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 سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی زن و نهادینه

 
 سید فاطمه موسوی تازه آبادی

 ، تهران، ایرانکارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، گرایش زن در خانواده، معاون مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان

Moosavi38291@yahoo.com 
 

 اکرم حافظی

 رسی دانشگاه خوارزمی و مربی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایرانریزی دآموخته دکترای تخصصی برنامهدانش

Ak_hafezi@yahoo.com 

 
 چکیده 

سازی سیاست خرد مقاله حاضر نقش تربیتی مادران به عنوان رکنی اساسی در نظام خانواده را در فرهنگ

وظیفه مادری، فضیلتی ملکوتی است ناشی از عالم قدس که  است.مورد بررسی قرار داده  اقتصاد مقاومتی،

رسد. مادر شدن ترین درجه خود میمهر و صفا به عالی کند و در آن صداقت،در وجود انسان تجلی می

-در سایه این مسئولیت شخصیت ان، جامعه و پروردگار کهمسئولیتی است در قبال خود، همسر، فرزند

محور و مولد ام اسالمی به عنوان گفتمان تولیدنظدر بینش رهبری، . دنمی شوهای واالی انسانی تربیت 

های ارزشمند فرهنگی باشد. وجود مؤلفههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد نظر میدر عرصه

کفایی و نیز حرکت ملت ایران به سمت خودقبیل تولید فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در دفاع مقدس از

ر در طول حیات محصوالت کشاورزی، تولید، قناعت و پایداری و استقامت در مواجهه با استکبا در برخی

 هایها و نظامجمله تولیدات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران در مقایسه با دیگر ملتانقالب اسالمی از

مللی به عنوان نهادی الهای بینجایگاه ایران را در عرصه ،قیمتهای ذیوجود این مؤلفه باشد.سیاسی می

در این بینش، رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی بدون  های مختلف مطرح نموده است.تولیدگرا در عرصه

تقویت و تحقق فرهنگ  ،از سوی دیگر هنگ اسالمی قابل تصور نخواهد بود.های واالی فرتوجه به ارزش

های رشد و توسعه اقتصادی نتیجه شاخصهاسالمی بدون در نظر گرفتن  تأثیرات تربیت در خانواده و نیز 

با عنایت به  ر راستای تبیین اقتصاد مقاومتی وداست  داشتهمطلوب نخواهد داشت. این نوشتار سعی 

تربیتی و  تأثیرگذار در  یتربیت فرزندان خانواده به عنوان عنصر به نقش زن و مادر در ،های اسالمیآموزه

 اقتصاد مقاومتی بپردازد.

 

 زن، فرهنگ، اقتصاد، اقتصاد مقاومتیلیدی: واژگان ک
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 مقدمه  

در دیدار با جمعی از  1389ال شهریور س 16اصطالحی است که اولین بار توسط مقام معظم رهبری در « اقتصاد مقاومتی»      

ان، این نوع اقتصاد دانبنا به تعریف برخی از اقتصاد آفرینان سراسر کشور بیان و وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد.کار

گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی یی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار میرودر رویا

. در بینی و اهداف دارداساس جهانسازی آن برسلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی

د مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور اقتصا»تعریف رهبری 

اقتصاد مقاومتی یعنی آن » بنابراین،(. 2/6/1391)مقام معظم رهبری،  ...«اش کاهش پیدا کند محفوظ بماند، هم آسیب پذیری

شود؛ اقتصادی است متکی های آمریکا زیر و رو نمیجهانی، با سیاستهای اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه

 .(1394نقل از اصغری، به  ،20/12/1392، مقام معظم رهبری) «به مردم

اقتصاد  (1391میرمحمدی )اند. بیانات و تفاسیری داشته ،نظران در رابطه با معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتیبرخی از صاحب     

های اقتصادی داند که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت، در همه زمینهکارهایی میعه تدابیر و راهمقاومتی را مجمو

های فشار در شرایط کنونی تحریم و در پی آن تالش برای کنترل آن را  تشخیص حوزه (1391شود. موسوی )گرفته میبه کار 

-ارهایی به فرصت، که به طور قطع باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریتاثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشو بی

گذاری و ( سیاست1392ایزدی ) ،از طرفی کند.شرط و الزام چنین موضوعی است، تعریف میهای عقالیی و مدبرانه پیش

را نقطه عطف اقتصاد به نظام سلطه جانهای اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همهاجرای برنامه

اقتصاد مقاومتی، سیستمی است که در نظر دارد با محوریت توسعه منابع  که توان گفتکند. در نهایت میمقاومتی ذکر می

 (.1391سازد )جامی، ایمانی مقدم و تنها، مندی رشد و پایداری اقتصادی را برقرار انسانی، انضباط و قانون

تواند می ،جامعه که وظیفه تربیت نسل آینده را به عهده دارد ترین عنصرترین و مهمنوان اصلیخانواده به عدر سوی دیگر،      

بیشترین و بهترین اثر برای آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان کشور را داشته باشد. پدر و مادر مسئول سالمت و رشد جسمی 

