
 

 

حمایت از کاالی ایرانی؛

گام دوم انقالب ۀیانیب راهکاری در تحقق
زییدری خورمیمحمد ح

شوشتریمهدی 

هادی خوشنودی

دهیچک

 اقتصاد و است کشور یرینفوذناپذ و یریناپذسلطه مهم عامل و قوت ةنقط ،یقو اقتصاد

ت یتقو»د بر یاست. لذا تأک دشمنان دخالت و سلطه نفوذ، سازنهیزم و ضعف ةف، نقطیضع

 گام دوم ةیانیبمحور سوم  یدیکل ةنکت« تیفیکد انبوه و بایبر تول یاقتصاد مستقل، مبتن

مقام  .است یرانیا یت از کاالیت اقتصاد مستقل، حمایتقو یاز راهکارها یکی .انقالب است

را به ضرر کشور نگاه به خارج  ،یاقتصاد مسائله، در یانیدر محور سوم ب یمعظم رهبر

عدم ثبات بلکه  ؛کندینمکشور کمک  یداخل تیبه توان و ظرف تنهانه کهیطوربه ؛دانندیم

مسرفانه  یزائد و حت یهانهیو وجود هز هاتیاولو تیاقتصاد و عدم رعا ییاجرا یهااستیس

، پژوهش دانندیم ینامطلوب یامدهایآثار و پ یرا دارا یحکومت یهااز دستگاه ییهابخشدر 

در  یرانیا یت از کاالیحما یامدهایل آثار و پیتحل درصدد یلیتحل - یفیحاضر به روش توص

از تشبه به  یدور تسلط کفار، یاز: استقالل کشور و نف اندعبارتن آثار یجامعه است که اهم ا

 استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محالتی (مسئول:  سندهینوdr.heidary436@gmail.com)

 استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محالتی (mahdishoshtari@chmail.ir)
 استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محالتی (h.khoshnodi@gmail.com)
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در جامعه،  یکاریب، کاهش یکاربزه، کاهش یرشد اقتصاد مل ،یر اسالمیکفار و فرهنگ غ

 .یاسالم یسبک زندگگسترش 

 .یهبرر، مقام معظم انقالب گام دوم ةیانیب، اقتصاد، ید داخلیتولد، یرونق تول ،یرانیا یکاال :هادواژهیکل

 مقدمه:

و  یمسائل اقتصاد تیشعار سال را با محور یدهه است که مقام معظم رهبر کیاز  شیب

را  1397شعار سال  ،معظم له. کنندیم یگذارنام ید داخلیو تول یرانیا یت از کاالیحما

ت رفع یکرده و بر اهم یگذارنام« دیرونق تول»را  1398و سال « یرانیا یت از کاالیحما»

 دایدست پ یاقتصادبه استقالل  میخواهیماگر  ندیفرمایمو  کردهد یتأک یمشکالت اقتصاد

-https://farsi.khamenei.ir/speech)م یکن تیو از آن حما میاحترام بگذار یمل دیبه تول دیبا میکن

content?id=19516). 

 و یدیلک ۀک نقطیانقالب، اقتصاد را  گام دوم ۀیانیبدر محور سوم  یمقام معظم رهبر

ثر اات بشر، یمعنو وات یدر ماد ،فقر و غنا»: ندیفرمایم یو از طرف شمارندیبرم کنندهنییتع

دن به هدف یرس ی. لذا برا(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673)« گذاردیم

ب انقال ومدگام  ۀیانیبمحور سوم  ین راهکارها برایاز ا یکیاز به راهکار است. ین یاسالم ۀجامع

 است. یرانیا یت از کاالی)اقتصاد(، حما

ت از یماح یامدهای، آثار و پیرانیاۀ کنندمصرفت یبا هدف جلب حما ،ش رویپژوهش پ

 ستداده ا رارق ید و رشد اقتصاد کشور مورد بررسیدر جامعه را در جهت رونق تول یرانیا یکاال

آن  همّاکه  قرار داده است یرا مورد واکاو یرانیا یت از کاالیحما یامدهایآثار و پ و اهم

 از: اندعبارت

 ؛استقالل کشور .1

 ؛تسلط کفار ینف .2

 ؛یر اسالمیه به کفار و فرهنگ غاز تشبّ یدور .3

 ؛یرشد اقتصاد مل .4

 ؛یکاربزهکاهش  .5
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 ؛در جامعه یکاریبکاهش  .6

 .یاسالم یسبک زندگگسترش  .7

 یرانیا یاز کاالت یمفهوم حما. 1

ست در یعنیت یحما؛ بلکه ستین یرانیا یاستفاده از کاال یفقط به معنا یرانیا یاز کاال تیحما

و  هاقهیو سل ازهایبا ن انطباقو  یرانیا یکاال ۀاندازبهمصرف ، رویزیادهمصرف کردن، اجتناب از 

 :اندکردهعنا من یت را چنیحما یاست. مقام معظم رهبراز کشور  رونیب یابیبازارو  روز یهاتیمز

ناعت، ق یبه معنا ؛ بلکهستین ییگرامصرف ی، به معنایرانیا یت از کاالی، حماکهاین اول

 و اسراف است: یروادهیالزم مصرف کردن و اجتناب از ز ۀاندازبه

و  یطبقات یهاشکافروز است. اسراف، روزبه یبزرگ یجامعه بال یبرا ییگرامصرف

ست اکه الزم  ییزهایاز چ یکی. کندیم ترقیعمو  ترشیبرا  یر و غنین فقیشکاف ب

 یز پا، جامعه را اییگرامصرف .فه بدانند، اجتناب از اسراف استیخود وظ یمردم برا

مختلف  یهادانیمباشد، در  ترشیبدش یکه مصرف آن از تول یا. جامعهآوردیدرم

 هایادیزم و از یل و کم کنیم مصرف خود را تعدید عادت کنیشکست خواهد خورد. ما با

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3157) میبزن

. است یانریت ایفیباک یکاال ۀاندازبهمصرف  ی، به معنایرانیا یت از کاالی، حماکهاین دوم

هم  یو حت یارجخبرابر با جنس  یتیفیک با، مرغوب و انیبندانشبر اقتصاد  یکه مبتن ییکاال»

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886) «د شده باشدی، تولیبهتر از جنس خارج

...  ت است؛یان هم حمیروز است؛ ا یهاتیمزها و قهیازها و سلیانطباق با ن یکیت، یحما

 مردم ةقیسلد بشود که مطابق با یتول یزید چیمعنا است که بان یبه ا یرانیا ید کاالیتول

ادرات هم صرون از کشور و یب یابیبازار... الزم یهاظرافتل مردم ]باشد[، همراه با یو م

