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تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها با محوریت امور فرهنگی
حجتاالسالموالمسلمینددترمحم رسول ه گران


*

مقدمه

اگر چه اقتصاددانان غربی همواره کوشیدهاند تا اقتصاد را از فرهنگ و نظام ارزشی جهدا ،و رابطهه
متغیرهای آن را با عناصر فرهنگی قطع کنند و علم بودن آن را نتیجه این تالشها معرفهی نماینهد؛
اما در حقیقت این رابطه قطعشدنی نبوده است و نمیتهوان از تهأثیر عناصهر فرهنگهی و محهدوده
نظام ارزشی بر اقتصاد خار شد .تنها کاری که در این راستا صورت میگیهرد ،مبنها قهرار گهرفتن
اصول حاکم بر فرهنگی که به دور از ارزشهای واالی انسانی به جای تعریهف و چارچوببنهدی
در ی فرهنگ مطاب با موازین انسانی و نظام ارزشی کمالطلب است .اهمیت عرصه فرهنگهی
تا آنجاست که اگرچه تا گذشتهای نه چندان دور ،معیار مقبول بهرای ارزیهابی توسهعه و پیشهرفت
جوامع بشری بر اساس میزان پیشرفت در عرصههای سیاسهی و اقتصهادی بهوده اسهت؛ ولهی بها
شکست کشورهایی که تنها این نوع توسعه را مورد توجه خود قرار میدادند ،دیدگاه مزبور جایگاه
خود را از دست داد و آیندهپژوهان و سیاستگذاران به این باور رسیدند که از دوران جهدال نظهامی
(درگذشته تا دهۀ  )1970و با شروع رقابتهای اقتصادی از چند دهه قبل تا کنون ،آینهده صهحنه
نبرد و رقابت در حوزه فرهنگهای مختلف بوده و هر ملتی که فرهنگ برتری داشته باشد ،در همه
کارزارها پیهروز خواههد بهود 1.بنهابراین نتیجههبخشترین شهیوه در جههت تحقه شهعار تولیهد،
پشتیبانیها و مانعزداییها که از سوی مقام معظم رهبری؟دم؟ مطر شده است ،تحهول در عرصهه
اقتصاد با رویکرد فرهنگی است.
* استاد دانشگاه تهران و از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1نرگس صالحنیا و همکاران؛ «نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی»؛ ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ،ص .43
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محور اول :نقش مؤلفههای فرهنگی در پشتيبانی از توليد

مؤلفههای فرهنگیای که باید از آنها در جهت پشتیبانی از تولید داخلی کمه گرفهت ،عبارتنهد
از
 .1ترویج فرهنگ کار و تالش و ایجاد انگيزه