-مهم ،آراسته باشند و محیط خانه را از رذایل اخالقی بپیرایند و روحی فرزندان خود هستند. والدین اگر خود به فضایل اخالقی

تر است و آرامش روحی الزم را ای به رستگاری نزدیکاند. فرزند چنین خانوادهترین شرط تربیت اخالقی فرزند را فراهم کرده

کند و زن بدون نیاز را فراهم می دبرای تقرب به سوی خدا داراست. خانواده سازمانی است که زمینه تولید و توزیع کاالهای مور

کند. جایگاه مادری و عنوان یکی از دو رکن اساسی خانواده در این سازماندهی و مدیریت، نقش اساسی را ایفا میمناقشه به

ها، رود که او بتواند با سازماندهی و مدیریت صحیح درآمدها و هزینهسپارد و انتظار میهمسری عمده منابع مصرف را به زن می

 . (1395ثر ایفا کند )خسروانی، شد و توسعه اقتصاد خانواده نقش مؤریزی و اجرای صحیح در رتوازن برقرارکند و با برنامه

این نوشتار سعی بنابراین، با توجه به آنچه در مورد اهمیت اقتصاد مقاومتی در کشور و نقش زن در خانواده گفته شد،      

تربیت فرزندان خانواده  به نقش زن و مادر در ،های اسالمیبا عنایت به آموزه ن اقتصاد مقاومتی ور راستای تبییداست تا  داشته

 تربیتی و  تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی بپردازد. یبه عنوان عنصر

  

 های اقتصاد مقاومتیها و بایستهضرورت

گرچه در قالب گفتمانی  گریخته مد نظر بوده است؛ ت جسته وموضوع ضرورت و الزام اقتصاد مقاومتی از دیرباز به صور     

توان به دو دلیل اصلی اشاره می ،مند مطرح نشده است. از جمله دالیل توجه به اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتینظام

 کرد.

اندازی بلندمدت مدر منطق رهبری، اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه چش: نیاز واقعی کشورالف(      

 اقتصاد مقاومتی یک الگوی بومی و »هاست، زیرا گوی نیاز واقعی کشور در تمامی زماندر پیش روی اقتصاد ایران است که پاسخ
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تواند اهداف نظام جمهوری اسالمی را در زمینه علمی است که برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی کشور است؛ در نتیجه می

 (.1394 )اصغری، «تواند مشکالت کشور را برطرف کندبرآورده کند؛ می مسائل اقتصادی

خواهد گردید. لذا به به اعتقاد رهبری اقتصاد مقاومتی سبب تحرک و پویایی اقتصاد کشور : ایجاد پویایی اقتصادی ب(     

دیده نشده، بلکه قابل تکمیل ها به صورت یک چارچوب و متحجر در عین حال پویا هم هست؛ یعنی این سیاست»تعبیر ایشان 

 پذیریانعطافاقتصاد کشور را به حالت  ای از زمان پیش بیاید و عمالًاست، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است در هر برهه

 (.20/12/92)مقام معظم رهبری،  «کندهای گوناگون برطرف میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانهمی

 

 اسی اقتصاد مقاومتیعقالنیت سی

کند که از این رویه معقول و معنادار های حاکم حکم میها و رویهاقتصاد مقاومتی دارای منطق و عقالنیت است و سیاست     

 ترین مبانی عقالنیت سیاسی این سبک اقتصادی عبارتند از:استفاده کرد. مهم

ترین وابستگی به خارج از زا باشد و کمتکی به اقتصاد درونبه طور طبیعی کشوری که م: حفظ استقالل نظام اسالمی( الف

توان از موضع قدرت برخورد مرزهای خود داشته باشد، در عرصه دیپلماسی خارجی دست باال را داشته و پشت میز مذاکره می

ه خاطر اصرارمان بر تحت  مان، بمداریمان، به خاطر عزتما به خاطر استقالل» کرده و حقوق و منافع ملی خود را تضمین کند.

همچنان که در شرایط کنونی  -ها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت قرار داریم؛ یعنی نسبت به ماهای قدرتسیاست تأثیر

 .گری و اشکال تراشی و ایجاد مشکل، بیش از بسیاری از کشورهای دیگر استهای مخالفت و اخاللانگیزه -کنیدمشاهده می

سازی کنیم؛ نگذاریم وضعیتی های اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادمان را مقاوما بایستی اهتمام بورزیم به این که پایهبنابراین، م

)رهبر معظم انقالب « د در اقتصاد ما اثر بگذاردها بتوانهای ناگزیر و یا سوء نیتوجود داشته باشد که یا حوادث و تکانه

ای اقتصاد خود را قوی و مستحکم کنیم که عی فشارهای اقتصادی دشمنان، باید به گونهاز این رو، برای عالج قط (.20/12/92

 (.20/12/92)رهبر معظم انقالب،  ها از  تأثیرگذاری فشارهای خود مأیوس شوندآن

آورده، وضعیت کنونی اقتصاد جهانی که مشکالت فراوانی را برای بسیاری از کشورها به وجود : ضرورت اقتصاد جهانی (ب     

گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما »بر این اساس،  سازی اقتصاد خود برآیند.سبب شده است تا این کشورها در پی مقاوم

های شدید اقتصادی که در دنیا به وجود با تکانه -های اخیربه خصوص در این سال -هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها

سازی اقتصاد خودشان بر آمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. این قاومآمد، کشورهای متعددی به دنبال م

داری با مشکالتی که ناشی از این اقتصاد بود، از غرب و آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصاد جهانی اقتصاد سرمایه

ت کم و بیش متاثر شدند؛ بعضی بیشتر، بعضی کمتر. در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، طبعاً کشورها از این مشکال

سازی کنند؛ به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به خیلی از کشورها در صدد برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاوم ،بنابراین

ش از کشورهای ریزی کنند، تحقق ببخشند. به نظر من احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیشکل متناسب با کشورهایشان برنامه

 .(20/12/92، رهبر معظم انقالب) «خودمان را مقاوم سازی کنیمدیگر است؛ ما احتیاج داریم که اقتصاد 

ترین مصادیق جهاد اقتصادی، تشویق به تالش و کوشش است. به طوری که پیشرفت جامعه منوط به تالش و یکی از مهم     

 .فراوان اشاره شده است کالم معصومین )ع( به اهمیت تالش و کوششِ کوشش فراوان افراد جامعه است. در قرآن کریم و

-41)نجم/ « ثم یجراه الجزاء االوفی»، «و ان سعیه سوف یری»، «و ان لیس لالنسان اال ما سعی: »فرمایدخداوند در قران می

معیار  ولی مالک و یگر استشاهده پاداش آن در سرای ددرست است که این آیات ناظر به سعی و تالش برای آخرت و م .(39

و  ن بنشینند که برای آنها کار کنندبه این معنا که افراد با ایمان نباید در انتظار دیگرا ؛گیرداصلی آن، دنیا را نیز در بر می

 )مکارم شیرازی، بلکه خود دامن همت به کمر زده و به سعی و تالش و کوشش برخیزند ها را حل نمایند،مشکالت جامعه آن

چنان که فرومایگی و زبونی هر ملتی، پیامد  ؛عزت و کرامت و استقالل هر ملتی در گرو همت و تالش آن ملت است .(1372

 .(1387 ،)جوادی آملی تنبلی و راحت طلبی و بیکاری اوست
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های گسترده اختنظام اسالمی با توجه به داشتن استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرس     

. ستا شرایط الزم برای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی را دارا ،تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمدو مهم

ای قوی های معدنی، طبیعی و صنعتی و نیز موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور، انگیزههای عالی انسانی، سرمایهظرفیت»بنابراین، 

... ما با پانزده کشور »به بیان رهبری،  (.1/1/93)رهبر معظم انقالب،  «پیشتاز اقتصاد مقاومتی بوده است لگویبرای طراحی ا

های بزرگ کشورهاست؛ این برای کشور ماست ها رفت و آمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهمسایه هستیم که این

میلیون  370های ما، در حدود شود. در این همسایهحدود منتهی میهای مو در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب

ها، برای رونق اقتصادی یک کشور فرصت بسیار بزرگی است. این کنند که این مقدار ارتباطات و همسایهجمعیت زندگی می

)رهبر معظم  «است اقتصادی، یک چنین بازار مهمیمیلیونی که برای هر  75عالوه بر بازار داخلی خود ماست؛ یک بازار 

 (.1/1/93انقالب، 

 

 عقالنیت فرهنگی

اش در بستر فرهنگی شکل فرهنگ هر کشور بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است. حرکت سیاسی، اقتصادی و علمی     

با آن که ها این افتخار است که ای درخشان در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی دارد. برای ایرانیگیرد. ایران اسالمی سابقهمی

طلب ایرانی، اسالم را که طبیعت و روحیه حق ،ها عرضه شدخود دارای یک ملت و تمدن برجسته بودند ولی وقتی اسالم به آن

ما مردم ایران مفتخریم که » ( و به بیان رهبری:1362)مطهری،  با تمام وجود پذیرفت ،آیین برتر بود به رغم تمدنی که داشت

زبان، آداب، عادات، لباس و همه چیزمان با اسالم آمیخته شده است. شاید هیچ ملت دیگری این  سال قبل، فرهنگ، 1350از 

جا، مقابل در این «ملی»جزء فرهنگ ملی ماست. گونه با اسالم آمیخته نشد که ما شدیم. اسالم و آداب و فرهنگ اسالمی، 

تاریخ و »رهبری، . به اعتقاد مقام معظم «ودیفرهنگ خ»یعنی « فرهنگ ملی»ت؛ عین همان اسالمی است. نیس «اسالمی»

سال اخیر ثابت می کند که ملت بزرگ ایران، قادر است در تولید و نوآوری علمی نیز،  25تمدن این سرزمین و پیشرفت های 

 (.25/2/1386)مقام معظم رهبری، « ای دست یابدبه مرزهای تازه

 

 نظام اقتصاد اسالمی الگویی برای اقتصاد مقاومتی

های دانند تا با آن به هدفای برای حیات بشر میاقتصاد را نه هدف زندگی بشر، بلکه وسیله نگر هستند.مکاتب الهی آخرت     

اقتصاد اسالمی با استفاده از  ،یابد. در واقعتحقق می «حکومت اسالمی»در قالب  «نظام اقتصادی اسالمی»متعالی دست یابند. 