 -م یاهیما که با پانزده کشور همسا یستیاست. با یرانیا یت از کاالیاز انواع حما یکی

ن یز اا - را مصرف بکنند یرانیا یکاال توانندیمگرِ دوردست که ید یر از کشورهایغ

 میرا صادر کن یرانیا یم، کاالیاستفاده کن یگیهمسا

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272). 
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 بودن کاال یرانیار ایمع. 2

چه هر. شودیم دیتول رانیکاال در ا نیاز ا زانیاست که چه م نیا بودن یرانیا یکاال یاصل اریمع

ا نام، ]= نم ده برنکاال متعلق ب نیاگر اشتر است، یز بیبودن آن ن یرانیا ،شتر باشدیزان بین میا

 کنیل ؛میادادهرا از دست  نام تجاریاز  یناش سهم اشتغالِ قطعا   ،باشد یگرید نام تجاری[

. هد شدر کمک خوابه اشتغال کشو ،اخلقطعات در د یبرخ دیو تول یینها یکاال دیتول ۀواسطبه

ر اال دک دیتول زانیم ،کاال کیبودن  یرانیا ۀقضاوت دربار یشاخص اصل ،هدف نیاساس ا بر

 .(www.farsnews.com، 1/3/1397، یروزآبادیف یمرتض)مصاحبه با  داخل کشور است

 فرمودند: یمقام معظم رهبر

و  و ذهن و ابتکار یاقتصاد فعالیتو  هیکار و سرما ییمحصول نها یعنی یرانیا یکاال

و با دانش  اح با ذهن خودخود، کارگر با کار خود، طر ةیسرمابا  گذارهی. سرمازیچهمه

از  تیماحدر . یرانیا یکاال شودی[ مهاآنو محصول ]کار  کنندیهمه تالش م هانیاخود، 

 گذارانهیو سرما یاالن کارگرو فع یاالن اقتصادکه محصول تالش فع- یرانیا یکاال نیا

 ةدکنندیتولعنوان هم مردم نقش دارند به -است هانیااحان و مانند و طر زانیرو برنامه

 دیتول دیهم با ؛یرانیا یکاال ةکنندمصرفعنوان به رندهم مردم نقش دا ،یرانیا یکاال

 تالش کنند دیدر تول دیمصرف کنند؛ هم با دیکنند، هم با

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272). 

 یرانیا یت از کاالیحما یامدهایآثار و پ. 3

 تسلط کفار ی. استقالل کشور و نف1. 3

ه طبق ست کا کشور به خارج و تسلط کفار یعدم وابستگ، یرانیا یت از کاالیامد حماین پیاول

رند که ت دادالل یاریات بسیات و روایآحرام است.  انانتسلط کفار بر مسلم ،لیسب ینف ۀقاعد

، یاسیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیب ۀکه موجب سلط یدادوستدگونه ارتباط و هر

اد ی لیبس ینف ۀن مطلب تحت عنوان قاعدیناروا است. فقها از ا یو نظام ی، فرهنگیاقتصاد

وند خدا ؛لَاًینَ سَبِیومِنِالمُ یلَنَ عَیجعَل اهللُ لِلکَافِرِیلَن ... »فه است؛ یشر ۀین آیآن ا یکه مبنا کنندیم

 .(141: )نساء« قرار نداده است یراه و تسلط مؤمنینه ی، علکافران یبرا



                حمایت از کاالی ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیة گام دوم انقالب 

 

 

135 

م از خارج از کشور جنس وارد یداشتن اجناس مجبور هست یل حرمت، آن است که برایدل

 یدن چرخ اقتصاد کشور و وابستگیکفار بر کشور و نچرخ یتسلط اقتصاد ین به معنایو ا میکن

 یفقه ۀیاز قواعد ثانواست که  لیسب ینف ۀقاعدل بر حرمت، همان یدل ترینمهمگانه است. یبه ب

کافران بر مسلمانان  ۀطن مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و سلیهرگونه ارتباط ب یعنیاست، 

اسالم و  یل در روابط خارجیسب ینف ۀاعتبار خواهد بود. قاعدین قاعده، بیا حکمبه ،گردد

، یمختلف اقتصاد یهانهیدر زم یمیوتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصم مسلمانان، حقّ

ا فراهم ن رانابر مسلم کفارتسلط  ۀنیمقدمه و زم کهدرصورتی...  و ی، فرهنگی، نظامیاسیس

 ،ی)زنگنه شهرک سازدیگذارد و آن قرارداد را باطل میان میدر م یل پایسب ینف ۀآورد، قاعد

کافران  و تسلطل یسب یعدم نف یبرا یامقدمه ،ید ملیت از تولیحما ،نیبنابرا؛ (49: 73ش ،1391

 عدم تسلط کفار است. ۀمقدم ،یرا استقالل اقتصادیز ؛واجب، وجوب دارد ۀاست که از باب مقدم

ل و یه موجب سبک یمکچ حیه ،عیه در عالم تشرکد یفرمایم هیآن یدر ا متعالخداوند 

است.  نشده زینع و جعل یوجود ندارد و تشر ،ن باشدانان و مسلماافر بر مؤمنکو سلطنت  علوّ

 ست واسات، جعل نشده ایچه در باب عبادات و چه در باب معامالت و چه در س ،مکن حیا

 ،اشدبمسلم  افر برکو سلطنت  علوّ یبرا یم، موجبکآن ح ۀیه از ناحک یمکح هرگونه ن،یابنابر

 .(349 :1ج ،1401، یبجنورد ی)موسو ع مرفوع استیتشر ۀفه از صفحیشر ۀین آیا یمقتضابه

از  یه؛ گروینیوکنه جعل ت وجود دارد یعیجعل تشر کی ه،ین آیدر ا که،نکتۀ قابل توجه این

 ،یتهران ینی)حسهست  زین نیوکبه لحاظ ت ،فه آمده استیشر ۀیه در آک ین نفیه اکاند بزرگان گفته

شه یهم ورده است کرا جعل ن یزین چیخداوند سبحان چن ،نیوکدر عالم ت یعنی ؛(110: 3ج، 1421

، هین آیر ادت. سین معنا نیانگر ایب ،هین آیا اهرن ظکل ؛و سلطنت دارند سلطهتفوق و  ان،مسلمان

 ۀعدر جام یلک ۀقاعد کیان یو در مقام ب یگذارع و در مقام قانونیشارع مقدس در مقام تشر

ه سبب ک یزیو هر چ ی، هر قراردادیمانی، هر پیا، هر معاملهی، هر عقدیمکاست. هر ح یاسالم