اشاعه فرهنگ کار و تالش بهه عنهوان بهاالترین سهرمایه اقتصهادی ،سهبب شهده کهه کشهورهای
توسعهیافتهای ماننهد ژاپهن کهه دارای منهابع طبیعهی بسهیار محهدود و بیشهتر جزایهر و خهاک آن،
کوهستانی و آتشفشانی است؛ با داشتن تولید ناخالص داخلی به میهزان  5تریلیهون دالر سهومین
قدرت اقتصادی جهان پس از آمریکا و چین باشد و در آسیا ،رتبه دوم را داشهته باشهد .تنهها دلیهل
دستیابی به چنین جایگهاهی را بایهد در فرهنهگ سختکوشهی ،جهدیت و تهالش شههروندان آن
1
جستجو کرد.
بیتردید احیای فرهنگ کار و تالش در پرتوی دین و معنویت و دادن رنهگ الههی بهه ایهن مههم،
سبب تکاپوی مثبت جامعه به سوی پیشرفت و اعهتالی آن خواههد بهود .قهرآن کهریم ارزش ههر
انسان را به میزان سعی و تالش او دانسته است.نزدی به  400آیه 2در تشوی بهه کهار و تهالش و
بیان ارزش ،اهمیت و آثار و برکات آن در قرآن وجود دارد؛ مانند آنچه حتی بر تعطیهل نبهودن روز
َْ
َ َ ُ
َُ
َِّ َ ُ َ ْ َ
ْ َ ْ
جمعه برای کار و تالش داللت دارد «ف ِإذا ق ِض َي ِت الصلة فانت ِش ُروا ِفي اَل ْر ِض َو ْابتََا ِمن فض ِل
َِّالله؛ 3پس آنگاه که نماز پایان یافت (بعد از ظهر جمعه باز در پی کسب و کار خود رفتهه و) روی
زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا (روزی) طلبید» و یا آنچه دربهاره شهغل انبیها بیهان شهده
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ
وت ْم َشواک ُر َ
َ َ َِّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
ون؛ 4و مها بهه داود
َس لكم ِلتح ِصنكم ِمن بأ ِسوكم فهول أن
ِ
است «وعلمناُ صنعة لب ٍ
صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفهوظ دارد ،آیها
شکر به جای میآورید؟».
در سیره عملی ائمه هدی نیز به اشکال مختلف ،بر اهمیت کار و تالش تأکید شده اسهت تها
 .1ساعات کار مفید در ژاپن  49تا 60ساعت در هفته است درحالی که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران  6تا
 9ساعت است .ر.ک خبرگزاری مهر؛ «جدول ساعات کار مؤثر سهالیانه در  11کشهور»؛  ،1391/02/29کهد خبهر
.1604196
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «تشوی به کار و تالش از منظر قرآن و روایات»؛ .1397/03/01
 .3جمعه .10
 .4انبیا .80
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جایی که پیامبر اکرم

به عنوان والی حکومت اسالمی دست کارگر را میبوسد

إن رسول هاّلل لَما أقبل ِمن َغ ِ
ِ
يعد اْلَ
نصيار ُّيَ ،فصيا َف َح ُه
زوة تَ َ
َ َ َ
بيوَ اسيتَ َقبل َُه َس ٌ
َ
َو ُر ِو َی َّ َ َ َ
ِ ِ
يالم ِّر
يد َ
يب َي َ
النَّ ِب ُّي ثُ َّم قا َل ل َُه :ما هََ ا الَّيَی أكتَ َ
يك ! قيا َل :ييا َرسيو َل ه َاّلل ،أضير ُ ب َ
1
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
يار َأبيدا؛
َوالمسحاة َفاُنف ُق ُه َعلى عیالىَ .فقبَّ َل َي َد ُه َرسو ُل ه َاّلل وقا َل :هَه َي ٌد َلتَ َم ُّس َها النَ ُ
انس بن مال گوید هنگامی که رسولخدا از جنگ تبوک بازگشتَ ،سهعد انصهاری بهه
پیشواز وی آمد .پیامبر

پس از آنکه دسهت او را فشهرد ،بهه وی فرمهود «بهه چهه سهبب

دستانت اینگونه سخت و زبر شده اسهت؟» گفهت ای رسهولخدا! بیهل مهیزنم و طنهاب
میکشم و خر زندگی خانوادهام میکنم .پس رسولخدا

دست وی را بوسید و فرمهود

«این دستی است که هرگز آتش به آن نمیرسد».

بیان پاداش کار و تالش ،راهکار دیگری برای ایجاد انگیزه در روایات بهوده اسهت؛ چنانکهه امهام
باقر فرموده است

الد ْنیا اس ِتع َفافا ع ِن النَّ ِ
ِ
اس َو تَو ِسیعا َعلَى َأ ْه ِل ِه َو تَ َعطُّ فا َعلَى َج ِ
ار ِه ل َِقي َي
الر ْز َق في ُّ َ ْ ْ َ
َم ْن َطل َ
ْ
َب ِّ
ِ
ِ ِ
يد ِر؛ 2شخصهی کهه در راه کسهب رزق
اّلل َع َّز َو َج َّل َي ْو َم الْق َی َامة و ََو ْج ُه ُه م ْث ُل ا ْل َق َم ِر ل َْیلَي َة ال َْب ْ
َّ َ
حالل سعی و تالش میکند ه تا دست نیاز به سهوی مهردم دراز نکنهد و اههل و عیهال او در
ّ
آسایش باشند و به همسایگان خود رسیدگی و تفقد نماید ،در روز قیامت در حالی خداوند
عزوجل را مالقات میکند که صورتش مانند ماه شب چهارده میدرخشد.

