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،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ
دکتر سقايی
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دکتر سقايی
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دکتر سقايی
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اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آن در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪﻪ اﻗ

 -1آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﺴﺠﺪ(
ورود اقتصاد مقاومتی در متن زندگی با شعار اقتصاد مقاومتی فردی مقدمه حرکت
بزرگ اقتصادی )(Tipping Point
کاالی خارجی و ھزينه خانوار را کم
کردن از کا
اقتصاد مقاومتی يعنی کمتر استفاده ن
داشتن ،اقتصاد مقاومتی يعنی اين که مو
رويی دا
کردن ،يعنی بھداشت ،عدم وابستگی دارويی
يک بوته گوجه فرنگی در بالکن خانه مان.
و توليد کننده باشيم ،ولو درحد کاشت ک
اقتصاد چيزی غير از مسئله توليد ،عرضه ،خريد و نگھداری نيست .اقتصاد معنای
سرمايه ھای بھينه اقتصادی از مرحله
ديگری در يک کشور ندارد و به واسطهه آن سر
يض و يا نو شدن کااليی که در اختيار است،
توليد تا مرحله مصرف ،نگھداری ،تعويض
بھينه ای دارند.
پيش می رود که زنان و بچه ھا در آن نقش بھي
دکتر سقايی

حوادث بزرگ،اغلب با آغازی کوچک ھمراه بوده اند.
عبارت Big things have small beginningsرا بخاطر بسپاريد.
درادبيات آينده پژوھانه عبارت ديگری وجود دارد که آنرا Tipping pointميناميم؛چيزھای
کوچکی که ميتواند موجب تفاوتھای بزرگ شوند.
How little thing can make big difference .
برای مثال،خودسوزی جوانی تونسی موجب انقالب در شماری از کشورھای عربی ميشود
بال زدن پروانه ای در توکيو موجب توفان در کاليفرنيا ميشود.
گرفت::
ازين مقوله دو درس مجزا می توان گرفت
-١تمامی کسب وکارھای موفق و کالس جھانی مانند اپل،گوگل،آمازون،والت ديسنی،ھارلی
ماتل از يک اتاق کوچک يا يک گاراژ شروع شده اند و ھم اينک بخش عمده ای از اقتصاد
حتا آينده بشر را بدست گرفته اند.
شما ھم ميتوانيد ايده ھای کوچک خود را به اميد تغييری بزرگ،دنبال کنيد.
-٢مفھوم tipping pointبر پيش بينی ناپذيری جھان داللت دارد.درک اين منطق ميتواند
درفھم چگونگی و حتا چرايی تغيير ياری کند.اگر نميتوان از رويدادھای کوچک ،تفاوتھای
بزرگ را کشف و پيش بينی کرد،اما در مقابل ميتوان منطق حاکم بر تغيير را درک کرد.
دکتر سقايی

ن خود را به مديران اقتصادی بدل کنيد

يوفسکی نويسندهء کتاب »پدران پولدار ،پدران فقير« میگويد که آموزش مسايل اقتصادی به کودکان را بايد از سن کم شروع کرد.
ويد که تجربه نشان داده که اگر به کودکان اصول سادهء اقتصاد آموخته شود آنھھا در بزرگسالی بھتر میتوانند مسايل مالی خود را مديريت کنند و کم
مسايل اقتصادی با کودکان و چگونگی طرح اين مسايل است.
اشتن مس
ھدر میدھند ،اينھا توصيهھای دکتر رابرت کيوفسکی برای در ميان گذاشتن

ده از چکھای شخصی را به کودکان خود ياد بدھيد

نهء کودکان خود )پول توجيبی( آنھا را به صورت يک جا پرداخت نکنيد .به آنھا بگوييد که در طول يک ماه در آن حدی که شما در نظر گرفتهايد
ر زمان که به پولی نياز داشتند بايد با يک کاغذ به شکل چک آن مقدار پول را ددريافت کنند .در صورتی که در يک ماه مبلغ مورد نظر آنھا از مبلغ
ظر گرفتيد بيشتر شد به آنھا توضيح بدھيد که اين پول را از حساب ماهه بعد آنھا کسر خواھيد کرد.
داشتن و بدھکار بودن را به خوبی متوجه خواھند شد.
عتبار دا
اين شيوه سختگيری به خرج دھيد آنھا متوجه معنای واژهھايی چون اعتبار
دکان خود بخواھيد که پسانداز کنند
ندارند اما بايد اين مساله را به آنان آموخت که پسانداز کردن يکی از ب
و نوجوانان معموال به راحتی پول خرج میکنند و عالقهای به پسانداز کردن ندا
برای کودکان ،مثال يک دوچرخه يا يک بازی کامپيوتری يا يک عروسک
تنی برا
ندگی پيش روی آنھاست با ھدف قرار دادن يک چيز مھم و دوست داشتنی
پسانداز کردن را به آنھا آموخت.
ت به کودک تفھيم شود که برای خريد ھر کدام از اين موارد بايد در ھر ماه مبلغ مشخصی از پولش را کنار بگذارد و به آن دست نزند .برای تشويق
پس از چند ماه باقی ماندهء پول را به عنوان جايزه به او داد.