دها، در خدمت مکتب یا همان اهداف نظام اسالمی است. علم، مکتب و نهادهای اقتصادی بر هم اثر ابزارهای علم اقتصاد و نها

پذیرند و گذارند و نهادهای اجتماعی از هر دو اثر میهای مکاتب پویا اثر میهای علمی در نظریهها و نوآوریمتقابل دارند. کشف

کند(. دین )به مند می)یا رفتار را قانون کندار انسان را استخراج و تبیین میقانونمندی رفت ،گذارند. علم اقتصادها اثر میبر آن

دهد. اگر رفتار انسان تغییر کند، مسیر و جهت علم اقتصاد نیز تغییر سازد یا تغییر میعنوان یک نهاد اجتماعی( رفتار را می

 (.1393)اسدی، کند می

ها و استقامت در ر شرایط بروز نامالیمات، حوادث، بحران یا تحمل سختیالعمل مناسب مقابله دمقاومت، عمل یا عکس     

ها و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط بروز نامالیمات، حوادث، بحران یا تحمل سختی مسیر رسیدن به اهداف است.

کنیم، تصور ما از اقتصاد، مقاومتی می وقتی بحث از اقتصاد اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد. استقامت در مسیر

 ،کند. بنابراینهای مادی معیشت و معنویت را در تفسیر و الگوی خاصی دنبال میبینی توحیدی دارد و مقولهریشه در جهان

و اعتقاد ام، آمدنم بهر چه بود کسی که فلسفه حیات را بداند و بپرسد که از کجا آمده اقتصاد اسالمی لزوماً مقاومتی هم هست.

 و دستورات زندگی خود را از منابع وحیانی بگیرد، انسان مکتبی است. مکتب الهی،  «اناهلل و انا الیه راجعون» بهداشته باشد 
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سازد. این مسئله خاص اقتصاد نیست، انسان مکتبی در همه جوانب زندگی خویش برای گرا میانسان را در جهت خدا و تکلیف

آن را در جهت اهداف  ،حال اگر این انسان به ابزار و تکنیک و صنعت هم دست یافت و بهره گرفت کند.رضای خدا عمل می

مکتبی خویش به کار می گیرد. علم اقتصاد یکی از این ابزارهاست. انسان الهی موظف است دنبال ابزار برود. این انسان دیگر 

نازل  ،)اگر به صالحشان باشد( بته برکات خداوند بر عمل صالحانبلکه مامور به وظیفه و تکلیف است. ال ،مامور به نتیجه نیست

  زداید.که ناسپاسی، طغیان و معصیت هم برکت را می شود، کما اینمی

اگرچه واژه اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدی است و بار ارزشی در فرهنگ دینی دارد؛ اما مفاهیم در این زمینه و اعمال و      

های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد در دنیا بی سابقه نیست. در ادبیات اقتصادی مفاهیمی ت در حوزهاقداماتی برای مقاوم

 (.1393)اسدی،  ، فراوان وجود دارد "2قدرت اقتصادی "و یا  "1اقتصاد مقاومت"مثل 

اند و برای توسعه، شرایط ردههمه کشورهایی که به نوعی جنگ یا بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تجربه ک ،در واقع     

اند. برنامه ریزی اقتصادی آلمان، روسیه، انگلستان، ژاپن ریزی کردهاند، اقتصاد خود را بر مبنای مقاومت برنامهسختی را گذرانده

وری های مقاومتی بوده است. در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه جمهاقتصاد ،های اول و دوم.... در دوران جنگ و

های های برنامهبندیاقتصادی، اولویتهای اقتصادی و غیراسالمی ایران، با تمام اشکاالت موجود و عدم درگیری کل توانمندی

 (.1393شد )اسدی،  اقتصادی جمهوری اسالمی برای مقاومت تنظیم می

 

 تأثیرگذاری آحاد جامعه بر اقتصاد مقاومتی

های توسعه پایدار دهد که طرحای است. تجربه نشان میکی از اهداف اساسی هر جامعهتوسعه در ابعاد مختلف، ی ،امروزه     

اثربخش خواهد  ،دهدای و محلی پاسخ میهای منطقههایی که به نیازهای ملی از طریق مشارکتجانبه، به وسیله برنامههمه

شود. ر پایاپای زنان و مردان بسیار موثر واقع میبرای اجرای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف بلند آن، حضو بود. قطعاً

شود که مشارکت تمامی افراد اعم از زن و مرد، در آن لحاظ شود. تجربه نشان اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار زمانی محقق می

های رآن و سنت رویهها و قواعد متحجرانه نسبت به زنان و دختران به شدت منع گردید و قدهد که در پی ظهور اسالم، رویهمی

گیری اقتصاد ویژه شکلبه های اقتصادی وثیر زنان در مقولههای زنان را ارتقاء بخشید. تاگونه از حقوق و مسئولیتحمایت