پیامبر نیز پاداش تالش در کسب روزی حالل را همسهنگ بها جههاد در راه خهدا برشهمرده و
بیل ه ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
اّلل؛ 3آن که خهانواده خهویش را از
فرموده است « ُّ
المجاهد فى َس ِ َ
الُاد َعلى عیاله من َحَلل كَ ُ
حالل روزی میدهد ،مانند مجاهد در راه خداست» .امام صادق نیز کسهب روزی حهالل را
باالتر از نماز و صدقه دانسته و فرموده است « َّ ِ
ِ
يد َق ٌه؛
َله َو َل َص َ
إن م َن الَُّ نُو ُذنُوبا َل ُيَُ ِّف ُّرها َص ٌ
بعضی از گناهان را نماز و یا صدقه جبران نمیکند» .سؤال شد یا رسولالله پس چه چیهز کفهاره
ِ
یش ِة؛ 4اهتمام و تالش در طلب معیشهت و
الم ِع َ
اله ُم ُ
آنها میشود؟ حضرت فرمود « ُ
وم فى َطلَب َ
زندگی».
 .1علی بن ابیالکرم الشیبانی؛ اسد الغابه؛  ،2ص .269

 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛  ،5ص .78
 .3محمد بن علی صدوق؛ ُ
کتاب من ال یحضره الفقیه؛  ،3ص .168

 .4حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛  ،13ص .13
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 .2برجسته نمودن الگوهای عملی در راستای تشویق به توليد

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت ،جنبههای اقتصادی زندگی پیهامبران را بیهان کهرده اسهت.
نیمنگاهی به سیره انبیا گویای آن است که تالش و پرداختن به فعالیتهای اقتصهادی ،یکهی
از برجستهترین ویژگیهای آن بزرگواران است .آنان با این روش ،درس بزرگهی و عهزتنفس
به پیروان راستین خود آموختهاند .مکتب حیاتبخش اسالم نیز برای رسیدن بهه اههداف مهادی و
معنوی ،همواره انسان را به تالش مفید و سازنده ترغیب کرده است؛ مشهاغلی ماننهد کشهاورزی،
1
دامداری ،زرهسازی ،آهنگری و نجاری و . ...
در سیره معصومین نیز بر اهمیت فعالیت اقتصادی مفید تأکید شده 2و در تاری آمهده اسهت
که پیامبر اسالم پیش از بعثت ،به دامداری و تجهارت و پهس از آن بهه باغبهانی و کشهاورزی
مشغول بوده است .حضرت علی نیز در طول زندگانی و حتی پس از زمامداری و امامت ،بهه
زراعت و باغبانی میپرداخت و درآمد آن را صهرف فقهرا ،یتیمهان و اقشهار آسهیبپهذیر اجتمهاع
3
مینمود.
تالش آمده است
در شعری منسوب به آن حضرت درباره اهمیت و ارزش کار و
ف
ْ ُف
ْ
ف ْ ُ
ْ
تال  
تل ال ِج فب ِ 
ل
لفر 
ل الصتخ ِر ِمتن و ِ
فُ ُ
ْف
ُ
تار  
يزيالک ْست ِ فع ِ
رولال اس ِل ِ




ف ُّ ف
ْ
تن مت ف ن َ
تال 
الر فج ِ 
یح ِإلی ِم ِ ِ
ُ َ ُّ ف
فز ُر ْل ُت ْال فع ُ
الستلال 
تار ِزتيول




برای من سنگکشی از قلههای کوه ،گواراتر است از اینکه منت دیگران را بهدوش کشهم .بهه مهن
میگو یند کار و کسب ننگ است؛ من میگو یم ننگ این است که انسان نداشته باشد و از دیگران
4
بخواهد.
 .3نکوهش از سستی و بيکاری