 .(350 :1ج، 1401، یبجنورد ی)موسو تاس یمنف ،افر بر مسلم شودک یالیافر و استک علوّ

 یبر بازار داخل هاآنرا باعث تسلط یز ؛استفاده کرد یخارج ید از کاالینبا بر این اساس،

 ۀسلط یوقت افتد؛یهم اتفاق م یاسیس ۀسلط فتد،یاتفاق ب یاقتصاد ۀاگر سلطرا یز خواهد شد؛

http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
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 ۀرخ بدهد، عمال  سلط یفرهنگ ۀسلط ی، وقتدهدیمرخ هم  یفرهنگ ۀسلطرخ دهد،  یاسیس

 است. هم اتفاق افتاده یو معرفت یفکر

ۀ فاداه کاست  فرموده« لًایسَبِ» یاق نفیدر س هرکن صورتبه ،فهیشر ۀیدر آ لیسبن یهمچن

گرچه  ؛«است! ن قرار ندادهینسبت به مؤمن کافران یبرا یلیسب چیهخداوند  ،ابدا »ند: کیعموم م

وجب ه مک ینن، هر قانویبنابرا؛ باشد الجملهیفو تفوّق  یل مختصر و راه سلطۀ جزئیسب کیآن 

ن ید ایؤم ست.ا یمنفه مطرود و ین آیا حکمبهافر نسبت به مؤمن باشد، ک یبرا یلیش سبیدایپ

 یه حاوکنند کیان میرا ب یمکح کهیهنگام ائمّه یوقتات یاز روا یاری، در بسکهآن مطلب

 ینَ عَلَیرِافِکلِلْ هُاللّ جْعَلَیوَ لَنْ » :ۀیاست، استشهاد به آ ینسبت به مسلم یافرکعدم تسلّط و قدرت 

ست نداده ا قرار یطو تسلراه  مؤمنینه ی، علکافران یکه خداوند برا دننکیم« لًاینَ سَبِیالْمُؤْمِنِ

 .(111-110: 3ج، 1421، یتهران ینی)حس

باشند، مانند اقالم  هم ازیموردن یاز طرفو  شوندن دیاز کاالها در داخل تول یبرخالبته اگر 

استفاده کرد و  یخارج یاز آن کاال توانیمعقل  حکمبهن موارد ی... در ا و یضرور یپزشک

ست و از یت از آن نیحما یبه معنا هاآناز  استفاده چراکه ؛ستیز مانع نیل نیسب ینف ۀقاعد

منع  هاضرورت« ح المحظوراتیالضرورات تب»ضرورت  ۀقاعد حکمبه یدر موارد اضطرار یطرف

که به آن  یهر حرام که« فهو حالل هیکل حرام مضطّر ال»اضطرار  ۀقاعدو  کندیمرا مباح  هاشده

نجات جان انسان شده  یحکم به خوردن محرمات برا یحت ،حالل است ،میکن دایپاضطرار 

 2ن دو قاعده اشاره دارند.یبه ا صراحتبه نیات معصومین و رواآفه قریات شریآ 1است.

                                                             
و لکن  شودیمضطر نم یءچه بسا انسان به ش»: ندیفرمایو م دانندیضرورت را اعم از اضطرار م ینیامام خم .1

  (.، 1429: 48ینیخم امام) «شود انیکه آن کار ات کندیضرورت اقتضا م

 (؛3)مائده: « غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ َمخْمَصَۀٍفَمَنِ اضْطُرَّ فِی »(؛ 173)بقره:  «عََلیهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیَر باغٍ وَ ال عادٍ فاَل إِثْمَ». آیاتی مانند: 2

 ...«إَِلیهِ مَا اضْطُرُّوا ... رُِفعَ عَنْ ُأمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ »( و روایاتی مانند: 119)انعام:  «إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیهِ کمْیقَدْ فَصَّلَ لَکمْ ما حَرَّمَ عَلَ»

ٌء لَیسَ شَی»(؛ 97: 24ج)همان،  «عَلِمَ مَا یضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمضطرّ»(؛ 369: 15ج ، 1409)حرعاملی، 

(؛ 483: 5ج)همان، « مضطّراً َلیسَ عِنْدَهُ غَیرُهَا... کونَ یإِلَّا أَنْ » (؛228: 23ج )همان،  «مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أََحلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ

 (.104-75 :1397 ،یزیخورم یدری)ر.ک: ح( 36: 4ج، 1413)صدوق،  «...باغیۀفَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ ال عادٍ هذه غیر »
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ار یسبست و ان مهم پرداخته یبه ا یز در موارد متعددیران نیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 ؛شودیمشاره اورد نمونه به چند م ید کفار بر مسلمانان تسلط داشته باشند. براید کرده که نبایکتأ

، یریپذسلطه و یگرسلطه و یشکِستم و یهرگونه ستمگر ینف قسمت ج؛ 6بند  2اصل  الف(

د توجه را مور یمل یهمبستگ و یفرهنگ و یاجتماع و یاقتصاد و یاسیاستقالل س عدل و قسط و

 .بنددیم یاسالم ین اصل هرگونه راه تسلط از کفار را بر جمهوریا که قرار داده است

 یمهورن اصل دولت جینفوذ اجانب. ا از یریجلوگ و استعمار طرد کامل؛ 5بند  3اصل  (ب

 .اربردرا به ک ودخامکانات  ۀهم اصل دوم، در ل به اهداف مذکورین یبرا کندیمرا موظف  رانیا یاسالم

 یل بران اصیا .اقتصاد کشور گانه بریب یاقتصاد ۀاز سلط یری؛ جلوگ8بند  43اصل  (ج

 ن درانسا یهاازیبرآوردن ن ت ویکردن فقر و محروم کنشهیر جامعه و ین استقالل اقتصادیتأم

 .استران یا یاسالم یجمهور و اقتصاد یحفظ آزاد با ان رشد،یجر

 و یصنعت و یتجارت امور در مؤسسات و هاشرکتل یتشک ازی؛ دادن امت81اصل ( د

 .ممنوع است ان مطلقا یخدمات به خارج معادن و و یکشاورز

ورت با ضر موارد در مگر ؛از طرف دولت ممنوع است ی؛ استخدام کارشناسان خارج82اصل  (ـه

 ور است.کش یادتسلط کفار در امور اقتص ین دو اصل در رابطه با نفیکه ا یاسالم یمجلس شوراب یتصو

