی  و  پیشرفت  الزمه  گفت،  میتوان 
دارای  اقتصادی،  نظام  از  کوچکی  جزء  به عنوان  که  است  توانمندی  خانواده های 
شناخت ها، گرایش ها و رفتارهایی باشند که همسو با تعالیم اسالمی و متناسب با درآمد 
جامعۀ  در  را  اسالمی  اقتصادی  زندگی   سبک  به  پرداختن  اهمیت  وآنچه  باشد.  آن ها 
کنونی ما مهم می سازد، تأثیرات زیانباری است که سبک های زندگی  جوامع غربی، براثر 
با  بر جوامع اسالمی داشته اند. آن ها  گسترش تعامالت اقتصادی در سال های اخیر، 
انواع کاالها و مدل ها در زمینۀ نوع تغذیه، نحوه پوشش، نوع مسکن، نوع وسیلۀ حمل و 
نقل وحتی با نوع شیوه های گذران اوقات فراغت، مردم جوامع اسالمی را احاطه کرده 
و خانواده ها به ویژه، خانواده های کم درآمد را در معرض آسیب  های جدی قرار داده اند. 
آن ها به دلیل ناآگاهی ما، روزبروز ما را از سبک زندگی  اسالمی دورتر می کنند، بگونه ای 
جامعه  در  ناهنجاریها  از  بسیاری  شاهد  سبک ها،  این  رشد  با  اخیر،  سال های  در  که 
بوده ایم. اگر در اذهان عمومی ما آگاهی سازی و غفلت زدایی صورت بگیرد، حداقل، 
عده ای از ما را به خود می آورد که آنچه داریم از بیگانه تمنا نکنیم و خودمان را از بیماری  
و  کار  با  خانواده،  اقتصاد  تضعیف  جای  به  و  ساخته  رها  مصرف  گرایی  و  خودباختگی 
کوشش و صرفه جویی، در راه توانمند ساختن آن قدم برداریم. در این راستا، پژوهش 

حاضر در پی پاسخ دادن به دو سؤال اساسی است:
1. سبک زندگی  اقتصادی رضوی، برای توانمند ساختن اقتصاد خانواده، چه راه 
تا به  حلی دارد؟ 2. دخل و خرج خانواده در شرایط کنونی جامعه، چگونه باید باشد 

سبک زندگی  اقتصادی رضوی نزدیکتر شود؟
2� مفهوم سبک زندگی 

 سبک زندگی  که آن را مهارت زندگی  یا هنر زندگی  می نامند، عبارت است از راه و 
روش ها ، سنت ها، آداب، عادات و رسوم و رفتارهایی که در ابعاد گوناگون زندگی  جریان 
دارد و با اختالف عقاید و جوامع انسانی تفاوت پیدا میکند. شیوۀ زیستن ما در تمامی 
بعدهای فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی، روحی و روانی، سبک زندگی  
ما را تشکیل می دهد. پس بنابراین، سبک زندگی  به عنوان یک روش خاصی از فعالیت  
معنا  کنونی،  جوامع  در  زندگی  ها  انواع  انتخاب  وجود  با  که  است  مفهومی  زندگی ،  و 
تلقی  ازعناصر تشکیل دهندۀ جوامع مدرنیته  پدیدۀ اجتماعی است که  می یابد. یک 

می شود و بازنمود ی از جستجوی هویت و انتخاب فردی است.
 امروزه مفهوم سبک زندگی  راهی برای تعریف ارزش ها و نشانگر موقعیت اجتماعی، 
تعامالت  دنبال  به  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  و  می شود  محسوب  افراد  اقتصادی 
با جامعۀ عصر مدرن را آشکار  ارتباط آن ها  ناگزیر ملت ها، شیوۀ  اجتماعی، اقتصادی 
می سازد. در تعریف از مفهوم سبک زندگی ، نظریات مختلفی را ارائه کرده اند، ازآنجمله 
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»زیمل معتقد است سبک زندگی ، کل بهم پیوسته ای ازصورتهایی است که فرد یا افراد 
یک اجتماع برحسب انگیزه های درونی )سلیقۀ خودشان( و به واسطۀ تالشی که برای 
انجام  به  شان،  انسانی  و  عینی  محیط  زیست  و  ذهنی  شخصیت  میان  توازنی  ایجاد 
پس  ش:99(   1387 کنی،  گزینند«)مهدوی  برمی  خودشان  زندگی   برای  و  میرسانند 
بنابراین، با تکیه بر نهادها و ابزارهای قدرت، به زور نمی توان الگوهای متناسب با سبک 
زندگی  خاصی را درجامعه ترویج کرد؛ زیرا انتخاب ها و سالیق متعددی وجود دارد که 
از نوع جهان بینی و تلقی انسان ها از آفرینش نشأت می گیرد؛ و کسی که با نگاه مادی 
با یک فرد مسلمان تفاوت  او  به جهان می نگرد، مسلم است که سبک و سیاق زندگی  