در آموزههای دینی ،از تنبلی و اهمالکاری به عنوان عامل فساد انسهان یهاد شهده اسهت؛ چنانکهه
ون من َأ ْل َقى كَلَّه علَىالنَّ ِ
ين
ون َمل ُْع ٌ
اس َمل ُْع ٌ
پیامبر اکرم فرموده است « َمل ُْع ٌ
ون َم ْن َضیَّ َع َم ْ
ُ َ
ون َمل ُْع ٌ َ ْ
َي ُعو ُل؛ 5ملعون است ،ملعون است کسی که بار گران امور زندگی خود را بهر دوش مهردم بیفکنهد!
 .1ر.ک محمدجواد حسنزاده؛ مشاغل انبیا و جایگاه تربیتی آن در قرآن؛ ص .124
 .2فاطمه نادعلی؛ «تشوی به کار و تالش از منظر قرآن و روایات»؛ فصلنامه قرآنی کوثر؛ ش  ،42ص .95
 .3محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛  ،12ص .22
 .4شوقی موالنا؛ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین ؛ ص.107
 .5محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،4ص .12
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ملعون است ،ملعون است کسی که عائلهاش را بیسر و سامان بگذارد».
يوق
الس َ
يت ْ
وقتی معاذ بن کثیر جامهفروش به امام صادق عرض کرد «إنَيي قيد َه َم ْم ُ
أن َأد َع ُّ
وفي َيدي َشي ٌ ؛ من برای خود ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رهها کهنم» .امهام بهه او فرمهود
بك على شي ؛ 1در ایهن صهورت ،نظهرت از اعتبهار میافتهد و در
ك وَل يُ ْس َ
تعان َ
«إ َذ ْن َي ْس ُق َط رأيُ َ
هی چیز از تو کم گرفته نمیشود».
 .4تقویت روحيه تقوا در راستای حسن انجام کارهای توليدی

تقوا ،نیروی بازدارندهای است که با خویشتنداری و اجتناب از اعمال ناشایست ،موجب نزدیکهی
آدمی به خدا میشود .رعایت تقوای الهی ،آثار فردی فراوانی دارد که میتوان به تشخیص حه از
باطل ،رهایی از تنگنا ،اعطای روزی من حیث الیحتسب ،قبولی اعمال ،و آسانی امور و ایمنی از
گزند و آسیب مکر افراد اشاره نمود .از آنجا که اجتماع متشکل از آحاد افراد اجتماع است ،نتیجهه
اجتماعی رعایت تقوا ،نزول برکات از آسمان و زمین و در نتیجه رون تولید و بهرهوری اقتصهادی
بیان شده است.
بیتردید عامل بودن و تبیین تقوا و کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی آن توسهط فرهنگسهازان و
اصحاب رسانه ،تنها ابزار برای رسیدن به مدینه فاضلهای است که قوانین و کنتهرل بیرونهی در آن،
کمترین جایگاه را داشته و افراد تنها بهدلیل وجدان و اعتقاد به معاد ،خویش را ملزم به انجام امهور
محوله به احسن وجه میدانند .رعایت تقوا در امور اقتصادی در امر تولیهد و توزیهع و مصهرف و
هم در حقوق کارگر و کارفرما و هم در سیاستگذاریهای اقتصادی ،دارای کارکردهایی مختلف
است؛ مانند
الف) پيدا کردن انگيزه برای رعایت انصاف در همه زمينهها

رعایت تقوا ،موجب پیدا کردن انگیزه برای رعایت انصاف در تمامی زمینههای زنهدگی میشهود؛
چنانکه رسولخدا فرموده است

ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
دق فى كَ ِ
َيه
َلم ِه َو
الص َ
َ
اَلنصاف من نَفسه َو ِب َّر وال َديه َو َوص َل َرحمه ،اُنسيى َ ل ُ
َمن ا ُِله َم ِّ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ
قت ُمسيا َ ل َِت ِه؛ 2بهه ههر کهس
فى ا ََجله َو ُو ِّس َع َعلَیه فى ِرزقه َو ُمتِّ َع ِب َعقله َو لُي ِّق َن ُح َّجتَ ُه َو َ
راستگو یی در گفتار ،انصاف در رفتار ،نیکی به والدین و صله رحم الهام شهود؛ اجلهش بهه