و  ییجوسلطههرگونه  ینف بر اساسران یا یاسالم یجمهور یاست خارجی؛ س152اصل  (و

 مسلمانان و ۀهم حقوق دفاع از کشور، یت ارضیتمام و جانبههمهحفظ استقالل  ،یریپذسلطه

 است. محارب ریغمتقابل با دول  زیآمصلحو روابط  گرسلطه یهاقدرتعدم تعهد در برابر 

 رهنگ،ف ،یو اقتصاد یعیگانه بر منابع طبیب ۀکه موجب سلط ؛ هرگونه قرارداد153اصل 

 .ممنوع است ،گر شئون کشور گرددیارتش و د

؛ ستاران یتسلط کفار بر ا هرگونه یدر نف یاست خارجین موارد از اصول مهم در سیا

اه را دن و هم رکه گذشت و هم استفاده نکر ییت به همان معنایعدم حما یکل طوربهن یبنابرا

دشمن  سلطباعث ت یدات داخلین تولیجاد رقابت بیباز گذاشتن و هم عدم ا یخارج یکاال یبرا

 به خارج را به دنبال خواهد داشت. یو وابستگ

و  یقو ۀنقط ،یفرمودند: اقتصاد قو گام دوم ۀیانیبم انقالب در رهبر معظ ،ن راستایدر هم

 سازنهیزمضعف و  ۀنقطف، یکشور است و اقتصاد ضع یریو نفوذناپذ یریناپذعامل مهم سلطه
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وب یع ترینمهماز  یکی ،یت داخلیو ظرف به تواننه  نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است و

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) اقتصاد کشور است

 یر اسالمیاز تشبه به کفار و فرهنگ غ یدور. 2. 3

هنگ و ه به فریبشفرهنگ کشور  ،زمان مروربهن است که یا یرانیا یت از کاالیامد دومِ حمایپ

 یماریبنوع  کی ،رن تشبه به کفایا ،یکفار نخواهد شد. از منظر مقام معظم رهبر ورسومآداب

 ای لباسشان هست یرو یفالن نشان خارج ندیکه بگو دیآیخوششان م یاعده کیاست که 

 عالج کرد دیرا با یماریب نیاست؛ ا یماریب کی نیهست؛ ا شانیخوراک ۀلیوس یرو

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12309). 

 :شودیمبحث  یاساس ۀتشبه به کفار در فقه در دو حوز یکل طوربه

 ن نوشتار خارج است(.ی. تشبه در عبادات )که از موضوع ا1

و  شیسه نوع پوشش، آرا ر عبادات به تشبه دریکه تشبه در غ ر عباداتی. تشبه غ2

رد شده ن سه قسم وایاز تشبه در ا یبه نه یات فراوانیات و روای. آگرددیمم یتقس ورسومآداب

تمام به نظر  یعبر مد (71 :منون، مؤ35: ونسی، 42: ، مائده15: )نساءن آقر فهیات شریداللت آ اما ؛است

 ت،یدد، شرک، عبوین است، مثل توحین دیادیات مربوط به مسائل بنین آی، چون ارسدینم

 .(96-94: 8 و 7 ، ش3س، 1385، ی)نجفامبر و... است( یرسالت پ

شاره اچند نمونه  وارد شده است که به یات فراوانیروا ،ورسومآدابش، یدر نوع پوشش، آرا

 شدن کاال وارد ود از خارج وارد شود یبا ، قطعا  یرانیا یت از کاالیدر صورت عدم حما که شودیم

 یرا در پ هانآجزء تشبه به  یاجهینت یو مسائل فرهنگ یاز خارج در موارد مربوط به سبک زندگ

از  یاریکه در بس وشلوارکتتفاده از مانند فرهنگ اس ،در پوشش خصوصبه ،نخواهد داشت

ن یا ۀادام ... که ن وران، عراق، افغانستایمانند ا ییکشورها .مد روز شد مروربه ،جهان یکشورها

 یورهادر کش و تهبرگرفرا در  یو اجتماع یفرد یتمام زندگ مروربهروش پوشش زنان آن جامعه و 

 :گرددیمل بدان اشاره یات ذیدر روا که خواهد داشت یمسلمان دور شدن از اسالم را در پ
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منان کرد، به مؤ یامبرانش وحیاز پ یامبریپخداوند به »فرمود:  ت اول: امام صادقیروا

شما  وگرنه؛ دیو راه دشمنان مرا نرو دیو طعام دشمنان مرا نخور دیبگو لباس دشمنان مرا نپوش

 .(146 :15ج، 1409 ،ی؛ حر عامل348 :2ج ،1389، بابویهابن) 1«د بودیدشمنان من خواهۀ هم در زمر

دارد  میر تحردظهور  واست  ینه د،یلباس دشمنان مرا نپوش« یلَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِ» ۀملج

« یدَائِأَعْ کلِوا مَسَاکوَ لَا تَسْلُ» ۀشده و جمل یه کفار نهیاز پوشش شب ،نیبنابرا؛ (116: 1387)مظفر، 

 کفار است. ورسومآدابه شدن به یاز شب ید، نهیدشمنان من عمل نکن یهاروشبه 

 یمادهانو  اختصاصاتکه از است  ییهایدنیآن دسته از پوش ،ت از لباس اعداءیمنظور روا

 یهنمشمول  ،لذا ؛ودربه شمار  کفارلباس  ۀپوشند ،آن ۀپوشنددر عرف که  یاگونهاست؛ به کفار

 مانند ییهانشانو  هالباس رسد اکنونیخواهد بود. به نظر م اد شده است و حرامیدر عبارت 

انند معاصر هم یفقها یکه برخن مقوله هستند؛ چنانیاز هم رانیا ۀون در جامعیکراوات و پاپ

، 1380،یود)محم دانندیز نمیرا جا هاآناهلل مکارم، استفاده از تیو آ یاهلل صافتی، آیاخامنه اهللتیآ

 ال مث ؛شدبا تشبه یبه معنا یخارج یورود کاال ست کهین نیا ین به معنایا قطعا و  (68: 2ج 

د )مانن کندیم دیتول یاو محصوالت یهر کشور برا ۀبر اساس فرهنگ و ذائق نیمثل چ یکشور

 (.مسلمانان یو ... برا حیتسب

ت اول آورده شده که یاز روا یکه با اندک تفاوت یخ طوسیت معتبر از شیت دوم: روایروا

 یلباس دشمنان مرا نپوشند و غذا :به قومت بگو»فرمود:  یامبرانش وحیاز پ یکیخداوند به 

                                                             
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ یزِیدَ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ . 1

لَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِی وَ لَا قَالَ أَوْحَی اللَّهُ َعزَّ وَ جَلَّ ِإلَی نَبِی مِنْ أَنْبِیائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 نی(. ا146 :5ج  ،1409 ،ی؛ حرعامل348: 2ج  ،1389، بابویهابن) تَسْلُکوا مَسَالِک أَعْدَائِی فَتَکونُوا أَعْدَائِی کمَا هُمْ أَعْدَائِی