خواهد داشت.
1.2� سبک زندگی  اسالمی

جنبه های  تمام  به  آن،  در  که  است  زندگی   سبک  نوع  آن  اسالمی،  زندگی   سبک   
یک فرد مسلمان پرداخته شده و تعالیم پیامبر و ائمه b به عنوان یک دستور العملی 
این  اگر  و  کند؛  هدایت  و  برنامه ریزی  مرگ،  زمان  تا  تولد  لحظۀ  از  را  او  زندگی   جامع، 
هیچ  احساس  بدون  فرد  که  شوند  تنیده  چنان  او  زندگی   تاروپود  در  دستورالعمل ها، 
گونه تکلفی؛ و از روی عالقه به آن ها جامۀ عمل بپوشاند، در این صورت است که این 
دستورالعمل ها، سعادت دنیاوآخرت او را تضمین خواهند کرد. اگر ما دین اسالم را مایۀ 
سعادت مسلمان در همۀ امورفردی و اجتماعی می دانیم، الزمۀ چنین اعتقادی آن است 
که تعالیم حیات بخش آن را حاکم بر شکل گیری همۀ باورها، ارزش ها و هنجارهای الزم 
این  کردن  عملی  و  کنیم  تلقی  رفتارهایمان  و  اخالق ها  به  بخشی  الگو  و  هدایت  برای 
باور  به فهم زمانی خاص،  تعالیم دینی  بدانیم. محدود نکردن  بر خود واجب  را  تعالیم 
به تکامل فرهنگ بشری و سهیم بودن ارادۀ انسان ها در آن و بیان درست ارتباط میان 
این دیدگاه رهنمون می سازد که دین و آموزه های  به  را  ثابت، ما  فرهنگ متغیر و دین 
و  اجتماعی  زمینه های  تمامی  در  ما  رفتارهای  شکل گیری  منشأ  می تواند  آن  حیاتی 

اقتصادی باشد.
2.2. سبک زندگی  اقتصادی اسالمی

به خصوص رفتارهای  اقتصادی در نظر بگیریم،  الگوهای  به معنای  را  اقتصاد  اگر 
مصرفی که مرتبط با رفاه انسان هاست؛ نشان دهندۀ سبک زندگی  اقتصادی افراد است 
از زندگی  را محقق میسازد. پس اگر ما  و عمل به هر الگوی اقتصادی، سبک خاصی 
به عنوان مسلمان بخواهیم مبتنی بر آموزه های اسالمی، سبک زندگی  خاص خودمان 
را داشته باشیم باید اقتصاد )دخل و خرج( خود را مطابق با دستورات اسالمی تنظیم 
نماییم. طلب رزق و روزی و موضوع معیشت و تأمین مالی زندگی ، به ویژه فراهم آوردن 
غذا و مسکن، امروزه دغدغۀ اصلی ما گردیده و تمامی ابعاد زندگی  مان را در بر گرفته؛ 
فرهنگ  دیدگاه  از  درحالیکه  است.  شده  مطرح  زندگی   هدف  بزرگ ترین  به عنوان  و 

 سبک زندگی  اسالمی و الگوهای توانمند سازی ...
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اقتصادی اسالم، موضوع رزق در عین اهمیت، ساده ترین موضوع زندگی  است؛ چرا 
که فرد مسلمان، در عین حالی که تالش می کند، خداوند متعال را عامل اصلی اعطاء 

رزق می داند.
3� الگوهای توانمند سازی اقتصادی خانواده های کم درآمد، در فرهنگ 

رضوی
 1.3. کار و کوشش

به  اسالم  است.  تالش  و  کار  خانواده،  اقتصادی  توانمندسازی  راه  در  قدم  اولین   
فرهنگ  و  داشته  بسیاری  تأکید  اقتصادی،  توسعۀ  چوب  چهار  در  وکوشش  کار  عامل 
کار در اسالم جایگاه واالیی دارد. دراهمیت کارکردن، همین بس که بارها شنیده ایم، 
پیامبرگرامی اسالم بر دست کارگر بوسه می زند و می فرماید: این دستی است که هرگز 
آتش جهنم به آن نمی رسد. قرآن کریم برای سعادت انسان، بهترین سبک زندگی  را به 
الّلِه ُاسوه حسنه )قرآن کریم،  َلُکم فی رسوِل  او نشان داده و فرموده است: »َلَقد کاَن 

21:33(؛پیامبر خدا بهترین الگوی شماست.«
و  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی  شکوفایی  برای  آفرینش  قانون  کاروکوشش،   
آرزوهای بلند است. هر کس، این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق یافته و 
شکوفا می شود. در مقابل هرکه از این قانون مهم غفلت کند، دچار تنگنا، تهیدستی و 
عقب ماندگی خواهدشد. امام رضا A همواره پیروانش را به کاروکوشش فرا می خواند 
ناگزیر  مردمان  الطلَب؛  تدع  فال  معاشهم،  طلب  ِمن  ُبدَّ  لإلنسان  »لیس  می فرماید:  و 
باید برای طلب معاش خود بکوشند، پس طلب معاش را ترک مکن«)حرعاملی، 1409 
و  می کند  نکوهش  شدت  به  را  بیکاری  و  تنبلی  اسالمی،  زندگی   سبک  ق:18/12( 
به عنوان یکی از منفورترین خصوصیات اخالقی می داند که دنیا و آخرت فرد مسلمان 
را تباه می سازد؛ اما برعکس، کار و تالش را نوعی عبادت شمرده و بسیار به آن سفارش 
می کند. در این زمینه میتوان به ماجرای اعتراض آمیز فردی اشاره کرد که تالش امام 
باقر A در مزرعه را در هوای گرم تابستان، نوعی دنیا طلبی مذموم تلقی کرده بود، 
اما آنحضرت به او متذکر شد که اگر در این حال از دنیا برود، در حال عبادت و اطاعت 
خدا جان داده است. )مجلسی، 1403 ق:287/46( امام رضا A نیز، کار و کوشش 
را برای تأمین نیازهای خانواده شعبه ای از جهاد، به شمار آورده و فرد تالشگر را به عنوان 
مجاهد در راه خدا و گاهی باالتر از آن می شناسند و می فرمایند: »إّن اّلذی یطلب ِمن 
فضل الله عّزوجّل ما یکّف به عیاَله أعظُم أجرًا ِمن المجاهد فی سبیل الله؛ کسی که برای 
رفع نیازمندی خانواده کار و تالش می کند و به دنبال کسب رزق می رود، دارای پاداشی 