با  ،دهند و از طرف دیگردانیم که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میمقاومتی، فراتر از حد تصور است. از یک طرف می

ای، منابع انسانی آن جامعه است، لذا لزوم توجه به اقتصاد زنان در جامعه که یکی از مهمترین منابع برای هر جامعهتوجه به این

 (.1389حائز اهمیت خواهد بود )فردوسی، 

 

 هم اقتصاد و هم مقاومت باید مردمی باشند

دولتی بر اقتصاد اجتناب ناپذیر است. مردم زمانی ریزی، هدایت و نظارت اقتصاد دولتی کارآمدی زیادی ندارد. اگرچه برنامه     

کردن شوند که شرایط الزم فراهم والزامات آن رعایت شده باشد. در رفتارهای عرفی، افراد بهینه وارد عرصه اقتصاد سالم می

ی دست یابد که تواند به توفیقاتکنند. اقتصاد ملی زمانی میسازی مطلوبیت و رفاه خویش را دنبال میمصرف در جهت حداکثر

دهد که مردم اقتصاد ملی را برای منافع و مورد قبول و حمایت آحاد جامعه قرار گرفته باشد. این اتفاق هم زمانی روی می

ترین تواند بزرگحداقل در جهت کاهش مشکالت خویش ارزیابی کنند. تعلق خاطر و احساس منافع در کنار ایمان قوی می

 تواند در ها و حمایت از اقتصاد ملی به عنوان ابزاری برای مقاومت ملی باشد. این فرهنگ میعامل مقاومت در برابر بحران
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نباید فراموش کرد که خط مقدم اقتصاد مقاومتی در خانواده به دست زنان ایجاد در ضمن،  فرزندان و در خانواده نهادینه گردد.

 شود. می

 

 مقاومت کار فرهنگی الزم دارد

اسالمی، اقتصاد هدف نیست؛ ولی اقتصاد وسیله و ابزاری ضروری برای بقا و ادامه حیات دنیوی است. انسان باید در فرهنگ      

شود. در این صورت است که مقاومت مطرح می متعالی اطاعت پروردگار خویش برود؛زنده باشد و تأمین شود تا به سوی هدف 

شود. این موضوع فقط مسئله اقتصادی تکلیف او می «مقاومت»ابعاد  سازد که در همهکار فرهنگی، انسانی می ،به هر حال

-جمله بحرانها ازگرا در جنگ، دفاع و در همه سختینیست. کار فرهنگی به معنای یادآوری و انجام وظیفه است. انسان وظیفه

امیدوارانه و صبورانه تالش کند و های ملی مثل رشد و توسعه اقتصادی هم مقاومت میهای اقتصادی، کمبودها و نیازمندی

که دنیا مزرعه آخرت است، حیات  اینهای مقاوم وجود دارد؛ های زیادی برای ساختن انسانکند. در مکتب اسالم، انگیزهمی

پاداش بندگی، صبر و پایداری  ترینواقعی و ابدی در جهان آخرت است و باالخره جلب رضایت خدای متعال به عنوان بزرگ

 (. 1393)اسدی،  های واقعی سمت مقاومت باشندتوانند محرکهمگی میاست؛ 

این موضوع موجب رونق  ها وظیفه جهادی زنان است.ای از کارشناسان معتقدند که جایگزینی کاالی ایرانی در خانوادهعده     

صورت جهادی بر عهده شود. تولید ملی و باال بردن کیقیت تولید داخل به اقتصادی کشور و حل مشکل بیکاری جوانان می

 سازی را بر عهده دارند.چرا که مادران نقش فرهنگ ؛ها مسئولیت زنان استمردان است و حمایت از تولید داخلی در خانواده

   

 مشارکت در تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی 

پدیده مشارکت، به معنای  .توسعه در هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر کلیه افراد آن بستگی دارد     

دار و اختیاری است که از همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سر زده است. در اصل مشارکت، کنشی هدف

توان فرایند سهیم شدن در گیرد. به عبارت دیگر، مشارکت را میروی میل و رغبت و نیاز و در جهت بهبود زندگی صورت می

هر چند این مفهوم را  (.1380 ترجمه اهری، ،1کرد )هارتبر زندگی شخصی و جامعه محل زندگی تعریف های اثرگذار تصمیم

تری را به خود اند، اما تا امروز در کاربردهای مختلف ابعاد تازههای گذشته طرح و به کار بردهکم و بیش دانشمندان از سده

 اختصاص داده است.