 قیتوث یمورد اعتماد و دارا انیراو ۀهم ع،یصدوق در علل الشرا خیش قِیطر رایز ؛حسن است یاز نظر سند تیروا
در عُده توثیق کرده است و  یسکونی را شیخ طوس ی(. ول258 :1ج ،یلی)اردبی و سکون یمگر نوفل ؛خاص هستند

یزید نوفلی توثیق صریحی نرسیده است و نبولی راجع به حسین ؛کنندگفته است که فقها به روایات او عمل می
نوفلی نیز  ۀشود که از ناحیمعلوم می ،نوفلی رسیده است ۀکه کتاب سکونی و روایات او به وسیللکن با توجه به این
 (.5345: 17، ج1419 ،یزنجان یریکردند )شبعلما اشکال نمی
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ه شکل دشمنان من نکنند که از دشمنان من محسوب یدشمنان مرا نخورند و خود را شب

 .1(172: 6ج، 1407، ی)طوس «شوندیم

« یائِلِ أَعْدَکمَشَابِلُوا کشَایلَا » ۀآن جملت اول است و اندک تفاوت یز مانند روایت نین روایا

 نموده است. یشدن با کفار نه شکلهماست که از جهت 

  :تداوود و مسند احمد آورده اسیبه نقل از کتاب سنن اب یحل ۀت سوم: عالمیروا

ان کله ه وآیاللّه عل یه صلّالثوب، ألن عائشة قالت: إن رسول اللّ یب فیره التصلکی»

  «یلنصاربه باه من التشیقطعه، و لما ف یعنی ب إال قضبه،یه تصلیئا فیته شیب یف کتریال

که در  یزیهر چ گفت که رسول خدا شهیعارا یز؛ لباس یب رویمکروه است تصل»

  .(506 :2ج، 1414، ی)عالمه حلان بود یحیرا تشبه به مسیز ؛شکستیمب بود یتصل اشخانه

 را در ایءیچ شیه شه گفته است: رسول خدایعا رایزلباس مکروه است،  یب بر رویتصل

را آن تشبه به یز؛ دیبُریمرا  آن کهاین مگر ؛کردینمب در آن بود رها یصل نقش هک خانه

 «بٍیصَلِ هِ نَقْشُیمَُصلَّبٌ عَلَ»که در آن نقش مصلب دارد.  یاجامه یعنیب یتصل ان است.یحیمس

 .(345: 2ج، تایب، یومی)ف

ماً ینْ حَلِکإِنْ لَمْ تَ»: فرمودندت شده که یروا ۀالبالغنهجدر  نیر المومنیاز امت چهارم: یروا

 ید را بردبار کن، کسخو ،یستیردبار نباگر  ؛«مْنْهُمِونَ کیأَنْ  کفَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَ 

 .(444 :1414، ید رضی)س آن قوم شوده یک است شبیکند، نزد یه به قومیکه خود را شب

ه از نظر ک شودیمگوناگون وارد شده است، استفاده  در موارده کات فوق یز مجموع رواا

ن یل ایدل ،. احتمال دارداست یروه و منهکفار است، مکه مختص ک یانجام دادن افعال اسالم،

، بدون رفتهرفتهه مسلمانان ک شودیمموجب  ین افعالیه انجام دادن چنکن باشد یا یراهت و نهک

دشمنان  ۀآن ورود در زمر ۀجیه نتک فتندیاز آنان ب یرکف یرویپ ۀه خود بخواهند در ورطکآن

گر از ید یکی ،نیبنابرا؛ (39 :15ج ، تایب، ی)خراز خواهد شد یوه اسالمکاسالم و سلب استقالل و ش

                                                             
حَی اللَّهُ إِلَی نَبِی مِنَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَوْ». 1

وَ لَا یطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِی وَ لَا یشَاکلُوا بِمَشَاکلِ أَعْدَائِی فَیکونُوا أَعْدَائِی کمَا اْلأَنْبِیاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِک لَا یلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَاِئی 

 ..(172 :6ج، 1407)طوسی،   «هُمْ أَعْدَائِی
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، تشبه به کفار است که از یخارج یو استفاده از کاال یرانیا یت از کاالیعدم حما یهابیآس

 ۀسلطو  یو اسالم یر فرهنگ بومییموجب تغ را تشبه به کفاریز ؛ستیرفته نیات پذیمنظر روا

 .شودیمکفار  یفرهنگ

صالح است که طرز لباس و ینمذموم تشبه به کفار صرفا  از آن جهت  د توجه داشتیبا

ردن و وارد ک اندنماد فرهنگ موارد نیا است کهمذموم ن جهت یبه ا؛ بلکه باشد هاآنه به یشب

کشور  یرهنگان رفتن استقالل فیاز م یعنی یرانیا یت از کاالیجنس از خارج کشور و عدم حما

ر ه کفابفرهنگ کفار که همان تشبه  ینیگزیجا یعنیکشور  ین رفتن استقالل فرهنگیو از ب

 خواهد داشت. یرا در پ هاآنن تشبه، تسلط یاست و هم

 :میرنگه دا د فرهنگ کشور خودمان رایبا کهاین د دارند بریکز تأین یعظم رهبرمقام م

و  میکن میو تنظ قیتنس یداخل دیتول جیفرهنگ کشور خودمان را به سمت ترو دیما با

ت فرهنگ به مل نیا یمتماد یهاسالاست. در گذشته،  یمهم زیچ یلیخ نیا م؛یببر شیپ

گفته  یبروند. وقت یو خارج گانهیب یهاشده است که به دنبال مصنوعات و ساخته قیما تزر

بهتر بودن و  یبود برا یاستدالل تام و تمام کی نیاست، ا یجنس خارج نیا شدیم

هم  دستبهدست دی. همه با.عوض شود. دیفرهنگ با نیجنس. ا نیتر بودن امرغوب

ما و بر  ةجامع رب یکند و فرهنگ دایزش پکند؛ ار دایداخل رجحان پ دیبدهند تا تول

 میرا ارزش بدان یداخل دیما حاکم شود که مصرف کردن تول یهاذهن

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6386). 

 : ندیفرمایمار دشمنان و کف یبا ورود کاالها یز با اشاره به ورود فرهنگ غربین ینیامام خم

ج یوا تریمنافات داشته باشد و  یو اخالق اسالم عفتدن آن با یه پوشکچه آن ...