باالتر از مجاهد در راه خداست«)کلینی، 1413 ق:88/5؛ حرانی، 1404 ق:445(
زندگی ،  مختلف  عرصه های  در  بزرگوارش،  پدران  همچون   A رضا  امام  بودن  فعال   
یکی از خصوصیات برجسته ایشان بود. مثاًل حضور ایشان در عرصه علمی تا به آنجا بود 
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که در دربار مأمون، علماء و دانشمندان مذاهب مختلف را بارها مغلوب نموده است؛ یا 
در عرصه بهداشتی، پزشکی، سخنان گران بهایی فرموده که نشان از مهارتش در دانش 
پزشکی دارد؛ یا در عرصه فعالیت  اقتصادی که قبل از سفر به ایران، در مدینه کشاورزی 
می کرد. امام رضا A بعد از حضور در ایران، نیز همچون زمان اقامت در مدینه، دستگیر 
محرومان بود. در حدیثی آمده که چون خوان طعام، نزد امام A حاضر می شد، ظرفی 
می طلبیدند و از طعام هایی که لذیذتر بود قدری برمی گرفتند و در آن ظرف می گذاشتند 
و می فرمودند که به مساکین و درویشان بدهند. )مجلسی، 1403 ق:39( نکته قابل 
توجه این است؛ با اینکه آنهمه کار و فعالیت  داشت اما مانند پدرانش، ثروتی نیاندوخت 
زیرا همواره به عناوین مختلف، اموال خود را می بخشید. جود و بخشش ایشان زبانزد 
»آن  که  هست  روایتی   A امام  کرم  و  جود  در  نمونه  به عنوان  است.  بوده  خاص  و  عام 
حضرت در خراسان همه اموالش را در روز عرفه بین مردم تقسیم کرد، فضل بن سهل 
گفت: چنین کاری خسارت است. امام در پاسخ فرمود: بلکه غنیمت است، هرگز آن را 
که در برابر آن به اجر و کرم الهی می رسم، خسارت نشمار.«)اشتهاردی، 1367:142(

 انسان تا زمانی که می تواند از عهده کاری برآید بهتر است کار و تالش کند، هرچند 
به پول آن نیازی نداشته باشد، زیرا هدف از کار فقط کسب درآمد نیست. کار و تالش، 
 ،b ائمه  که  بسیار ضروری است. می دانیم  انسان،  معنوی  قوای  و  برای رشد روحی 
هروقت فرصتی داشتند در جهت عمران و آبادی جامعه اسالمی، کارهای عام المنفعه 
زیادی را انجام داده اند مانند جاری ساختن قنات، کاشت نخلستان و... پس بنابراین، 
یک فرد مسلمان فقط برای تأمین نیازهای مادی خود، کار نمی کند بلکه، او می تواند 
درآمدی را که نیاز ندارد به همنوعان نیازمند خود انفاق کرده و نیاز معنوی اش را کسب 
نماید. زندگی  خوب آن است که دیگران هم در پرتو زندگی  ما زندگی  کنند و از آن بهره مند 
شوند. اقتصاد سالم، اقتصادی است که پیوندهای اجتماعی را محکم کند و همه افراد 
 A جامعه را در بر بگیرد. کسانی که فقط به خاطر خودشان زندگی  می کنند، امام رضا
این نوع زندگی  را بدترین سبک زندگی  می دانند و می فرمایند: »بد ترین مردم )از نظر 
اقتصادی( کسی است که به دیگران در معاش خود معاش ندهد و در زندگی  او زندگی  

نکنند.«)مکارم شیرازی، بی تا:97(
 فقر اقتصادی و عدم بضاعت مالی، در اثر کارنکردن سرپرست خانواده، می تواند 
و  انزواطلبی  افسردگی،  ناامیدی،  و  یأس  روانی،  و  روحی  ناراحتی های  ساز  زمینه 
A فقر و نداری را کلید بدبختی  مشکالت دیگر در اعضای خانواده باشد. امام رضا 
است«  بدبختی  کلید  فقر  الُبؤس؛  ِمفتاُح  »المسکنُه  می فرماید:  و  دانسته  بیچارگی  و 
از بوجود  و مانع  اندیشید  باید راه کاری  بنابراین  )مجلسی، 1403 ق:353/75( پس 
آمدن فقر و بیچارگی گشت. بهترین راه کار، تالش و کوشش است، همانگونه که امام 
باِب َمکَسِبه؛ تدبیر و چاره اندیشی آدمی در  ُجل فی  الرَّ A می فرمایند: »حیلُه  رضا 
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کسب و کار اوست«)مجلسی، 1403 ق:307/5( اعضای خانواده توانمند اقتصادی، 
کوشی  سخت  و  تالش  به  و  هستند  مستقل  اقتصادی  نظر  از  و  فعال  تالشگر،  افرادی 
اهمیت می دهند و معتقد هستند که نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. کار و تالش آنان 
روانی  و  و نشاط روحی  باعث عزت نفسشان می شود، موجب سالمتی  اینکه  بر  عالوه 
تنگدستی  و  فقر  بیکاری،  و  نتیجهتنبلی  که  میدانند  خوب  آنان  بود.  خواهد  نیز  شأن 
ازدواج  باهم  چیز  همه  که  »آنروز  A می فرمایند:  علی  حضرت  که  همانگونه  است. 
کردند، تنبلی و ناتوانی به هم آمیخته و از آن دو فرزندی به نام فقر و تنگدستی متولد 

شد«)مکارم شیرازی، بی تا:17(
2.3. توسعه معیشت خانواده

 در خانواده های توانمند اقتصادی، اعضای آن همواره به دنبال تأمین معاش بوده 
و نسبت به مسأله معیشت بی توجه نیستند. امام رضا A پرداختن به رفاه و آسایش 
خانواده را از ضروریات دانسته و ارتقای کیفیت سطح زندگی  را از واجبات می دانند و 
ِسَع َعلی ِعیاِله؛ برصاحب نعمت  واجب است  ُیوَّ عمِه َیِجب أن  النِّ می فرمایند: »صاحُب 
)رزق را( بر افراد تحت سرپرستی خود توسعه دهد«)کلینی، 1413 ق:11/4( همچنین، 
با  ورشکستگی  و  بیکاری  مانند  اقتصادی،  بحران  های  بروز  هنگام  به  خانواده  اعضای 
همدیگر همکاری دارند و به ویژه از لحاظ اقتصادی پشتیبان یکدیگر بوده و در کار هم 
گشایش  مؤمن خود  برادر  به  A می فرمایند: »هرکس  رضا  امام  میاورند.  بوجود  گشایش 

