راههای پیشگیری از نیازهای غیرواقعی اقتصادی

صبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصادی
اشاره

یکی از مهمترین سالحهای دشمن برای به زانو در آوردن ی

ملت و تغییر سااختار

سیاسی و فرهنگی ،تحریم و تشدید فشار در بخش اقتصادی است .بیتردیاد قاوام و
دوام نظام اجتماعی ،بر پایۀ اقتصاد است .بنابراین فروپاشی اقتصاادی هار اجتمااعی،
نابودی آن را در پی خواهاد داشات و ایان ،مهمتارین حرباه و دلیال محاصارهها و
تحریمهای اقتصادی دشمنان داخلی و خارجی علیه هر ملتی است.
تأملی در تاریخ ،نشان میدهد که تنها با مقاومت و صبر و استقامت ،میتاوان دشامن
را در رسیدن به آرزوهایش ناکام گذاشت.
صبر در لغت ،باه معناای حابس کاردن و حفاظ نفاس از اظهاار جاگع آماده 1و در
اصبالح ،پایداری و تحمل سختیها و دشوار ها و پرهیگ از جگع و بیتاابی اسات.
بنابراین موضوع اساسی صبر ،امور ناخوشایندی است که نفس در برابر آنها بایتااب
شده ،به جگع و فگع رو میآورد.

2

استقامت نیگ در لغت بر «طلب قیام و ایستادن در هر امری ،خواه ارادی ،خواه طبیعای
 .1فخرالدین طریحی؛ مجمت البحرین؛ ج ،2ص.213
 .2عباآ پسندیده؛ اخالق پژوهی حدیثی؛ ص.539
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و خاواه عملای ...داللات دارد کاه دوام و اساتمرار از لاوازم حقیقای آن اساات» 1.در
اصبالح نیگ به معنای پافشاری و پایداری در اصول و ارزشها و عدم انحراف از راه
حق ،به بیراهههای کفر و شرک و نفاق است که بیشتر بعاد فکاری و عقیادتی در آن
لحاظ شده است.

2

بنابراین واژۀ صبر ،به بعد عملی و تحمل سختیها و مصائب و واژۀ استقامت ،به بعد
نظری و پایداری در ارزشها و عدم انحراف از راه حق اشاره دارد.
اهمیت و ضرورت صبر و استقامت

صبر و اساتقامت ،از جملاه اماوری اسات کاه جایگااه ویاژهای در اساالم داشاته و
سفارشهای فراوانی بر آن شده است؛ تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم ،اجار
و پاداش صابران را مختس خود دانسته 3و بر خالف دیگر مردمان ،اجرشان همسنگ
اعمالشان نیست و بدون حسابرسی و محاسبه خواهد بود؛ چنانکه در روایتی زیبا امیر
بیان ،امام علی

میفرماید« :صبر در کارها ،همانند سر در بدن است .همانگونه کاه

وقتی سر از بدن جدا شود ،بدن فاسد میگردد؛ اگر صبر از کارها جادا شاود ،کارهاا
تباه و فاسد خواهد شد».
در روایتی امام صادق

4

نیگ صبر الزمۀ ایمان معرفی شده است؛ حضرت میفرمایاد:

«صبر از ایمان و به منگلۀ سر در بدن است؛ چنانچه سر از بین برود ،بادن نیاگ از باین
رفته و اگر صبر نباشد ،ایمان نیگ از بین خواهد رفت».