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا »نویسد: نین میدر تعریف مفهوم مشارکت چ 2بیرو     

عنوان حالت یا ه در گروهی شرکت جستن و بنابراین، با آن همکاری داشتن است. از دیدگاه جامعه شناسی، باید بین مشارکت ب

قائل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به وضع )امر شرکت کردن( و مشارکت به عنوان عمل و تعهد )عمل مشارکت( تمییز 

رساند و به دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را میگروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می

مشارکت اجتماعی نخستین مشارکت در  (.257، ص 1380 ترجمه ساروخانی، )بیرو، «اردفعالیت اجتماعی انجام شده نظر د

ها توسط رهبران مذاهب و طرفداران انواع ایدئولوژی ها برای جلب مردم به گو با مردم است. این نوع مشارکت سدهشکل گفت

کار رفته و در برگیرنده تمامی مشارکت های افراد برای اعمال و مناسک مورد نظر بوده است. چنین مشارکت هایی را مشارکت 

مشارکت را گرا نوعی مشارکت است که مشارکت اجتماعی توسعه (.1382طلب، نهاد )شادیهای آئینی نیز می توان نام 

فرهنگی تلقی می کند و افراد در آن برای توسعه ملی به مشارکت چندبعدی و چندفرایندی اجتماعی، جهانی، تام و تمام، 

 (.1376 شوند )پیران،میخوانده 
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معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی یا عضویت اساساً مشارکت و حضور اجتماعی به مفهوم عمومی آن به      

توان نخستین در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی و تاریخی، به اندازه زندگی اجتماعی بشر است. از این جهت می

ها در شدن آن زیرا زندگی انسانی بدون سهیمده بود، یک جامعه مشارکتی نامید، های اولیه تشکیل شگروهی را که از انسان

پذیر نبود. در واقع، بشر موجودی اجتماعی است و بدون شرکت کردن در های دسته جمعی و گروهی خاص امکانفعالیت

خاکی نوعی تقسیم کار را به وجود آورده  های جمعی، زندگی او بی معناست. انسان از آغازین روز زندگی خود بر کرهفعالیت

که او را برای به فعالیت درآوردن استعدادهایش توانا ساخته، امر مشارکت افراد را در امور  این است که این تقسیم کار در کنار

ها در زیرا انسان نوعی مشارکت از روی ضرورت دانست، توانزندگی انسانی نیز میسر ساخته است. این شکل از مشارکت را می

اقشار عمومی جامعه در تحقق حمایت از تولید ملی نقش شود. صورتی که به آن دست نزنند، حیات جمعی آنان تهدید می

جز با تولید ملی و باال بردن تالش و کوشش. برخی از  ،شودمهمی دارند و باید توجه داشت که افزایش سرمایه ملی محقق نمی

بارزه با تنبلی و م ،کنند. همچنینزنان جامعه تولید کننده و مولد هستند و در بحث اشتغال و پرورش نیروی کار فعالیت می

کننده یکی از وظایف مهم زنان است.  برخی اساتید رشته کارآفرینی بر نقش موثر زنان ری و پرورش نسلی توانمند و تولیدبیکا

ها با چرا که آن ؛روستایی و شاغل در تولید ملی تاکید دارند. نقش زنان شاغل و روستایی در تولید ملی بسیار مهم است

توجهی به تبلیغات وسیع کاالی توانند چرخه صنعت کشور را رونق دهند. اگر زنان با بیلیت بیشتر میاحساس تعهد و مسئو

خارجی، در خرید اجناس مورد نیاز حس ملی خود را تقویت کرده و در شرایطی که کاالها کیفیت یکسان دارند جنس ایرانی را 

 .(1391)مطلبی،  انان خواهیم بودشاهد رونق صنعت کشور و کاهش آمار بیکاری جو ،انتخاب کنند

 

 هاتربیت فرزند به اخالق متناسب با روزگار آن

چون سایر قلمروهای زندگی، باید اصول ثابت را از امور متغیر جدا ساخت و به حقیقت توجه کرد که در تربیت فرزند نیز هم     

شود. تربیت فرزند را های زندگی اجتماعی دگرگون مییکند و روابط اخالقی و نیازمندبرخی از آداب و ظواهر زندگی تغییر می

های خود و فرزندان از حیث فضای فرهنگی و مناسبات اجتماعی صورت داد. باید فرزندان را آماده باید با آگاهی از تفاوت

ال »ی )ع( فرمودند: ساخت تا اصول ثابت و نامتغیر اخالق را متناسب با ظرف زمانی و مکانی خود رعایت کنند. امیرالمومنین عل

فرزندان خود را به اخالق متناسب با روزگارشان مودب سازید، ». «تودبوا اوالدکم باخالقکم النهم خلقوا الزمان غیر زمانکم

 .(1362)مطهری، « زمان شما آفریده شده اندزیرا آنان برای زمانی غیر  ،فرزندان خود را به اخالق خودتان تربیت نکنید

در کانون  ،سازی اقتصاد مقاومتی با نگرش اسالمی و مذهبی که عبادت تلقی شودگرایی و فرهنگدر مصرف تغییر نگرش     

نگری، فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، قناعت و پایداری و استقامت عقالنیت و ژرف پذیرد.خانواده و در دامان مادران صورت می

رود. برای دستیابی به اهداف اقتصاد دمرتبه در دین اسالم به شمار میهای خاص و بلنویژگی ،... و در مواجهه با استکبار

تأثیرگذار استفاده نمود. جامعه پیوسته مدیون پرورش  های ارزشمند وبایست از ظرفیتمقاومتی و رسیدن به جامعه مطلوب می

گیرد. بسیاری از واده شکل میتری به نام خانو آموزش تفکر در دوران کودکی است که این تفکر در نظام اجتماعی کوچک

 ;Henry, 2009; Amabile, 1998) اندشناسان به اهمیت بالقوه تفکر خالق کودک توجه کردهمتخصصان تعلیم و تربیت و روان

Hennessey, 2003; Warner & Myers, 2010.) 