دهد، خدا روز قیامت دلش را گشایش خواهد کرد.«)کلینی، 1413 ق:286/3(
3.3. ذخیره سازی ضروریات معیشت

 امام رضا A بر این باور بودند که ذخیره مایحتاج زندگی  برای آینده، موجب فراغت 
بال خانواده شده و دغدغه های روزانه آنان را نسبت به آینده کاهش میدهد. تا آنجا که 
و  می داند  مسکن  و  باغ  خرید  همانند  اقداماتی  بر  مقدم  را  رزق  ذخیره سازی  حضرت 
َخر َطعاَم َسَنِته خفَّ َظهُره و إسَتراَح؛ انسان هرگاه خوراک  می فرماید: »إّن االنساَن إذا ادَّ
یکساله خود را ذخیره کند بار زندگی  اش آسان می شود و از نگرانی ها آسوده می شود« 

)همان منبع:85/5(
4.3. اعتدال در معیشت و قناعت پیشگی

آرامش  را موجب  روزی حالل  به  قناعت  و  تفریط  و  افراط  از  A دوری  امام رضا   
دنیوی و سعادت اخروی دانسته و می فرمایند: »هرکس به روزی کم اما حالل خشنود 
باشد، رنجش کمتر خواهد بود و خاندانش در آسایش و آرامش زندگی  می کنند و خداوند 
مستقر  بهشت  در  باسالمتی  را  وی  و  می آموزد  او  به  را  آن ها  رفع  کیفیت  و  دنیا  عیوب 
معیشت  در  اقتصادی،  توانمند  خانواده های  ق:401(   1408 می سازد«)عامرطائی، 
اندازۀ نیکو نگه میدارند و از افراط و تفریط به دورند. امام رضا A می فرمایند: »هیچ 
درعلم  باشد:  او سه خصلت  در  اینکه  مگر  نرساند،  کمال  به  را  ایمان  بنده ای حقیقت 
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شکیبایی  و  صبر  بالیا  بر  و  دارد  نگه  نیکو  اندازه  درمعیشت  کند،  پیدا  بصیرت  دین 
کند.«)حرانی، 1404 ق:179(؛ آن ها از اسراف دوری می کنند، چرا که اسراف، تباه 
ناپسند  رفتاری  را  اموال  تباه سازی   A رضا  امام  خداونداست.  نعمت  های  ساختن 
تباه سازی  »خداوند  می فرمایند:  و  داشته  باز  آن  از  را  خویش  دوستان  و  می شمارد 
و  هدردادن  آنحضرت،  همچنین  ق:804(   1404 می دارد«)حرانی،  دشمن  را  اموال 
تباه ساختن اموال را مصداقی از فساد دانسته و می فرمایند: »ِمن الَفساِد َقطِع درهَم 
در  )که  دورافکندن هسته خرما  و  دینار  و  تکه کردن درهم  تکه  وی؛  النَّ و طرَح  دیناَر  و 
آینده تبدیل به درخت خرما می شود( از جمله کارهای نادرست است.«)صدوق، 1374 
ش:167(؛ اعضای خانواده توانمند، در زندگی  به مقدار ضرورت بسنده کرده و قناعت 
و صرفه جویی می کنند. پس به همین دلیل، به مال و ثروت دیگران چشم طمع ندارند 
و برای کسب مال و مقام، شخصیت خود را پیش دیگران خرد نمی کنند و به داشته های 
عزِّ  و  النفس  صیانِه  إلی  تجمع  »القناعُه  می فرمایند:   A رضا  امام  هستند.  قانع  خود 
و  لغزش  از  را  آدمی  نفس  قناعت  الدنیا؛  ِد لهل  التعبُّ و  االستکثار  مؤنِه  و طرُح  القدرِه 
گمراهی حفظ می کند و موجب می شود که انسان به سروری و اقتدار برسد و هزینه های 
اضافی در زندگی  اش کاهش یافته و درآمدش افزایش یابد و وام دار و بنده دنیا طلبان 

نشود.«)مجلسی، 1403 ق:353/75(
 5.3. هماهنگی میان درآمد و هزینه

بوده،  بر عهده سرپرست خانواده  تأمین معاش که بیش تر  و   هرچند کسب درآمد 
اعضای  توسط  درآمد،  صحیح  و  مدّبرانه  مصرف  می رسد  نظر  به  اما  هست  مهم  بسیار 
و  هزینه ها  زیرا  سازد؛  توانمند  را  خانواده  اقتصاد  و  بوده  آن  کسب  از  مهمتر  خانواده 
و  نیازهای حال  و  درآمد خانواده  میزان  براساس  تر،  تمام  به دقت هرچه  باید  مخارج، 
آینده آن خرج شود و درآمد خانواده، نباید با هزینه های غیرضروری حیف و میل گردد. 
حد و اندازه نگه داشتن در هزینه ها و حساب کردن امور زندگی  و برقراری هماهنگی بین 
درآمد و هزینه، یا به عبارتی؛ ایجاد هماهنگی بین نیازهای خانواده و چگونگی برآوردن 
آن ها، از اصل های اساسی تدبیر منزل است که باعث مقروض نشدن و توانمند گردیدن 
خانواده  فعلی  نیازهای  صرف  اول،  مرحله  در  باید  را  درآمد  می شود.  خانواده  اقتصاد 
کرد. مثاًل بعنوان مثال، امام رضا A می فرمایند: »َینَبغی ِللمؤمن أن َینُقَص ِمن قوت 
تاء و یزیَد فی َوقوِدهم؛ برای یک مؤمن در تدبیر کار منزلش مناسب است  ِعیاله فی الِشّ
در زمستان از خوراک خانواده بکاهد و بر هزینه گرمایشی خانواده بیافزاید.«)کلینی، 