5

ذکر این مقدمه ،اهمیت و ضرورت صبر و استقامت را در تمامی امور به خوبی نشاان
 .1حسن مصبفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج ،9ص 243و .242
 .2ابنکثیر؛ النهایه؛ ج ،4ص.531
 .3مؤمنون.555 :
ِ
الجسلدِ فلاذا
ِالرَس ِمن
 .4محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،2ص َّ « :16
َ
الصبر فی المور بمنزلَة َ
فارق الصبر المور فسد ِ
ت المور».
الجس َد فَ َس َد الجسد فاذا
فار َق الرَس
َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
 .5همان؛ ص « :39الصبر مِن ْاْلِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ک إِذَا
لب ال َْج َسلد کَلذَ ل َ
اللر َْس ذ ََه َ
الر َْس م َن ال َْج َسد فَإذَا ذ ََه َ
َّ ْ َ
ب َّ
يمان ب َمنْزلَة َّ
َ

ِ
يمان».
ب َّ
الصبْر ذ ََه َ
ذ ََه َ
ب ْاْل َ
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میدهد .همانگونه که بیان شد ،اقتصاد یکی از مهمترین عرصههاای جوامات بشاری
است تا جایی که از آن به ستون فقرات جامعه یاد شده است و خداوناد متعاال آن را
مایۀ قوام جامعه میداند 1.واضح است که اقتصاد یکی از مهمتارین اهاداف دشامنان
برای براندازی جامعۀ اسالمی بوده است و از این طریق ،سعی بر آن دارند کاه ارکاان
حکومت و جامعۀ اسالمی را مورد هجمه قرار داده و از بین ببرند.
با این توضیح ،اهمیت صابر و اساتقامت در برابار تحریمهاا و فشاارهای اقتصاادی
دشمنان بیش از پیش آشکار خواهد شد.
1ـ عوامل زمینهساز افزایش روحیۀ استقامت

صبر و استقامت ،رمگ دستیابی به موفقیتها بوده و ادبیات پارسی نیگ مملو از اشعار و
طاوآ بایاد ،جاور هندوساتان
ضربالمثلهایی در این باره است؛ همچون«:هرکه را ُ
کشد»2؛ یا «نابرده رنج گنج میسر نمیشود ،مگد آن گرفت جان برادر که کار کرد».
امیر بیان ،امام علی

ْ

3

در این باره میفرماید« :ب َّ
الص ْب ِر ت ْد َ ک َم َع ِالى اْلمو »« 4:با صابر ،باه
ِ

مقامات بلند میتوان رسید».
بدون ش

پیمودن قلل مرتفت و پشت سر گذاشاتن موانات و رسایدن باه آرمانهاای

اقتصادی نیگ با صبر ممکن خواهد بود و اگر مالحظه میشود که انبیا و اولیاای دیان
توانستهاند به اهداف بلند خود ،دست پیدا کنند ،مهمتارین عامال موفقیتشاان صابر و
استقامتی بود که به منظور رسیدن به اهداف مگبور ،از خود نشان دادناد و از ایان رو،
قرآن کریم معیار انتخاب امام را از میان پیامبران ،صبر میداند.

5

برخی از مهمترین عوامل زمینهساز افگایش روحیۀ استقامت در عرصاههای اقتصاادی
از این قرار است:
 .1نساء.1 :
 .2علیاکبر دهخدا؛ امثال و حکم دهخدا؛ ج  ،4ص .5933
عبدال سعدی؛ کلیات سعدی؛ ص .753
ُ .3مصلح بن
هّ
 .4عبدالواحد تمیمی آمد ؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ص .332
 .5سجده.34 :
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الف) باور به لزوم استقامت جهت دستیابی به اهداف واال در عرصۀ اقتصاد

بدون ش

یکی از ارکان مهم پیشرفت و اقتدار هر کشوری ،توسعۀ اقتصادی آن بوده

و دستیابی به این مهام نیاگ مانناد دیگار اماور ،در گارو صابر و اساتقامت در برابار
نامالیمات و تالش در جهت رفت موانت توسعه خواهد بود؛ برای مثال کشور ژاپن که
امروزه به عنوان یکی از ابرقدرتهای اقتصادی جهان مبارح اسات ،از لحااظ مناابت
طبیعی در وضعیت نامبلوبی قرار دارد و خاک آن نیگ کوهستانی و آتشفشاانی اسات.
از لحاظ سیاسی نیگ پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن52 ،میلیون نفار بیکاار
شدند و شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کردند تا جایی که حقوق افراد حتای
کفاف سیر کردن شکمشان را نیگ نمیداد و قیمتهاا  20تاا  30برابار قیمات رسامی
دولت بود .جنگ به جگ  3میلیون کشاته و زخمای ،باه بهاای ویرانای  31درصاد از
داراییهای غیرنظامی و نابودی و  45درصد از ثاروت ملای تماام شاد .ویرانیهاای
جنگ از ی