 .1همان ،5 ،ص .149
 .2حسن بن محمد دیلمی؛ اعالم الدین؛ ص .265
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تأخیر میافتد ،روزیاش زیاد میگردد ،از عقلش بهرهمند میشود و هنگام سؤال [مهأموران
الهی] پاس الزم به او تلقین میگردد.
ب) تقویت وجدان کاری

از دیگر آثار رعایت تقوا در امور اقتصادی ،تقویت وجدان کاری اسهت؛ چنانکهه رسهولخدا
العام ِل إذا ع ِمل أن ي ِ
إن هاّلل تعالي ي ِحب ِمن ِ
حس َن؛ 1خداونهد متعهال دوسهت دارد
ُ ُّ َ
َ َ ُ
فرموده اسهت « َّ َ َ
وقتی کسی کاری میکند ،آن را به خوبی انجام دهد.».
ج) باال رفتن روحيه همدلی با مردم و خدمت به خلق

احيب الْخليق اليى ه َاّلل
ْخلق ِعیا ُل ه َاّلل َف
پیامبر اعظم درباره این اثر رعایت تقوا فرموده است «ال ُ
ُّ
من َن َفع عیا َل ه َاّلل و ْاددل على ِ
اهل ْبیت ُس ُرورا؛ 2مهردم ،عیهال خهدا هسهتند .پهس محبهوبترین

نزد خدا ،کسی است که نفعش به عیال خدا برسد و دل خانوادهای را شادمان کند».

د) اهميت یافتن رعایت حقالناس و جلوگيری از تضييع حق دیگران

يراِ َليجوزهيا عبيد بممل ِ
در این باره فرموده است «ا َِلمرصاد َق َنطر ٌة علىالص ِ
َمية
ُ
ُ
ِّ
ٌ َ

امام صادق
َعبد؛ 3مرصاد (کمینگاه) ،جایگاه رفیعی است بر روی پل صراط که (فردا) هی بندهای که حه و
مظلمهای از عباد به گردنش باشد ،از آن عبور نخواهد کرد».
ه) شدت یافتن پایبندی به انجام بینقص و کامل کارها و مسئوليتهای محوله

در جریان دفن ابراهیم فرزند رسولخدا نقل شده است وقتی قبر را پوشاندند ،روزنهای در قبهر
4
ِ ِ
يدكُم َع َميَل َفلیُي ْت َق ْن؛
بود که حضرت با دست خود آن را صاف کرد و سپس فرمود «اذا َعم َل ا ََح ُ
زمانی که عملی را یکی از شما انجام دادید ،محکم به پایان رسانید».
محور دوم :موانع رشد و شکوفایی توليد داخلی

مهمترین موانعی که با استفاده از مؤلفههای فرهنگی باید از مسیر رشد و شکوفایی تولیهد داخلهی
برداشته شود ،عبارتند از
 .1محمد محمدی ریشهری؛ ميزان الحومه؛ ص .245
 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .164
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛

 ،8ص .66

 .4محمد محمدی ریشهری؛ ميزان الحومة؛  ،7ص .167
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 .1عدم رعایت شایستهساالری در انتخاب مسئولين