1413 ق: 13/4؛ حرعاملی، 1409 ق:541/21(
6.3. کاهش انواع مصارف غیر ضروری

 اعتدال و میانه روی در مصرف خوراک، پوشاک، انرژی و...، باعث حفظ سرمایه 
کردن  تباه  و  اضافی  خریدهای  هنگام  به  وقتها  رفتن  هدر  به  از  و  می شود  خانواده 
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و  القاَل  و  القیَل  َیبغُض  اللَه  »إنَّ  می فرمایند:   A رضا  امام  می کند.  جلوگیری  سرمایه ها 
إضاعَه المال و کثرَه السؤال؛ خداوند از های و هوی )قیل و قال( کردن، تباه نمودن مال 
و ثروت و کثرت درخواست از دیگران را دوست ندارد.«)مجلسی، 1403 ق:345/72؛ 
به  »نسبت  می فرمایند:  حضرت  دیگری  روایت  در  یا  و  ق:248/3(   1413 کلینی، 
مصرف مال درباره خود و خانواده ات معتدل و میانه رو باش که خدای متعال فرمود: 
بندگان شایسته کسانی هستند که به هنگام خرج، اسراف و بخل نورزند.«)طباطبایی 
بروجردی، 1429 ق:256/22( باید دانست که با روند مصرف  گرایی فعلی در جامعه، 
افراد نه تنها به آرامش نمی رسند بلکه چون همواره، درحال کسب درآمد و خرج کردن 
هستند وقت کافی برای لذت بردن از زندگی  ندارند، پس در نتیجه آرامش خود ر ا نیز از 
دست می دهند. البته، باید خاطر نشان ساخت که مصرف چیزی که الزم هست اسراف 
نیست. همچنانکه امام رضا A می فرمایند: »و لیس فیما َینفُع البدَن إسراٌف و إّنما 
السراُف فیما أتلف الماَل و أضرَّ بالبدن؛ آنچه برای بدن سود دارد اسراف نیست، اسراف 

از بین بردن مال و زیان رساندن به بدن است.«)مجلسی، 1403 ق:81/73(
 7.3. مدیریت شایسته منابع مالی خانواده

منابع خانواده هست.  و مدیریت  به معنای چگونگی ساماندهی  اقتصاد خانواده   
درآمد برخی خانواده ها محدود بوده و افراد برای ادامه زندگی  نیازهای متعددی دارند، 
تأمین  برای  پوشاک می رسد. پس  و  به مصرف خوراک  آن ها  درآمد  بیش تر  در حالیکه 
تمامی نیازها، مدیریت منابع مالی خانواده از مهمترین وظایفی است که با تدبیر همه 
اعضای خانواده شکل می گیرد. اگر تدابیر اصولی و صحیح، اندیشیده شود، اعضای 
خانواده می توانند از کمترین امکانات، بیش ترین استفاده و بهره وری را داشته باشند. 
در این میان نقش مادر در تدبیر منزل یا به عبارتی؛ در مدیریت دارایی خانواده بر اساس 
سبک زندگی  اسالمی و اجرای یک برنامه صحیح به عنوان مدیر خانه به ویژه در امر تغذیه 
و پوشاک که با کمترین هزینه باالترین مطلوبیت را ایجاد کند، خیلی برجسته و قابل 

توجه است و باعث باال رفتن توان اقتصادی خانواده می شود.
 8.3. صرفه جویی در مصرف خانواده

است  الزم  باشد.  درآمد  براساس  و  انسان  نیاز  اندازه  به  باید  مالی  منابع  مصرف   
درآمدی  طبقه  کدام  در  کند  مشخص  و  بیاندیشد  خرجش  و  دخل  مبنای  بر  خانواده 
قرار می گیرد نه اینکه بخاطر مصرف بیش تر و برای اینکه نشان دهد با دیگران تفاوت 
امام  کند.  مالی  مشکالت  درگیر  را  خود  و  رفته  بانکی  وامهای  سراغ  به  ندارد  درآمدی 
رضا A می فرمایند: »الیسلک طریَق القناعه إاّل رجالن: إّما متعّبٌد یرید أجر اآلخره، 
یکی  می پیمایند؛  نفر  دو  را  جویی  صرفه  و  قناعت  راه  الناس؛  لئام  َعن  یتنّزه  کریٌم  أو 
دینداری که پاداش آخرت را خواهان است. دیگری، بزرگواری که از انسان های پست 
گریزان است.«)مجلسی، 1403 ق:253/75(؛ و یا در روایت دیگری می فرمایند: »َمن 
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َلم ُیقنعه ِمن الرزق إاّل الکثیُر، َلم َیکفه ِمن العمل إاّل الکثیُر؛ و َمن کفاُه ِمن الّرزق القلیُل، 
فإّنه َیکفیه ِمن العمل القلیُل؛ هرکس که تنها به روزی زیاد قانع می شود بداند که برای 
دستیابی به آن، باید کار بیش تری بکند؛ اما آنکه به روزی کم قانع می شود، کار کمتر 
نیز برای او کافیست.«)همان منبع:176/73؛ کلینی، 1413 ق:138/2؛حرعاملی، 
1409 ق:531/21( البته، صرفه جویی به آن معنا نیست، ما از نعمت هایی که خداوند 
بهره  درست  طریقی  به  نعمت ها  از  اگر  زیرا  نکنیم؛  استفاده  قرارداده  اختیارمان  در 
الله  أنعم  »إنَّ فالنًا  A می فرمایند:  امام رضا  را می گیرد.  نعمت  ها  آن  نبریم خداوند 
علیه بنعمٍه فمنعها أسراَءُه و جعلها عند فالٍن فذهب اللُه بها؛ چه بسا خداوند به فالن 
شخص نعمت  داده ولی او از عیال و زیردستانش دریغ کرده و نزد فالن شخص نگهداری 
روایتی  در  یا  و  ق:286/8(   1413 می گیرد.«)کلینی،  او  از  آن را  نیز  خداوند  می کند، 
دیگر آنحضرت می فرمایند: »کسی که صاحب نعمت  است )دارای درآمد کافی است( 
الزم است بر خانواده خود تنگ نگیرد.« )همان منبع:11/4( و همچنین می فرمایند: 
»ینبغی للّرجل أن ُیوّسع علی ِعیاله لئاّل یتمّنوا موَته؛ شایسته هست که مرد در مخارج 