سو و پرداخت غرامت جنگی به متفقین ،یکی از هاگاران مشاکل ماردم

آن زمان بود؛ ولی دولت و مردم ژاپن با وحدت و صبر و اساتقامت در برابار تماامی
فشارها ،شروع به تولید داخلی کردند و با فرهنگ مصرف صحیح و قناعت و اعتادال
و مصرف کاالی وطنی و تالش و کوشش در راستای رفت موانت اقتصادی ،به دوماین
قبب اقتصادی جهان تبدیل شدند.

1

در انقالب اسالمی ایران نیگ این مسأله به وضوح دیده میشود کاه صابر و اساتقامت
مردم در برابر هجمهها و تحریمهای ظالمانه ،سبب شده اقتصاد ایران نسبت به دوران
پیش از انقالب ،رشد چشمگیری داشته باشد و وضعیت معیشی مردم نیگ به تبات آن،
به شکل قابل مالحظهای بهبود یابد.
آماری چون افگایش هگار درصدی صادرات کاال ،افگایش چندصاد درصادی سارانۀ
ملی 3 ،برابر شدن درآمد ناخالس ملی 3 ،تا  7برابر شدن تولید ناخالس داخلی ،رشد
 200درصدی بخش کشاورزی و ،...که توسط بان

جهانی مبرح شده ،حااکی از آن

 .1ر.ک :ایمان حقیقی؛ «توسعۀ اقتصادی ژاپن و عوامال کلیادی آن»؛ راهبارد یااآ؛ ساال اول ،شاماره
چهارم ،ص 231ا.247
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است که صبر و اساتقامت ملات ایاران در برابار تحریمهاا ،سابب رشاد روزافاگون
اقتصادی شده است.

1

این دستاوردها ،نتیجۀ صبر و استقامت ملت ایاران در رویاارویی باا مشاکالت باوده
است و بدون ش

زین پس نیگ رسیدن به قلههای مرتفت اقتادار اقتصاادی ،در گارو

صبر و پایداری آحاد مردم خواهد بود و باید تمام تالشهاا در جهات نهادینهساازی
بیشتر باور عمومی بر این باشد که امکان دستیابی به توساعۀ اقتصاادی باا جادیت و
استقامت وجود دارد.
و اصحاب باوفایش در برابر فشارهای اقتصادی

ب) الگو قرار دادن استقامت نبی اکرم

تورق تاریخ صدر اسالم ،نشاندهندۀ این واقعیت است که مشرکان قاریش باه قصاد
نابودی اسالم و تسلیم کردن پیامبر

 ،به نقشهها و توطئههای فراوان باهویژه اعماال

فشار و تهدید و تحریمهای اقتصادی علیه نظام نوبنیاد اسالم و مسلمانان پرداختند؛ تا
جایی که قبعنامهای در این باره صادر کردند و آن را در خانۀ کعبه آویختند کاه طباق
آن ،پیامبر اکرم

و خویشاوندان وی ،از هرگونه خرید و فروش ،ازدواج ،ارتبااط و

معاشرت محروم شدند.

2

سران مشرکان قریش با اقداماتی چون نظارت و مراقبات بارای اجارا و عادم نقاض
تحریمها ،پایین آمدن قدرت خرید مسلمانان و گران فروختن کاالها در بازار مکه باه
مسلمانان و ممانعت از رسیدن آذوقه و کاال به شاعب ابیطالاب ،وضاعیتی بغارنج را
برای مسلمانان پدید آوردناد؛ باه گوناهای کاه هایچ چیاگ مگار در نهاان باه ایشاان
نمیرسید.