زش سه شيوهء پسانداز

پسانداز ککردن را میتوان در سه بخش مجزا تعريف کرد.
ن که به کودکان شيوهء پسانداز کردن را آموختيد به آنھا بگوييد که س
ت برای آموزش اين سه نوع پسانداز به کودکان از سه شيوه استفاده کرد.

کی اين گونه پيشنھاد میدھد» :بھتر است که برای کودکان سه فرم را در اين گونه تعريف کرد ،اول پسانداز طوالنی مدت که بھتر است
کان پول معينی را در ھر سال به شما بسپارند تا برای خريد وسايل مورد نياز خودشان در آينده از آن استفاده کنند ،در فرم کوتاهمدت میتوان قلک يا
خرج آن باشد.
خل و خر
ک داد تا پول ھفتگی يا ماھانهء خود را در آن نگه دارد و خود مسوول دخل
خواست که پپولھای خرد و بسيار کم را که به نظرش ارزشی ندارند برای مصار
سوم که در نظر گرفتن آن کامال اختياری است میتوان از کودک ست
دکتر
اقتصادی زيادی را متوجه خواھد شد«.
سقايیاقت
فاھيم
مفاھيم
اعانه دادن پسانداز کند ،کودک با تمرين پسانداز کردنھای اين گونه
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 - 2-1آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺮوز،آﻣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

.١

داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ:

وف اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺰاره ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ» :آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺮ
دوﺳﺘﻲ در ﺗﻤﺎم دﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ زرﻳﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻌﺮوف
دﻳﮕﺮان ﺑﭙﺴﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﭙﺴﻨﺪ«.

.٢

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

.٣

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﺶ در ﻣﻌﺎﻣﻼت

.۴

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس

.۵

اﺣﺘﻜﺎر ﻧﻜﺮدن

.۶

ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ ﻧﻜﺮدن

.٧

رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﺠﺎرت
دکتر سقايی

 -2ﻣﺴﺠﺪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ:

ﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﺒﺎدي – اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﺟﺪ :ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ،رد اﻟﻤﻀﺎﻟﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ااﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ﻨﺪ
ﻮﻟﻴﺎن اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ

آن ﺑﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ وﻃﺮح ن
ورزي ،ﺑﺎﻏﺪاري ،داﻣﺪاري و ﻛﺴﺒﻪ ﺑﺎزاري در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ و
ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻛﺸﻲ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورز
ﻳﺎدآوري ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت
،ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻛﺎﻟﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺗﺼﺪي ﮔﺮي اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺮاي
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺼﺪي ﮔﺮي اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﻌﻨﻮان روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎروان ﻫﺎي ﺣﺞ و ﺗﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻣﻮال ﺣﺠﺎج از ﻧﻈﺮ
ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت
درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺣﻀﻮر اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﻣﺒﻠﻐﺎن در ﻣﻨﺎزل ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺧ
دﻳﺜﻲ در اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﮔﺬار
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰوه ﻫﺎ ،ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺘﺐ ﺣﺎوي اﺣﺎدﻳﺜ
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص

دکتر سقايی

 -3ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﺮك ﺣﺮام ﺧﻮاري و ﺷﺒﻬﻪ ﺧﻮاري :

ﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﺒﺎدي – اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه آﻧﻬﺎ در ﺗﺮك ﺧﻮردن ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام و
ﻬﻪ ﻧﺎك اﺳﺖ.
آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ و ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺮاد ﻣﺴﺠﺪي ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺮات اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را از آﻳﺎ
ﻮﻟﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻨﻴﺪه اﻧﺪ
ﺎﺳﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام و ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎك ﺑﻘﺪري زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺑﺤﺴﺎب اﻣﺪه از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﻼم
ﺎدت ﺷﻤﺮده اﺳﺖ
ﻼل ﺧﻮاري و ﻛﺴﺐ روزي ﺣﻼل را ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎد
ﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزي)ﮔﻔﺘﻤﺎن( ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎي رﺳﺎﻧﻪ اي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺻﻞ ﺟﺪا
ﺪﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﻳﺪ

دکتر سقايی

 -4ﻣﺴﺠﺪ و ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ:

ت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر
ﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﺒﺎدي ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت
وز و ﻇﻬﻮر دارد ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪو ق ﻫﻫﺎي ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮي از ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﻣﻌﻪ در ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ.آﻣﻮزش ﺗﺎب آوري اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮدي ﭘﺲ اﻧﺪاز  ،ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ي ﺧﺮد  Crowd Fundingو ........ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻮﺣﺐ
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و
ﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮد
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻳﺎري ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در ﻫﻤﻪ اﻗﺸ
ﺷﺪن رﺑﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮا ﮔﻴﺮﺮ ﺷ
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ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻓﻘﺮا = ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا

مد يونس از بنگالدش و بانک گرامين  -که او آن را تاسيس کرده است  -برندگان مشترک صلح نوبل شدند.
يته نروژی نوبل در سال  ٢٠٠۶از تالشھای او برای »پيشرفت اقتصادی و اجتماعی از پايين« تقدير کرد.
ک گرامين از طريق خرده اعتبارھا و ديگر ابزارھا ،رويای خود را برای ميليونھا انسان در بنگالدش و ديگر
ورھا به منصه ظھور رسانده است.
يته نوبل اعالم کرد» :صلح پايدار ميسر نخواھد شد ،مگر آن که بخش اعظم مردم راھی را برای خروج از فقر
ا نکنند«.
اساس اعالم اين کميته ،اعتبار دادن به فقرا بدون اخذ ھيچ تتضمين مالی مدتھاست که غيرقابل تصور به نظر
یرسيد .گرامين؛ يونس را به چھرهای مھم در نبرد با جنگ عليه فقر تبديل کرده است.
رامين بانک" پس از سه دھه از آغاز فعاليتش اکنون يک الگو و منبع الھام برای بسياری از موسسات مشابه در
ان شده است.
ن بنگالدشی  ۶۶ساله پيش از ھر چيز برای انسانھای فقير اعتبار بانکی ايجاد کرده است .جايزه صلح نوبل
غی معادل  ١.٧۵ميليون فرانک ) ١٠ميليون کرون( است.

بانکداری و مبارزه با فقر بنا نھد و وضعيت به گونهای پيش برود که بانک
د محمد يونس ھيچگاه فکر نمیکرد اين شيوه او روش نوينی را در کداری
مشھور تبديل شود که برخالف ساير بانکھا در خدمت فقرا و براساس
نکی مش
مين يا بانک فقرای او اکنون به عنوان يک مؤسسه مالی قدرتمند به بانکی
دکتر سقايی
ماد و ھمبستگی به کار و سرمايهگذاری بپردازد.

 -5ﻣﻨﺒﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ اي اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ) :ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ
رﺳﺎﻧﻪ (

ر تاريخ اسالم ،از منبر برای آموزش مردم و ھمچنين اطالع رسانی استفاده میشد و به عنوان
سانهای با نفوذ ،نقش بارزی را ايفا می کرد .منبر به جھت اينکه فرستنده پيام دارای وجاھت
نی است ،اعتبار خوبی دارد .از طرف ديگر ،ساختار ارتباطی منبر ،ساده است؛ يک فرستنده با
ک گروه مخاطب .بنابراين مھمترين برتری منبر بر ساير رسانهھا ،ھمين سادگی و اثرگذاری آن
ست
حيای طرح مکاسب و ترويج اخالق اسالمی –اقتصادی
مايت از توليد داخلی
رويج اصالح الگوی مصرف
رويج شعار :ھمت مضاعف ،کار مضاعف
اه اندازی جريان دانايی در مسجد
........
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 -6ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﻨﺖ وﻗﻒ :

ه اﻧﺪازي ﻧﻬﻀﺖ وﻗﻒ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت)وﻗﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،وﻗﻒ ﭘﮋوﻫﺶ،وﻗﻒ اﺛﺮ ،وﻗﻒ ﻋﻠﻢ و(....
ه اﻧﺪازي ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺬر)ﻧﺬر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻧﺬر ﻋﻠﻤﻲ ،ﻧﺬر ﭘﺰوﻫﺸﻲ ،و(.......

 -7ﻣﺴﺠﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع اﻧﻔﺎق :
 -8ﻣﺴﺠﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺻﺪﻗﺎت :

 -9ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﻫﺪاﻳﺖ ﺛﻠﺚ اﻣﻮال ﻣﺮدم

دکتر سقايی