و هزینه خانواده، گشایش دهد )تنگ نگیرد( تا آرزوی مرگ او را نکنند.«)همان منبع(
9.3. افزایش پس انداز خانواده

 کاهش هزینه های غیرضروری و پایین آوردن مصارف اضافی، در پس انداز خانواده 
نقش به سزایی دارد و باعث افزایش آن می شود. مصرف بیش از حدضرورت در اسالم 
تشبیه  بارکش  حیواناتی  به  می کنند  مصرف  فقط  که  را  کافرانی  قرآن  و  است  مردود 
آنان که  می کند: »واّلذین کفروا یتمّتعون و یأکلون کما تأکل النعاُم والّناُر مثوًی لهم؛ 
کافر شدند کامجویی می کنند و می خورند آنگونه که چهارپایان میخورند و می چرند و 
آتش جایگاه آن هاست.«)قرآن کریم، 12:47( ضرورت پس انداز به منزله یک پارامتر 
می شود.  محسوب  ضروری  هزینه های  ردیف  در  و  خانواده  اساسی  نیازهای  از  مهم، 
اگر خانواده ای  یعنی  انداز هست؛  اقتصادی در خانواده میزان پس  اولین عامل رشد 
بتواند از درآمدی که کسب می کند، پس اندازی داشته باشد و این پس انداز بتواند به 
در  و  شد  خواهد  برخوردار  بلندمدت  رشد  از  خانواده  این  شود،  تبدیل  سرمایه گذاری 
آینده سود خواهد برد. درآمد خانواده یا از حقوق و دستمزد بدست می آید و یا از طریقی 
غیر از حقوق کسب می شود که در واقع به آن شغل دوم گویند. تحقیقات نشان می دهد 
که درآمد شغل اول بیش تر صرف هزینه های ضروری زندگی  می شود و در مقابل، این 
درآمد شغل دوم است که پس انداز را به دنبال دارد. شغل دوم خانواده می تواند، تولید 
محصوالت خانگی از جمله صنایع دستی و هنری و... باشد که باعث پس انداز خانواده 

شود.
خانواده  انداز  پس  باالرفتن  و  هزینه ها  کردن  کم  باعث  که  راه هایی  از  دیگر  یکی   
مورد  این  در   A رضا  امام  هست.  یکجا  و  عمده  صورت  به  کاالها  خرید  می شود، 
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سنتهما؛  إطعام  ُیحرَز  حّتی  عقدًه  الیشتریان  أبوعبدالله  و  أبوجعفر  »کان  می فرمایند: 
امام باقر و امام صادق علیهماالسالم هرگاه می خواستند قرارداد خرید و آذوقه منعقد 

کنند به اندازه یکساله خریداری می کردند.«)کلینی، 1413 ق:89/5(
آن  و  دارد  وجود  هم  دیگری  انداز  پس  نوع  یک  اسالمی،  زندگی   سبک  در  البته،   
پس  به عنوان  مصرف ها  از  بعضی  اسالمی،  دیدگاه  با  مطابق  است.  معنوی  انداز  پس 
انداز اخروی برای انسان به شمار می آیند؛ مثل صدقه، خمس، زکات، نذورات و... این 
نوع پس اندازها، در ظاهر از دارایی انسان کم می کنند ولی در باطن عالوه بر پاداش 

اخروی، موجب ازدیاد رزق و روزی دنیوی می گردند.
10.3. تربیت اقتصادی فرزندان

 والدین، با امتناع از اسراف و زیاده روی در مصرف کردن، سرمایه گذاری و پس انداز 
بزرگ فرزندان خانواده  الگوی  اقتصادی زندگی  کردن،  با  تر؛  به عبارتی ساده  و  کردن 
محسوب می شوند. آن ها با آموزش صحیح خرج کردن و به پول، اهمیت و ارزش قائل 
شدن به عنوان نعمتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده؛ به صورت غیر مستقیم، 
برای  پول،  این  کردن  سرمایه گذاری  و  انداز  پس  چگونه،  که  می دهند  یاد  کودک  به 
نمی دهد.  نوید  را  بودن  مقروض  و  بودن  که محتاج  آینده ای  است.  آینده اش سودمند 
مثاًل والدین، در سنین کودکی می توانند، قلکی در اختیار فرزند خود بگذارند و منافع 
حاصل از پرشدن قلک و پس انداز شدن پول را برای او توضیح بدهند؛ و یا وقتی کم 
کم بزرگ می شوند و به دوران نوجوانی می رسند، میتوانند برای آن ها دفترچه حساب 
پس انداز بانکی بازکنند؛ و آن هارا تشویق نمایند که حّتی با درست خرج کردن، پول تو 
جیبی را نیز میتوان پس انداز کرد. والدین فرزندانشان را متوجه این نکته سازند که با 
پس اندازهای قطره ای، میتوان در آینده یک پشتوانه مالی داشت و در مسیر توانمند 
ساختن اقتصاد خانواده گام برداشت. این کارها عالوه بر آموزش مدیریت مالی، صبر و 
بردباری اقتصادی و تالش برای آینده ای بهتر را به کودکان می آموزد و همچنین آن ها را 