3

این شرایط تا جایی ادامه داشت که تمامی اموال حضرت خدیجه  4و ابوطالاب
مصرف شده و کار به جایی رسید که محاصرهشدگان در شعب از بار درختاان باه
 .1خبرگگاری مشرق نیوز؛ «عملکرد انقالب اسالمی در آمارهای جهانی»؛ کدخبر.339931 :

ال
 .2ابنهشام؛ سیرة محمد رسول ه ّ
 .3احمد بن حسین بیهقی؛ دالئل النبوة؛ ج ،3ص33و .253

(از تبارشناسی تا هجرت ؛ ج ،5ص.354

 .4محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،53ص .33
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عنوان غذا استفاده میکردند و کودکان در فشاار گرسانگی نالاه سار داده و مشارکان
صدای ایشان را از آن سوی شعب شانیده ،بارای یکادیگر نقال میکردناد 1و حتای
تعدادی از محاصرهشدگان از گرسنگی جان باختند.
در آن دوران ،پیامبر اکرم

2

و دیگر مسلمانان برای حراست از اسالم و تعداد انادک

مسلمانان ،استراتژی و راهبردهایی را در پیش گرفتند که نه تنها تسلیم نشادند؛ بلکاه
پایهگذاری هجرت باه مدیناه و گساترش اساالم در سراسار جگیرةالعارب و دیگار
کشورها از آن زمان آغاز شد.

3

تحمل و صبر و استقامت مسلمانان صدر اسالم ،سبب شد که ندای توحید تاا اماروز
به گوش جهانیان رسیده و وعدۀ حق پروردگاار مبنای بار ظهاور اساالم ،باه عناوان
واالترین دین در حال تحقق باشد؛ 4چنانکه بر اساآ اعالم مرکگ تحقیقاتی پیو ،اسالم
سریتترین رشد را در میان ادیان جهان دارد و تا سال  3010باه پرطرفادارترین دیان
جهان تبدیل خواهد شد.

5

انقالب اسالمی ایران نیگ با اهداف و آرمانهای واال ،از این قاعده مستثنا نباوده اسات
و دشمنان بر آن بودهاند که با اعمال فشاارها و محاصارۀ اقتصاادی خاود ،جمهاوری
اسالمی را به زانو درآورند .آغاز این فشارها از خرداد سال  13بوده 6و تاا اماروز نیاگ
ادامه دارد .آنچه آنها را در این توطئاهها ناکاام گذاشاته ،روحیاۀ صابر و اساتقامت و
تحمل سختیها و مشقات ،بهویژه در آغاز ایجاد حکومت اسالمی بوده است.
ج) توجه به پیامدهای منفی ترک استقامت

یکی از اشتباهات رایجای کاه بار اثار تبلیغاات مساموم دشامنان در باین برخای از
 .1احمد بالذری؛ انساب االشراف؛  ،5457ج ،5ص.324
 .2عگالدین ابناثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ ص.101
 .3سعید سید حسینزاده یگدی و محمدجواد شریفزاده؛ «سیرۀ پیامبر اکرم

در مقابله با تهدیادهای

اقتصادی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،دوره  ،53شماره  ،33سال  ،5291ص1ا.20
َ

ْ

ْ

َ َ ْ
َ و ََ
َ ْ
و َ
َ
و
و
َود ْ َ
ال وه َد َ
ون».
ینک ِل ِه َول ْوکر َهال ومشرک َ 
 .4توبه« :22 :ه َوال ِذَأ ْر َسل َر وسول وه ِب 
ینالح ِق ِلیظ ِهرهعل ِ
یالد ِ
ِ ِ
ِ
ِ