شود، واردات و یاست، محسوب م یه دشمن فرهنگ اسالمک یفرهنگ غرب

 .(1013: 2ج،  ،1424ینیخمامام ) ...ستیز نیدن آن جایو پوش دوفروشیخر

 ی. رشد اقتصاد مل3. 3

ران و ینه رقابت در ایباعث فراهم نمودن زم یرانیا یو استفاده از کاال یرانیا یت از کاالیحما

دن چرخ اقتصاد کشور است. مقام معظم یچرخ ۀنیجهان است که خود زم یبلکه در کشورها

 یبر رو که دانندیماقتصاد  یسازمقاوم یضرورت براک یرا  یجنس داخل دیخرز ین یرهبر

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) گذاردیم ریکشور تأث نیا زیچهمه
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صاص اخت یو امور مال یمل فصل چهارم به اقتصاد ،رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساسدر 

در  .ه استردکن ییتبرا  یستم اقتصاد در نظام اسالمیو س یزده اصل اهداف و مبانیس یو طدارد 

قام ماست.  ان شدهیب بر اقتصاد کشور گانهیب یاقتصاد ۀاز سلط یریجلوگاصل چهل و سوم  8بند 

همه  ست.ا یمردم شتیاقتصاد و مع ۀمسئلما امسال  یاصل ۀمسئل» :ز فرمودندین یمعظم رهبر

 «یمل دیکار کنند و محور هم عبارت است از تول دیتالش کنند، همه با دیبا

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=39247). 

نس رف جمص م؛یتعصّب داشته باش دیخودمان با یما نسبت به اقتصاد مل»فرمودند:  نیز و

 و یاخلنسبت به مصرف د ،میتعصّب داشته باش یستیما است؛ ما با مهم وبیاز ع یکی یخارج

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272) «مانیو اقتصاد مل یجنس داخل

هم قتصاد مااست.  تیاقتصاد در اولو شهیکه هم ندیفرماینم معظم لهن است که یمهم ا ۀنکت

 ،یخیمقطع تار نیا راما د؛ دهدیدارد و مناسبات را شکل م تیطور که فرهنگ اهماست، همان

که  تروشن اساقتصاد است.  کند،یرا به کشور و جامعه وارد م یجد بیکه آس یاآن حوزه

مسائل  وات در موضوع شهیر زنند،یضربه م نیکه به اجتماع و د یرفتار یهایاز ناهنجار یاریبس

هم  آخرتش ،ندارد که معاش خوب یکس ؛«لَهُ دَ مَن ال مَعاشَ لَهُ ال معا»: دیفرمایدارند. م یاقتصاد

 .ستیخوب ن

 ای رسد،یم بیشما آس نینکنند، به د میشما را تنظ شتیاگر حکمرانان شما اقتصاد و مع

 ک است که شخص را به کفر بکشاندیفقر نزد ؛«کُفرا کُونَیکادَ الفَقرُ اَن »

(https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=39234). 

از آن  توانیمرا  یقائل است و نظرات مهم یت فراوانیاهم «یاقتصاد»ز به مسائل ینسالم ا

را یز ؛ست نه هدفله دانیاقتصاد را وسد یبان است که یآن ا ترینمهماز  یکیبرداشت کرد؛ که 

ز و کتمر یاقتصاد یهانظامامل اوست نه همچون کان رشد و تیانسان در جر یازهایاصل، رفع ن

اقتصاد  وسعه،در مراحل رشد و ت جه،یدر نت و تهه اقتصاد را هدف گرفک ییاثر ثروت و سودجوکت

 .(528: 1ج، 1421 ،یزنجاند ی)عم ل گشته استیتبد یب و فساد و تباهیبه عامل تخر

 در کشور اقتصاددانان یمسائل کشور است و حت از اهمّ  یروشن است که رشد اقتصاد

، 21ش ، 1396، ی)جعفر دارند یاجماع کل ییهابخشکشور در  یاقتصاد خصوص مشکالت موجود
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عدم  ۀثمر درواقعکه  هاستبخشن یا از یکید و مصرف به خارج یتول یوابستگ ؛ که(52دوم:  ۀدور

 ؛شودیماشاره  هاآن ل بهیعت مقدس است و در ذید است که همان نگرش شریت از تولیحما

 :ه استمنجر شد ریز یتبع کل و سرانه، به مشکالت دیدر تول ییایپونبود تحرک و  (الف

 د؛یتول یبافت فن یماندگعقب قیتعم فقر گسترده، ،یکاریب شیافزا ه،یسرما لیتشک ینسب کاهش

خش بنامتناسب  گسترش: است انینما ریز یهاحوزهدر  د،ینامناسب تول ساختار (ب

 ارج؛خمصرف به  یبه خارج، وابستگ دیتول یوابستگ ،دیساختار تول دیشد یخدمات، دوگانگ

 ؛یو بانک یپول یهااستیسعدم تناسب  ج(

لت ت دودخال ۀحدود و نحو ۀنیدر زم ینظر ی)دولت(: نبود مبان ییاجرا یمشکل ادار (د

 .(28-27: 1391ف، ی)س یبخش دولت ییناکارا در اقتصاد،

 دیتول یتگوابس ،ندد داریکآن تأ یکه اقتصاددانان رو یمهم ۀن نکتیدوم ،که آورده شده طورهمان

شور اقتصاد ک یت برایدر صورت عدم حما یب جدیک آسین یاز کشور است و ا مصرف به خارجو 

اساس و ه ک یمل دیتولد از یمسئوالن با»ران، یا یب به اقتصاد ملیاز آس یریجلوگ یلذا برا؛ است

رد، که قانون الزم دا جاکی؟ یجور چه ت کنند،ی، حمااقتصاد است شرفتیپ یاساس ۀحلق

 تیکه حما جاکی رد؛یالزم است، انجام بگ یقضائ تیکه حما جاکیکنند؛  یقانون تیحما

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) «کنند قیتشو دیاست، با الزم ییاجرا

 (یاجتماع ی)نابهنجارها یکاربزهکاهش . 4. 3

ست، اجامعه  یاجتماع یتجاوز به هنجارها ینوعبهاست که  یان و عملینابهنجار هر ب

 (3: 1381)تاج زمان، ه است ت آن جامعمقررا یجامعه و اجرا ورسومآداباز  یچیسرپ گریدیعبارتبه

ل عوام یرخه بکبل ؛ات شخص نداردیشه در نفسانیر هاینابهنجارن یااز  یاب برخکارت یگاه که

آن  حیاصحنشه در فرهنگ یر کهآنح و مانند یمانند فقر در جامعه، نبود اقتصاد صح یخارج

که در بند  طورنهماو  است یرانیا یاستفاده از کاال یجابه یخارج یجامعه در استفاده از کاال

ت یجنا ورم ج ،یمورد اتفاق اقتصاددانان است و فقر اقتصاد یفقر اقتصاد ،ح داده شدیتوض یقبل

 خواهد شد. در کشور یش نابهنجاریباعث افزا ینوعبهرا به دنبال دارد و 
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م کند و ه فراهافراد جامع ۀهم یرا برا دیو تولکار  ۀنیزم تواندیم یرانیا یت از کاالیحما