با روش ها ی پس انداز و صرفه جویی کردن آشنا می کند.
 آموزش اقتصادی فرزندان در محیط خانواده؛ صحبت کردن با آن ها درباره درآمد و 
هزینه خانواده که متناسب با سن آن ها باشد و اجازه دادن به آن ها در خصوص تصمیم 
ساختن  توانمند  در  میتواند  و  آمده  شمار  به  والدین  وظایف  از  یکی  مالی،  گیریهای 
اقتصاد خانواده نقش مهمی ایفا کند. اگر فرزند در خانواده آموزش اقتصادی نداشته 
باشد، تک بعدی به بار می آید و همه تصمیم گیریها و فعالیت  های اقتصادی را وظیفه 
وظایف  از  برخی  اگر  ولی  می بیند.  کننده  مصرف  فقط  را  خود  و  می داند  مادر  و  پدر 
آماده تر می کند.  آینده  زندگی   به  ورود  برای  را  او  واگذار شود،  او  به  اقتصادی خانواده 
درآمد  کسب  برای  تالش،  و  کار  ارزش  و  اهمیت  خصوص  در  را  فرزندانشان  والدین 
حالل، در جهت بهبود زندگی  مادی و توانمند ساختن اقتصاد خانواده، آشنا سازند. به 
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فرزندانشان، دشواریهای کسب درآمد حالل را یادآوری کنند. به آن ها ارزش و اهمیت 
یاد بدهند و آن ها  از طریق ارث بدست آمده را  به ثروتی که بدون دردسر  قائل شدن، 
به صورت  و  باقی مانده  این ثروت حاصل سال ها تالشی است که  را متوجه سازند که 

اتفاقی بدست نیامده است.
11.3. استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانات موجود خانواده

امکانات  کمترین  از  درآمد،  کم  خانواده های  در  می توان  زندگی ،  درست  تدابیر  با   
براساس میزان درآمد خرج  باید خانواده  را نمود، فقط  بهره برداری  موجود، بیش ترین 
کند و إال، امکان ادامه زندگی  برایش دشوار خواهد بود. روایتی در این مضمون هست 
 :A فقال  العیال؟  علی  النفقِه  فی   A الرضا  »إستأذنُت  می گوید:  راوی  عباس  که 
بین المکروهین. فقلُت جعلُت فداک ال والله ما أعرُف المکروهین. فقال له: یرحمک 
َلم  أنفقوا  إذا  اّلذین   :A فقال  القتار.  کره  و  االسراف  عزوجّل  الله  إّن  تعرُف  أّما  الله 
ُیسرفوا و َلم َیقُتروا و کان بین ذلک قوامًا )فرقان/67(؛ از امام رضا A برای خرج خانواده 
اجازه خواستم، فرمودند: میان دو حد ناپسند باشد. گفتم: فدایت شوم سوگند به خدا 
نمی دانم دو حد ناپسند کدام است. فرمودند: خدایت بیامرزد، آیا نمی دانی که خدای 
بزرگ، اسراف و اقتار )تنگ گیری در مصرف( هر دو را ناپسند خوانده است. آن گاه این 
آیه را خواندند: بندگان خدای رحمان کسانی هستند که چون خرج کنند، نه اسراف 
خواهد  )معتدل(  قوام  حد  حالت،  دو  این  میان  و  دهند  نشان  چشمی  تنگ  نه  کنند، 
کشور،  فعلی  تحریم  درشرایط  اما  و  ش:329/4(   1380 دیگران،  و  بود.«)حکیمی 
حلقه های  از  یکی  به عنوان  اقتصادیشان  توان  باالبردن  برای  درآمد،  کم  خانواده های 
از اسراف و  بودن  بایستی در مسیر کار و تالش بیش تر و مصرف کمتر )دور  مقاومت، 
چشم و همچشمی ها( گام بردارند و پس اندازهایشان را در جهت سرمایه گذاری ها به 

کار اندازند.
 12.3. ساده زیستی

زندگی   خصوصیات  بارزترین  از  یکی  کردن،  زندگی   تکلف  بدون  و  زیستی  ساده   
پیامبران و ائمه b بوده است. ساده اما زیبا زیستن، یکی از شیوه های مناسبی است که 
در شرایط کنونی، می تواند جایگزین الگوهای فخرفروشی، اشرافی گری و تجمل  گرایی 
و ساده  پارسایی  و  با زهد  اند،  بوده  ولیعهد خلیفه  که  زمانی  A حتی  امام رضا  باشد. 
زیستی زندگی  می کردند. أباصلت هروی در این مورد نقل می کند: »ایشان غذایی ساده 
و خوراک اندکی داشت.« )صدوق، 1404 ق:136/2( توصیف ساده زیستی امام رضا 
A بوده، به  A را یکی از کنیزانش که ابتدا در خانه مأمون و سپس در خدمت امام 
زیبایی بیان کرده و گفته: »من در سرای مأمون در بهشتی از خوردنی و آشامیدنی و عطر 
و دینار بودم، پس از چندی مأمون مرا به رضا بخشید و چون به خانه او رفتم، همه آن رفاه 