3057/2/5؛کدخبر5. https://www.presstv.com/DetailFr/Islam-PEW-India-US 153194:
5291/3/25؛کدخبر6. https://www.tasnimnews.com/5030345:
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کوتهفکران رواج یافته ،مقایسۀ شرایط کنونی کشور ما با دیگر کشاورهای سالبهپذیر
در منبقه است که به ظاهر در رفاه به سر میبرند ،اما در واقت قاادر باه ایساتادگی در
برابر استعمارگران نبوده و در نتیجه مجبور به خریاد تسالیحات از ایشاان باه قیمات
گگاف شدهاند ،آن هم به دلیل هراآ بیاساسای کاه ساران سالبه در دلهایشاان باه
وجود آوردهاند و چارهای جگ تحمل بار تحقیر و بااجدهی باه ایشاان ندارناد .بارای
نمونه ،کشور عربستان در سال  3057توافق تسلیحاتی  430میلیاارد دالری باا آمریکاا
امضا کرد 1.این تسالیحات در راه جناگافروزی در منبقاه ،باهویژه در کشاور یمان
صرف میشود .جالب اینکه پیش از آن ،رئیسجمهور آمریکا با لحنی همراه با تهدیاد
و تحقیر دربارۀ عربستان گفت« :عربستان برای ما گاوی شیرده اسات کاه هار وقات
شیرش تمام شود ،آن را سر میبریم».
در مقابل ،کشور ایران که از آغاز انقالب تا کنون طعم تحریمهاا و شارایط اقتصاادی
ناگوار را چشیده ،به پیامادهای منفای تارک اساتقامت و تسالیم در برابار مساتکبران
جهانی توجه داشته و این تهدیدها را به فرصات تبادیل کارده و باا تقویات روحیاۀ
خودباوری ،به بسیاری از فناوریهای نوین دست یافته است.
۲ـ موانع استقامت

مهمترین اموری که میتوان از آنها به عنوان موانت استقامت یاد کرد ،عبارتاند از:
الف) جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان

یکی از مهمترین دالیال سساتی و عادم پایاداری و صابر و جاگع و فاگع در برابار
مشکالت ،بهویژه مشکالت اقتصادی ،شیوع ضعف در ایماان و اعتقاادات و تارویج
روحیۀ ناامیدی در جامعه است.
در دنیای کنونی و با گسترش و توساعۀ وساایل ارتبااط جمعای ،باهویژه شابکههای
ماهوارهای و اجتماعی و دنیای مجازی ،عالوه بر از بین بردن قوا و نیروهای انسانی و
دفاعی به وسیلۀ جنگ واقعی از سوی دشمنان رو به افاول ،جنگای مهلا تر باه ناام
 .1خبرگگاری مهر؛ «قرارداد  430میلیارد دالری تسلیحاتی آمریکا و عربساتان»؛  ،5293/03/20کادخبر:
.2934393
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جنگ روانی است .آثار مخرب این نوع تهاجم بسیار گستردهتر و خانمانبرانادازتر از
جنگ واقعی است .دشمن هگینههای گگافی را در ایان زمیناه در نظار گرفتاه اسات؛
هگینههایی چون تخصیس بودجاۀ ماالی  51میلیاون و  522هاگار دالری باه بخاش
فارسی صدای آمریکا و  3میلیون و  937هگار دالری به رادیو فردا که تنهاا بخشای از
جنگ نرم آمریکا در سال  3051علیه جمهوری اسالمی ایران بوده اسات و البتاه ایان
تنها بخشی از خبرهای مبرح شده در این زمینه است .هگیناههای محرماناه را شاامل
1
نمیشود.
در جنگ واقعی ،زمانی که افاراد جامعاه متوجاه هجاوم دشامن باا اسالحۀ واقعای
میشوند ،همه برای دفاع بسیج شده و میکوشند دشمن را از خااک خاویش بیارون
برانند و بر آن غلبه کنند؛ ولی در جنگ نرم بسیاری از اوقات ،افاراد ناه تنهاا متوجاه
شبیخون و قتلعام فرهنگی دشامن نمیشاوند؛ بلکاه تحات تاأثیر القائاات آن قارار
میگیرند و این ،سبب بروز بسیاری از نابسامانیهای فکری و عقیادتی و فرهنگای و
رواج تفرقه و ترویح ناامیدی جامعه میشود .در این نبارد ناه تنهاا ارزشهاا بار اثار
تهاجم فرهنگی دشمنان کمرنگ میشود و ایمان و اعتقادات نیگ به سستی میگرایاد؛
بلکه انتشار اخبار نا امیدکننده و تبلیغات منفی در برابار حکومات اساالمی و نادیاده
گرفتن پیشرفتها در زمینههای گوناگون و ترسیم آیندهای تیره و تار و مملو از فقر و
یأآ ،جامعه را به انحباط فکری و عقیدتی سوق میدهد .الحق که ایناان کاارگگاران
َ
و و
و
ـدک وم
یع
شیبان رجیمی هستند که خداوند متعال در قرآن کاریم میفرمایاد« :الشـیطان ِ
ْ و َْ
َْ ْ
شاء»« 2:شیبان به شاما وعادۀ تنگدساتی میدهاد و شاما را باه
التق َر َویأ وم ورک ْم ِبالت ْح ِ
بدکاری امر میکند».
ب) ترویج روحیۀ رفاهطلبی و تجملگرایی