گماردن افراد خبره در امور مربوط به تولید ،یکی از اساسیترین عوامل رون اقتصادیاست .عدم
توجه به این امر مهم و سو مدیریت در این زمینه ،سبب شده اسهت کهار بهه دسهت افهراد نهاالی
سپرده شود و سیاستگذاریهای نادرست ،گاهی آسیبهای جبرانناپذیری را به ایهن عرصهه وارد
کند .بیتردید چنانچه انتخاب متصدیان منصبها با توجه به فرهنگ و مدیریت اسالمی صهورت
پذیرد ،انتصاب افراد بر اساس شایستهساالری و دینمداری خواههد بهود؛ نهه اشرافیتسهاالری و
دودمانگرایی؛ چنانکه امام علی در فرمان استانداری مصر به مال اشتر فرموده است
ور عم ِالک َفاستع ِملْهم ا ْد ِتبارا ،وَلَ تول ِِّهم محاباة و َأثَرةَ ،ف ِإنَّهميا ِجمي ِ
ِ ُ ِ
ين
َ ٌ
اع م ْ
َُ
ثُ َّم ا ْن ُم ْر في أ ُم ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
يات الص ِ
يل الْبیو َت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َأ ْه ِ
يال َح ِة،
ُش َع ِب ال َْج ْو ِر َوالْخ َیانَة َو َت َو َّخ م ْن ُه ْم َأ ْه َل التَّ ْج ِر َبية َوال َْح َیيا  ،م ْ
َّ
ُُ
َلقيا و َأصيح َأعراضيا ،و َأ َقي ُّل ِفيي الْم َط ِ
َ
ِ ِ َ
َل ْس َ ِ
يامعِ
َوا ْل َق َد ِم ِفي ا ْ
َ
َ
َلم ال ُْمتَ َق ِّد َمةَ ،فإن َُّه ْم أ ْك َر ُم أ ْد َ َ َ ُّ ْ َ
َ ِ
ِ
ِ ِ
َلم ِ
ور نَ َميرا؛1در کهار کارگزارانهت بنگهر و پهس از آزمهایش بهه
إ ْش َراقاَ ،وأ ْبل َُغ في َع َواقب ا ْ ُ
کارشان برگمار ،نه به سبب دوستی با آنها و بیمشورت دیگران به کارشان مگمار؛ زیهرا بهه
رنی خود کهار کهردن و از دیگهران مشهورت نخواسهتن ،گونههای از سهتم و خیانهت اسهت.
کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هسهتند و از خانهدانهای
صالح ،آنها که در اسالم سابقهای دیرین دارند .اینان به اخهالق شایسهتهترند و آبرویشهان
محفوظتر است و از طمعکاری بیشتر رو یگردانند و در عواقب کارها بیشتر مینگرند.

از سههوی دیگههر افهراد منتخههب نیههز مسههئوولیت را میههدان آزمههایش میداننههد؛ چنانکههه در کههالم
ِ
الر َجيال؛ 2حکومتهها ،میهدان مسهابقه مهردان
امیرمؤمنان آمده است «ال ِْو ََل َي ُ
ياتَ ،م َضيام ُیر ِّ
هستند»؛ نه جوالنگاه چپاول .بنابراین اگر در فرهنگ تقوامدارانه ،انتخاب شایسته صورت نپذیرد؛
فرد منصوب بر اساس باور درونی و گردن نهادن به حدیث نبوی کار را به فرد توانمنهد و خبهره
خواهد سپرد «م ْن َت َق َّد َم َعلَى َقوم َو ُهو ييری ِف ِ
اّلل َو َر ُسيول َُه َو
يد َد َ
يو َأ ْف َضي َل َف َق ْ
يیه ْم َم ْ
ين ُه َ
ْ
َ
يان ه َ َ
َ َ َ
ِ
نین؛ 3هر کس جلودار عدهای از مسلمانان گردد ،در حهالی کهه میدانهد در میهان مسهلمین
المؤم َ
ُ
فردی بهتر از او وجود دارد؛ پس خائن به خدا ،رسولش و مسلمانان خواهد بود».
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ نامه .53
 .2همان ،حکمت .44
 .3عبدالحسین امینی؛ الغدیر؛  ، 8ص .291
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 .2اجتناب نکردن از فرهنگ تجملگرایی و اسراف