 ۀیر ساددر جامعه  تیو جنافراوان و انواع جرم  یهایبزهکارو  یروشن است که فقر اقتصاد

 کیعنوان ، بهیها و انحرافات اجتماعبیش آسیدایدر پ یعوامل متعددن یهمچن، است یکاریب

ات نحرافاب اکو ارت یارکش بزهیدایان علل و عوامل پیدر مکه ، نقش دارند یاجتماع ۀدیپد

تواند یم در اصل فقر برخوردار است. یاژهیگاه ویاز جاو فقر  یاقتصاد مشکالت، یاجتماع

ن با و مردا ن امر در زنانیدر ابعاد گوناگون باشد و ا یاجتماع یهابیساز بروز آسنهیزم

و  یالن مکل نداشتن تمیاز جوانان معتاد کشور به دل یهمراه است. برخ یمتفاوت یکارکردها

 ناسب بامت یاجتماع یهابه دست آوردن فرصت منظوربهز یبرخوردار نبودن از امکانات برابر و ن

جه امروز یاند که در نتسوز گرفتار شدهب خانمانین آسیشان به ات خود و خانوادهیشأن و شخص

، 1396ل، خوشحا) ه هستنددر جامع یرانسانیغ یرفتارها یرش برخیمجبور به پذ ،عنوان معتادبه

 .(22: 2ش، 20دوره 

، شودیمنگاه  دقتبهمجرم  یجرم در مجازات و بازپرور یهاشهیر یبازشناس در یوقت یحت

 یحققتمطرح شده، فقط در مکتب  که یکه در شش مکتب حقوق میابییمجه دست ین نتیبه ا

 هاآن ۀهمشش نوع مکتب وجود دارد که  کهاین حیات انسان است؛ توضیجرم، نفسان ۀشیر

 هاآن ۀکه هم دانندیم، اجتماع یطی، اقتصاد نامطلوب، عوامل محیکاریرا ب یبزهکار ۀشیر

 در ادامه به آن شاره خواهد شد. که با هم در ارتباط هستند ینوعبه

دن از کرت یاست و حمین یرانیا یت از کاالیجز حما یاچاره ،بین آسین بردن ایاز ب یبرا

که  شودیماقتصاد کشور درمان  یو از طرف بردیمن یرا در جامعه از ب یکاریفقر و ب آن

 ت در جامعه نخواهد داشت:یجزء کم شدن جرم و جنا یاجهینت

ت قایموضوع تحق ییتنهابهگاه فرد چیه یکیبلژ «تلهک»؛ از نظر ییایتب جغرافکم در (الف

 چون ،جرائم است همۀبه نظر او اجتماع مسئول  استاجتماع مورد نظر  ۀرکیپ؛ بلکه ستین

 .(506 -503 :3ج، 1409 ،یمنتظر :)ر.ک ستیش نیب یاجرائ ۀواسط کیفقط  ،ارکبزه

و اقتصاد  یارکبزه ۀدیان پدیروابط موجود م یبه بررس اساسا   ؛ستیالیتب سوسکم (ب

ع یتوز در یاست، عدم تساو یط اقتصادیشرا ۀدیآفر ،یارک، بزههاآند یعقا برحسب. پردازدیم
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 یاجتماع یعدالتیه بیعل ینشکقت وایده در حقین پدیرا ایز ؛راندیجرم م یسوبهافراد را  ،ثروت

 .)همان( است

جرم ه در نهاد فرد مکداند یات انسان میجرم را نفسان یعامل اصل؛ یتب تحققکم (ج

ل کش یبه جرم ،یط اجتماعیه محکه معتقدند ین نظریا گذارانانیبن. مادرزاد وجود دارد صورتبه

 یه جرمکست یقادر ن ،ورتصن یر ایدر غ ،، موجود باشدیاش در عوامل جسمانشهیه رکدهد یم

 .)همان( اوردیب به وجودرا 

و  شده یفرد یهایبررسن یرا جانش یقات اجتماعیتحق؛ یط اجتماعیمحمکتب  (د

 .)همان( است هط قلمداد نمودیعوامل مح ۀجیرا نت یارکبزه

معتقد به اثر  است،( 1858 -1919)« میکل دوریام» آن مؤسس؛ که یشناستب جامعهکم (ه

 یاجتماع یهایه وابستگکشود یم یاجرم باعث از هم گسستن رشته ،ینظر و به .استجامعه 

ل ه عامیت علاعمال مجازا صورتبهنش اجتماع را کوا ،ن جهتیبه هم ،آوردیم به وجودآن را 

 .)همان(زاند یانگیبرم

رف ن صکد تا حد ممیوشش اجتماع باکن یه اولکمعتقد است  ؛یدفاع اجتماع تبکم (و

ار یبس اقدامات ۀلیوسهبد یوشش باکن یجرم باشد، ا وجودآورندهبهط یاهش دادن عوامل و شراک

بخش در نانیجاد نظم اطمیا ،یاجتماع یهاکمکسم، یلکه الیمانند مبارزه عل یاجتماع یاساس

 .)همان( ردی... انجام گ گرم و یهاسالحفروش 

را  یات اجتماعانحراف نۀیزم ترینمهم ،آن ۀیدر پنج نظر ،ن شش مکتب که اشاره شدیدر ا

 جرم، شۀیر ،ی، فقط در مکتب تحققاندکردهط، اقتصاد قلمداد یاجتماع، مح کرۀیجامعه، پ

 یبرا ینرایا یاالت از کیلذا حما ؛است باارزش قدرآنجامعه  کرۀیپ یات انسان است. وقتینفسان

 . پسرسدیمار مهم به نظر یبس ،ت استیکاهش جرم و جنا ۀجینتن بردن فقر و... که یاز ب

جرم و  شیفزااجتماع و ا کرۀیباعث رشد فقر در پ یرانیا یت از کاالیعدم حما گفت که توانیم

 یجتماعا یهاینابهنجارن بردن یاز ب یآرامش جامعه و برا یکه برا یت است و اما راهبردیجنا

نظر  ت از جامعه، رشد دادن آن ازیو حما ت از جامعهیست جزء حماین یزیوجود دارد، چ

مناسب،  دیجامعه، تول یو فرهنگ یرشد اقتصاد یهاراهاز  یکیاست و  یو فرهنگ یاقتصاد

 است. یرانیا یت از کاالیو حما یو مل یدات داخلیمصرف تول
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 در جامعه یکاریکاهش ب .5. 3

ار ک یایجو وکار  که در سنّ شودیگفته م یبه فرد ،کاریو ب ارک، نداشتن یشغلیب یعنی یارکیب