 قیت صورت گرفته استگیری خالهای بیرونی و محیطی در شکلهای مختلفی درخصوص نقش تعیین کنندهپژوهش     

(Amabile, 2001; Hennessey, & Amabile, 2005; Craft, 2001 .)اندهای پرورش خالقیت را بررسی کردهگروهی شیوه 

(Bodrova & Leong, 2005) ها حاکی از آن اند. این گروه از پژوهشدهنده را شناسایی کردهو گروهی دیگر عوامل پرورش

 & Niemiec & Ryan, 2009; Reeve) جمله والدین متاثر استگذار ازتأثیر از عوامل اجتماعی های کودکاست که توانمندی

Halusic, 2009) .که ترین عواملی جمله مهمشناسد. ازخانواده می تأثیرگذار و ویژه را، ترین نظام اجتماعیاین گروه مهم 
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یا به عبارتی آگاهی والدین از تفکر خالق و باورهای  ش والدین، تعریف، باور و نگرتأثیرگذارد می تواند بر پرورش افکار کودک

    (.1390)البرزی،  تعلیم و تربیتی خود با فرزندان است

-نخستین گروهی است که از آن بر می ،چرا که از یک سو ؛خانواده از جایگاه رفیعی در حیات اجتماعی برخوردار است     

وارد  ،گذراندبر کودک که دوران اولیه حیات را میرا تأثیر  یم و از سوی دیگر، بیشترینشوخیزیم و در درون آن با دنیا آشنا می

 مگر آن ؛یابدای به سالمت دست نمیکه روزنه حیات اجتماعی جامعه سازد و این تأثیر تا پایان حیات پایایی دارد. سوم آنمی

بخشد، که به حیات و زندگی معنا، روح و هدف می من آن(. معنویت ض1384)ساروخانی،  که از خانواده سالم برخوردار باشد

های متعالی و شود. این نوع نگرش ضمن ارائه هدفدهد که در هیچ موردی متوقف نمیانسان را در مسیری از کمال قرار می

-که انسان تالش میبه طوری  ؛کندسازد. دین و معنویت آدمی را در پندار، گفتار و رفتار متعادل میمقدس، افرادی فداکار می

 ای پاک و سعادت بخش ایجاد کند.ای سالم بکوشد تا جامعهکند در جهت تأمین مصالح همگانی و تضمین خانواده

 

 نقش معنوی مادر

که  تر اینآموزد و مهمدامان مادر، نخستین مدرسه و اولین پایگاه تربیتی است. در این مدرسه کودک علم، اخالق و دین می     

آگاهی و  ،گذاردماند. طفلی که پای به عرصه این جهان میآموزد، برای همیشه نزدش میدک در این مدرسه میآنچه کو

تواند به  و اخالق نادرست دور نکند، نمی این اساس، تا مادر خود را از عوامل فساد به مادر است. بر نیرویی ندارد و کامالًًَ متکی

توان ادعا کرد که راه و رسم زندگی بعدی  ای است که حتی میاخالقی مادر به گونهامیدوار باشد. تأثیر  زندگی خوب فرزندش

گیرد و مسائل اخالقی کودک، ادامه همان روش زندگی کنونی مادر است. کودک مسائل متعددی را از راه چشم و گوش یاد می

پس هر گونه اخالق و رفتاری که از مادر  ؛استمادر الگویی عملی برای کودک  .بیند، در او مؤثرتر و نافذتر استکه با چشم می

-گیر میکند و بدبین و سختبیند، در بیان حقایق خیانت میگذارد. کودکی که دروغ گفتن مادر را میسر زند، در طفل اثر می

آنچنان بیند، خود نیز شود. برعکس طفلی که مادرش را امین، با اهل خانه خوش رفتار، دارای قلبی سلیم و با اخالص می

های کوتاه مدت و بلندمدت با رویکرد اقتصاد ها، ارائه برنامهجویی و جلوگیری از اسراف، هدفمند کردن هزینهصرفه خواهد بود.

 توانندهای اقتصاد مقاومتی است که زنان جامعه میترین مولفهها، از مهمترین هزینهافزایی علمی با کممقاومتی، تالش برای هم

عنوان الگوی خانواده به طور غیرمستقیم، بهمی توانند مادران نقش مهمی ایفا کنند و در این روش اقتصادی،  در اجرای آن

 (.1395هدایت جامعه را به عهده گیرند )خسروانی، 

 

 مادر و تربیت دینی کودک

که  بر آن استوار است. اینخانواده  یترین منبع تربیتی در خانواده است و همه فعالیت ها و رفتار اعضامذهب، بزرگ     

اساس فرامین مذهبی انجام دهند، به این علت است که معتقدند برهای اسالمی سعی دارند همه مسائل زندگی را خانواده