تجملگرایی یکی از بزرگترین موانع رون تولید است که ضهربات مهلکهی را بهر پیکهره اقتصهاد
کشور وارد نموده و با فرهنگ نهاب اسهالمی کهه بنها را بهر قناعهت و میانههروی گذاشهته اسهت،
فرسنگها فاصله دارد .فرهنگ مصرفگرایی ،رهآورد رسانههای غربهی و اشهاعه فرهنگشهان بهه
منظور فروش کاالهایشان است؛ فرهنگی که در آن استفاده از اشیای لوکس خهارجی بهه عنهوان
کالس و شأن اجتماعی و نشانی از شخصیت تلقی میشود و افراد بهرای پیهروی از مهد ،خهود را
درگیر مبالو سنگین و هزینههای گزاف میکنند .در چنین شرایطی نه تنها امنیت و سالمت روانهی
خویش را به خطر میاندازند؛ بلکه موجب میشوند بسیاری از مراکز تولیدی و کارخانجهات کهه
محصوالت مشابهی را تولید میکنند ،تعطیل و بسیاری از کارگران هموطن بیکار و کمرشان زیهر
بار هزینههای زندگی خم میشود .بدون ش خرید کاالی ملی و چشمپوشی از تهیه کاالی برند
خارجی ،موجب چرخش چر تولیهد و اشهتغال کهارگران و تهأمین معیشهت ایشهان و سهعی در
برآوردن حاجت برادر مسلمانی است که همهواره مهورد سهفارش نبهی مکهرم اسهالم و ائمهه
ية ا ِ
طاهرین بوده است .پیامبر اعظم در این باره فرموده است «من سيعى فيى حاج ِ
َدیيه
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
لف َح َس َنة؛ 1هر کسی در راستای برطهرف کهردن نیهاز
لف َأ َ
اّلل؟زع؟ ل َُه َأ َ
َب َوجه ه َاّلل كَتَ َ
المسل ِم َطل َ
ُ
ب هَ ُ
برادر مسلمانش با قصد قربت تالش نماید ،خداوند؟زع؟ برایش هزار هزار پاداش ثبت میکند».
 .3غفلت از مقابله با فرهنگهای مهاجم

مهمترین حربه کشورهای سلطهگر در جهت چپاول سرمایه کشورهای زیردست ،بهویهژه نسهبت
به کشورهای اسالمی ،غارت فرهنگی است .آنها با استفاده از چنین سالحی و با ایجاد تحریهف
در شعائر دینی و تبدیل ارزشها به ضدارزشها ،میکوشند افکار مسموم خود را به جوامع تحهت
سلطه تزری کنند و بدین وسیله سرمایههای کشورها بههویژه سهرمایه انسهانی را بهگونههای دچهار
انحطاط و آسیب نمایند که حتی افراد دستیافته به مدار عالی علمی ،در بحران بیهویتی بهه -
جای تالش در جهت ارتقای تولید داخلی و سازندگی موطن خود ،ترک وطن کنند و با کولههباری
از تجربه ،تخصص و دانش ،فرار را بر قرار ترجیح دهنهد و بها رغبهت ،دانهش خهویش را صهرف
ارتقای فناوری غارتگران وطن خویش نمایند .چنین مصائب و مشکالتی وظیفهه خطیهر فعهاالن
عرصه فرهنگی را بیش از پهیش آشهکار ،و آنهها را بهه سهعی و تهالش بهرای آمهوختن معهارف و
بصیرتافزایی مکلف میکند؛ آنگونه که افراد را در برابر هجوم فرهنگ بیگانه واکسینه کنهد؛ زیهرا
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .197
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در غیر این صورت گریزی از تأثیرگذاری آنها نخواهد بود .از همین روست کهه امهام صهادق
فرموده است

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ياج
َيم َي ْسيتَ ْغ ِن ِبف ْق ِهيه ا ْحتَ َ
َلَ َد ْی َر ف َیم ْن َلَ َيتَ َفق َُّه م ْن َأ ْص َحا ِبنَا َيا َبش ُیر ِإ َّن ا ََّلر ُج َل مي ْن ُه ْم ِإ َذا ل ْ
ِإلَی ِه ْم َف ِإ َذا ِا ْحتَ َ ِ ِ َ
َلل َِت ِه ْم َو ُه َو َلَ َي ْعل َُم؛ 1خیری نیسهت در آن گهروه
وه ِفي َبا ِ َض َ
ْ
اج إل َْیه ْم أ ْد َدلُ ُ
از اصحاب ما که تفقه در دین نمیکنند .ای بشیر! اگر یکی از شما به مسائل دینهیاش آشهنا
نباشد ،به دیگران محتا میشود و زمانی که به آنها نیازمند شهد ،آنهها ناخواسهته او را در
وادی گمراهی خود وارد میکنند.
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