و خوشی را که داشتم از دست دادم.«)همان منبع:145(
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13.3. قانع بودن به داشته ها و احساس رضایتمندی از زندگی 
 قانع بودن، کلید رضایت و احساس آرامش در زندگی  است. قانع بودن به داشته ها 
آن را در زندگی  فردی خویش  بایستی  انسان  واالیی هست که  از فضیلت های اخالقی 
تقویت نماید. انسان نباید زندگی  خود را با زندگی  دیگران مقایسه کند و اگر هم خواست 
چنین کند، با کسی بسنجد که از لحاظ ثروت و مقام اجتماعی پایین تر از اوست؛ آن 
برایش آشکار می شود و هم شکر نعمت  های  ارزش داشته هایش،  وقت هست که هم 
خداوند را بهتر به جا می آورد. انسان وقتی خود را با پایین تر از خود مقایسه می کند، 
تحمل  قابل  غیر  و  سخت  می کند  فکر  که  هم  آنقدر  زندگی  اش  که  می شود  متوجه 
امام صادق  زندگی  می کنند.  او  از  بیش تر  با مشکالت  که  دیده  را  دیگران  زیرا  نیست، 
 1403 توست.«)مجلسی،  از  فروتر  که  بنگر  کسی  به  امکانات  نظر  »از  A فرمودند: 
ق:242/75( »سعدی« در این خصوص یک سخن بسیار عبرت آموزی دارد؛ می گوید: 
من کفش نداشتم غصه می خوردم. به میدان شهر که رفتم مردی را دیدم که پا ندارد! با 

خود گفتم خدا را شکر! اگر کفش ندارم الأقل پا دارم که با آن راه بروم.
 راضی بودن به قضای الهی؛در عین تالش و کوشش، برترین مقام دین، شریف ترین 
مراتب مقربان و عظیم ترین درهای رحمت خداوند است و هرکس از آن در داخل شود 
به بهشت درآید. خداوند در این مورد می فرماید: »َرِضَی اللُه َعنُهم و َرضوا َعنه؛ خدا از 
ایشان خشنود است و ایشان از خدا خشنودند.«)قرآن کریم، 119:5( داشتن ویژگی  
رضایت از زندگی ، با وجود سختیها، نارسایی  ها، فشارهای مادی و شکست ها، موجب 
آرامش روانی انسان می شود. امام رضا A می فرمایند: »هرکس به مال اندک حالل راضی 
باشد، هزینه های زندگی  وی کاهش یافته و خانواده اش نعمت  یابند، خداوند او را به درد 
و درمان دنیا بینا کند و او را سالم از دنیا به بهشت برد.«)عطاردی، 1406 ق:272/1( و 
یا حضرت می فرمایند: »کسی که به روزی اندک خداوند، راضی و خشنود باشد خداوند 

از او به عمل کم، خشنود خواهد شد.«)همان منبع:219(
 14.3. تالش برای تولید محصوالت خانگی

 برنامه ریزی براساس آنچه در دسترس است، باعث رسیدن به اهداف شده و خانواده 
را به آرامش میرساند و در بستر آرامش است که رشد و بالندگی حاصل گردیده و توانمندی 
را پدید میاورد. پس اعضای خانواده کم درآمد، نباید حسرت نداشتن داشته های دیگران 
را بخورند و موجب آزار خود گردند، بلکه، از مختصر چیزی که در اختیار دارند بهره و لذت 
کافی را برده و همزمان برای بهبود وضعیت زندگی  خود امیدوارانه، تالش بکنند. آن ها 
می توانند از مشاغل خانگی که کمیته امداد امام خمینی )ره( در راستای توانمندسازی 
اقتصادی خانواده های کم درآمد، طراحی کرده، استقبال نموده و تولید خانگی برخی 
محصوالت  تولید  بگیرند.  عهده  بر  خود  را  پوشاک  و  خوراک  مثل  خانواده  مایحتاج  از 
خانگی عالوه براینکه مطمئن تر و سالم تر است، می تواند در کاهش هزینه های خانواده 
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ارزان  به  باتوجه  همچنین  باشد.  داشته  را  اساسی  نقش  کمتر،  درآمدهای  مدیریت  و 
بودن کاالهای داخلی، خانواده های کم درآمد از آن کاالها استفاده نمایند. استفاده از 
کاالهای داخلی باعث خواهد شد، عالوه بر جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور 
توانمندی  و  بوده  نیز مؤثر  و بحث اشتغال زایی داخلی، در کاهش هزینه های خانواده 

اقتصادی آنان را به دنبال داشته باشد.

4� دست آوردها و نتایج
دالیلی که باعث تضعیف اقتصادی در 
خانواده های کم درآمد گردیده است:

راه کارهایی برای توانمندسازی اقتصادی 
در خانواده های کم درآمد:

زندگی   و مدل  از سبک  تقلیدی کورکورانه   .1
غربی

به صورت  زندگی  اسالمی،  انتخاب سبک   .1
سنجیده و عاقالنه و عالمانه، برای رسیدن به 

سعادت دنیا و آخرت به عنوان یک مسلمان
2. کار و کوشش اقتصادی و پرهیز از هرگونه 2. فقر و مشکالت معیشتی

اسراف
جهت 3. فرهنگ بیکاری و تن پروری در  کار،  فرهنگ  کردن  جایگزین   .3

باور  و  انسانی  نفس  کرامت  و  عزت  اعتالی 
داشتن استعدادها و توانمندی های خویش

4. کارها را ناقص و ضعیف و با کیفیت پایین 
انجام دادن

4. پایداری در کارها، دور بودن از کم کاری و 
خیانت و تزویر در کارها

ساده 5. کافی نبودن درآمدها در رفع نیازها افزایش  و  زندگی   تجمالت  کاهش   .5
زیستی و قناعت

به  تولید  از  اقتصادی  الگوی  تغییر   .6
مصرف  گرایی

6. افزایش تولید محصوالت خانگی در زمینه 
ساخت  کاالهای  مصرف  پوشاک،  و  خوراک 

داخل و حمایت از بازار صادرات

از  عمومی  آگاهی های  سطح  بودن  پایین   .7
اقتصاد اسالمی

7. استقبال از دوره های مهارت آموزشی برای 
مدیریت اقتصادی خانواده در اسالم و تالش 

برای باال بردن سطح آگاهی های اقتصادی
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