در قرآن کریم از رفاهطلبان به « ُمترفین» یاد شده اسات؛ یعنای افارادی کاه باه دنباال
 .1خبرگاااگاری رسااامی حاااوزه؛ «مهمتااارین عامااال افاااگایش و کااااهش اساااتقامت در عرصاااه
اقتصاد»؛ ،5297/55/30کد خبر.479307:

 .2بقره.333 :
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کامجویی ،لذتجویی ،رفاهطلبی منفی ،کامروایی ،خوشگذرانی و مانند آن میروناد و
این اعمال ،ایشان را از آخرت و یاد خدا غافل میکند .آثاری برای اتراف (رفااهطلبی
بیان شده که عبارتاند از :فساد و فحشا 1،ظلم و فساق 2،عجاب 3،غارور و تفااخر،

4

شادمانی هیجانی 5،تحقیر دیگران 6،تحلیل نادرست نسبت باه حاوادث و ساختیهای
هشداردهنده 7،تگئین زشتیها 8،ترک جهاد 9و کفران نعمت 10کاه در نهایات ناابودی
جامعه را در پی خواهد داشت.

11

همچنین تجملگرایی با رفاهطلبی ،راببۀ تالزمی دارد و در جوامت رفاهطلب ،فرهناگ
تجملگرایی غالب است .نتیجاۀ ایان فرهناگ آسیبرساان ،مصارفگرایی ،باهویژه
مصرف کاالهای لوکس و پر زرق و برق با برندهای خارجی و عدم اهتمام باه تولیاد
داخلی و مصرف کاالی ملی ،از بین رفتن روحیاۀ جادیت و تاالش و قناعات و در
نتیجه ،ترویج بالی جامعهسوز چشام و همچشامی اسات کاه خاود سارآغاز اناواع
مشکالت روانی و رفتاری و اختالفات خانوادگی خواهد باود .چاه بساا بسایاری از
نارضایتیهای اقتصادی که ریشه در تجملگرایی دارد و افاراد بارای تاأمین نیازهاای
اساسی خویش ،با مشکل چندانی روبهرو نیستند و در حقیقت آنچه در جامعه شااهد
آن هستیم ،فقر فرهنگی و دوری از آموزههای ناب اسالمیاست ،نه فقر اقتصادی.
 .1هود.553 :
 .2اسراء.53 :
 .3کهف23 :ا.24
 .4هود.53 :
 .5انعام44 :؛ هود9 :ا.50
 .0کهف23 :ا.24
 .1اعراف94 :ا.91
 .1یونس.53 :
 .1توبه 92 :و .43
 .16زمر49 :ا.10
 .11علی امینی؛ «اتراف ،رفاهگرایی اشرافی»؛ سایت کیهان ،5297/03/57 ،کد خبر.525720 :
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ج) الگودهی نامناسب