مندی از عقل را دارد و زمینه بهرهای است که آدمی را از شهوات و تمایالت نابودکننده باز میمذهب، نیروی کنترل کننده

دهد و از موهومات و تخیالت دور می سازد و افکار و اندیشه صالح در آدمی به وجود . مذهب به آدمی ایده میسازدفراهم می

 آورد.می

او در زندگی آینده نیازمند به ستون پایداری است که به هنگام تزلزل  .تربیت دینی برای طفل، امری ضروری و حیاتی است     

آدمی در مواجهه با مشکالت و حوادث زندگی نیازمند  ،دفش نلغزد. از سوی دیگربدان متکی شود و در مسیر رسیدن به ه

هدف تربیت دینی، ایجاد رابطه بین کودک و خدا و  کند.قدرتی تسلی بخش است و مذهب، چنین قدرتی را در انسان ایجاد می

مایالت نامشروعش را به بند کشد، زندگی را ها و تاساس آن بتواند خواستهه آدمی برنیز ایجاد وابستگی فرد به پروردگار است ک

 های در تربیت دینی، هدف آن است که تمام رشته اساس مقررات خداوند استوار سازد.گ الهی دهد و برنامه حیاتش را بررن
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ردار خدا را حیات انسان به خدا وصل شود، هر علمی به نام خدا و به خاطر خدا انجام گردد. آدمی در کار و فعالیت، در رفتار و ک

  در نظر داشته باشد، حالل و حرام را بیاموزد و حیات مادی و نفسانی خود را بر مبنای حکم خدا جهت دهد.

کودک بیش از هر کسی با مادرش تماس دارد؛ مفاهیم مذهبی و اخالقی را از او می آموزد و در رفتار، او را نمونه و الگوی      

های اول زندگی ویش مذهبی و اخالقی از وظایف اولیه مادر است. تربیت مذهبی باید در سالدهد. بر این اساس، پخود قرار می

مادر باید مفاهیم خوب و بد را در ذهن کودک  ،که دیگران ذهن کودک را مغشوش و آلوده نمایند یش از آنری شود. پگذاپایه

ا و رفتارهای او را بر اساس سنت الهی جهت دهد. مادر با هدار سازد. بذرهای اعتقادی را در دل او بپاشد. خویاستوار و ریشه

بیند، کارهای خوب و بدش را زیر نظر دارد و هیچ چیز پنهان نیست و زبان ساده به کودک می تواند بفهماند که خدا او را می

 رقرار سازد. مادر میاین است که مادر بتواند بین کودک و خدا پیوند ب ،کیفر جهان از سوی اوست. آنچه مهم است پاداش و

 .دوستی و خداپرستی را در خردسالی در سرشت کودک بپاشد و او را با زبانی ساده متوجه خدا کند، خداتواند بذر تقوا و شرف

 

 گیرینتیجهبحث و 

در هر  است. هر فردیا گرجو و هدفرفتار همه جانداران، مبتنی بر هدف است و انسان بیش از هر موجود زنده دیگر، هدف     

بعضی  های تربیتی، برای رسیدن به آن هدف است.ها و تالشریزیای دارد و تمام برنامههای تربیتی ویژهای، هدفنظام و جامعه

روانی و اخالقی افراد جامعه است و بعضی دیگر اهدافی مادی دارند. عوامل مختلفی چون  -جوامع، هدف تربیتشان رشد روحی

تواند در چگونگی تشکیل سیستم  .... می اید و سنن، میزان پذیرش افکار و عقاید، سوابق سیاسی وملیت، اوضاع اقتصادی، عق

 تربیتی مؤثر باشد.

مهم تربیتی قرآن این است  یکی از اهدف در دین مقدس اسالم، واالترین هدف نظام تربیتی، نزدیکی جستن به خداست.     

و مخلوقات جهان را بشناسد و سهم خودش را از نظر مسئولیت اجتماعی که بر جهان  ،که انسان خود و نظام اجتماعی اسالمی

شک همین دلیلی است آشکار که باید به بعد اخالقی و معنوی اش است، با نیت انجام تکلیف الهی به ثمر برساند. بیعهده

شان در تبیین سبک زندگی مسئولیت قدر مادران جامعه از نقش وهر  توجه نمود. خانواده مادران در نقش مربیان فرزندان در

 آموزش با موفقیت بیشتر از خانه ها آغاز خواهد شد.  قطعاً ،آگاه شوند اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

ترین منبع تغییر سبک زندگی با شعار اقتصاد مقاومتی، باید از خانواده آغاز گردد. مذهب بزرگ کار فرهنگیِ ،به هر حال     

و به مشارکت گرفتن  ملی نیت و عزم بالذا،  اعضای خانواده بر آن استوار است. ها و رفتارانواده است و همه فعالیتتربیتی در خ

 کوشید.ساز ایران اسالمی است، ستیز که آیندهمقتدر، خالق، فکور و استکبار برای تربیت نسلی با ایمان وباید مادران خانواده، 

این ترین الگو در تواند مهمنقش مادری او در خانواده می زن و امری ضروری و حیاتی است.تربیت دینی برای طفل، بنابراین، 

 سازی باشد.مسیر برای فرهنگ
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