الگودهی مناسب و شایسته ،یکی از بهترین روشهای تربیتی بارای تغییار نگارش و
رفتار اجتماع است .گستردگی فعالیت رسانهها و بهویژه تلویگیاون ،سابب شاده ایان
ابگار یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلدهی فرهنگ مصرف در جامعه به شامار آیاد.
متأسفانه یافتههای پژوهشی طی دو دهۀ اخیار ،نشااندهندۀ آن اسات کاه برناماههای
تلویگیونی بیشتر به بازنمایی سب

زندگی مرفه پرداخته و عناصر مصرف تجملای را

به نمایش درآورده است 1.عالوه بر این ،روحیۀ تجملگرایی در افراد تأثیرگذار ،بایش
از دیگر افراد جامعه ظهور و بروز داشته و حتی در دولتمردان و کارگگاران حکاومتی
نیگ این نوع الگودهی به وفاور مشااهده میشاود کاه خاود سابب کمصابری اقشاار
آسیبپذیر در برابر مشکالت اقتصادی است .ترویج فرهنگ تجمالگرایی باه وسایلۀ
الگوها ،سبب از بین رفتن روحیۀ کار و تالش و قناعت میشود و در نتیجاه ،جامعاه
در پرتگاه انحباط اخالقی و عقیدتی قرار میگیرد .بدون ش

ارائۀ الگوهای مناساب

و برخورد قاطت و کوبنده با افراد مؤثری که سبب رواج الگوهای نامتناسب در جامعاه
میشوند ،بسیاری از مشکالت و آفات اقتصاد سالم را از بین خواهد بارد .امیرمؤمناان
علی

در نامۀ خویش خباب به عثمان بن ُحنیف که کارگگار ایشان در بصره بود و

در مهمانی اشرافی شرکت کرده بود ،خود را به عنوان الگو اینگونه معرفی میکند:
«بدان که هر کس را امامی اسات کاه بادو اقتادا میکناد و از ناور داناش او فاروغ
میگیرد .این

امام شما از همۀ دنیایش ،به پیرهنی و ازار و از همۀ طعامهاایش ،باه

دو قرص نان اکتفا کرده است .البته شما را یارا آن نیست که چنین کنید ،ولی مرا به
پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یار دهیاد .باه خادا ساوگند! از
دنیا شما پارۀ زر نیندوختهام و از همۀ غنایم آن ،مالی ذخیره نکرده و به جا ایان
جامه که این

کهنه شده است ،جامها دیگر آماده نساختهام».

 .1ر.ک :شیرزاد خوانچاه ساپهر و عرفاان ناصاری« ،نقاش بازنماایی رساانهای الگوهاای مصارف در
شکلگیری نگرشها و رفتارهای مصرفی مخاطبان» ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،سال هفدهم ،شماره
 ،35بهار  ،5293ص.559
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در مورد صاحب آن مهمانی و سفرۀ رنگین نیگ میفرماید:
«به خدا سوگند! اگر همۀ اعراب پشت به پشت هم دهند و به نبرد من برخیگند،
رو بر نخواهم تافت و اگر فرصت باه چناگ آیاد ،باه جناگ بار میخیاگم و
میکوشم تا زمین را از این شخس تبهکار کجاندیش پاکیگه سازم؛ چنانکه گنادم
را پاک کنند و دانهها کلوخ را از آن بیرون اندازند...؛ پاس ا پسار حنیاف! از
خدا بترآ! به همان چند قرص نان اکتفا کن تا از آتش رهایی یابی».

 .1شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ نامۀ.41
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