 ه انجامادر بقنکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که  دایپ یمنبع درآمد ایاما شغل  ؛باشد

ار ک یایاگر جو انیدار و دانشجوزنان خانه. ندیآینم حساببهفعال  تیجزو جمع ستند،یکار ن

زو ج ز،ین ستندین یمشغول به انجام کار یکاف درآمدبا وجود منبع  کهیکسان یتو ح نباشند

 .شوندیفعال شمرده نم تیجمع

همچون نقصان عقل، سقوط و  - یسوئ یامدهایشده و پ ینه یکاریبات از یدر روا

ر کآن ذ یبرا -یو ابتال به خوار عزتن رفتن ینزد مردم و از ب یسکن یچن دگاهِید یِارزشیب

 آمده است: بن جعفر یبه نقل از موس یتیدر روا .(206 :2ج، 1426، یشاهرود ی)هاشم شده است

إِنَّ  -بْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَیلَ یإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ بْنُ جَعْفَرٍ  ینِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَیبْنِ الْحُسَ یمُحَمَّدُ بْنُ عَلِ»

ار دشمن دارد؛ یپرخواب را بس ۀخداوند بند» .(58 :17ج  ،1409، یحر عامل) 1«بْغِضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَیاللَّهَ لَ

 .(165: 22ج ، 1429، یبروجرد یی)طباطبا «ار دشمن داردیار را بسکیب ۀخداوند بند

 :ندیفرمایم یرانیکارگر ا یکاریب ۀدربار یقام معظم رهبرم

 دیاست؛ مردم هم با یاست، خطر بزرگ یضرر بزرگ ،منطقیو ب هیرویواردات ب ةمسئل

 کی میدار درواقع م،یکنیمصرف م میرا ما دار یمحصول خارج کی یرا بدانند. وقت نیا

 نیا م؛یکنیبه کار وادار م میرا دار گریکارگر د کی م،یکنیکار میکارگر خودمان را ب

مهم  یلیخ هانیامهم است و استحکام؛  یلیخ ،تیفیو ک تیغوبمر ةمسئلهست، منتها 

 طوربهرا داشته باشد،  اتیخصوص نیا ،یداخل دیتول ،یچه جنس داخلاست. اگر چنان

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077) شودیم دایپ لیتما یعیطب

                                                             
 ؛ آورده شده؛النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ  کرَاهَۀِ کثْرَۀِ . شبیه این روایت بسیار وارد شده است در باب1

نَ وَ صَاِلحٍ نَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَِّه بْنِ مُسْکابِیِه عَنِ ابْنِ سِدٍ عَنْ أَنِ خَالِمُحَمَّدِ بْ مِنْ أَصْحَابِنَا عَْن أَحْمَدَ بْنِ عِدَّۀٍمُحَمَّدُ بْنُ یْعقُوَب عَنْ الف( 

 .اغَِرةَ الْفَرَ  وَ جَلَّ یبْغِضُ کثَْرةَ النَّوْمِ وَ کثْقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ  النِّیلِی جَِمیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 .ینِ وَ الدُّنْیالدِّقَالَ: کثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِ  بِی عَبْدِ اللَّهِهُ عَنْ أَ ذَکرَوَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَمَّنْ ب( 

إِنَّ  یقُولُ  مِْعتُ أَبَا الْحَسَنِ ُموسَیسَالدَّهَّانِ قَالَ   بَشِیرٍُه عَنْعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَْن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَِن ابْنِ فَضَّاٍل عَمَّنْ ذَکرَج( 

 .اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ

 .بْدَ الْفَارِغَ لَیبْغِضُ الْعَهَإِنَّ اللَّ -نَّ اللَّهَ تَعَالَی َلیبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَإِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَِن مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍد( 
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 یارکیاست که از ب یفقر ،گرددیمبه جامعه  یب جدیکه باعث آس یاز موارد یکیپس 

ا عدم لذ ؛ن استآت و امثال یری، سوء مدهاکارخانه یلیامد تعطیپ ،یکارین بیو ا ردیگیمنشئت 

؛ آوردینمن جامعه به ارمغا یرا برا یجزء رشد بزهکار یاجهینت یرانیدات ایت از تولیحما

ن یبسه یقامدر جامعه دارد. در  یجرم و نابهنجار بر گسترشم یر مستقیثتأ یکارین بیبنابرا

 تورم یبیز اثر تخرا یکاریب یبیاثر تخر یول ؛باشندیمقابل اعتنا  هاآن یهر دو ،و تورم یکاریب

 یاعارضه عنوانبه یکاریب ،. در هر صورت(83 :64ش، 20س، 1391نژاد،  ی)عباس است دتریشد اریبس

 یقتصادانظام  چیه ندیخوشا و است یمزمن یماریب استکار  یرویکه باعث عدم استفاده از ن

 یکارکم ای یکاریب صورتبهو اشتغال که در جامعه  درآمد منابع کسببه  یدسترس . عدمستین

بروز  امل باعثعو نیچراکه ا ؛است یاقتصاد یهاینابرابر از عوامل موجد فقر و ابدییم تینیع

 .(68 :)همان شودیمو خشونت  یاجتماع یهاینظمیبو  هاتنشانحرافات،  ات،یجنا

 یاسالم یگسترش سبک زندگ. 6. 3

ز دارد، یمردم را ن یر در سبک زندگییتغ ،یر اقتصادیثعالوه بر تأ ،یخارج یواردات کاالها

در صورت ورود به  ،د شدهیگر تولید یو فرهنگ مردم یغربۀ مصرف کنند یکه برا ییکاال

ز در ین یز وارد کشور کند، مقام معظم رهبریفرهنگ خاص خود را ن تواندیم یکشور اسالم

 یغرب یج سبک زندگیتالش غرب در ترو»: دیفرمایمه ین توصیهفتم عنوانبه، گام دوم ۀیانیب

 ۀبه کشور ما زده است و مقابل یاسیو س ینیو د یو اقتصاد یاخالق جبرانیب یهاانیزران، یدر ا

https://farsi.khamenei.ir/message-) «طلبدیمو هوشمندانه  جانبههمه یجهاد ،با آن

41673content?id=). 

 ستا جتماعیا ندگیز یدماو  یفرهنگف مصر ۀزحودر  یرفتار مجموعه ،ندگیز سبک»

 ،ندگیز سبک پس اوال  .(57: 1382،ی)فاضل« ستمشاهده ا قابله و شد محقق عمل ۀعرصدر  که

و  باشداد فرا یگرانتخاب ۀدییزا باید ا یو ثان ابدییم تحقق عمال  که ستا ندگیاز ز بخشهمان 

در  ینیدات دعتقاو ا هاارزش به ییاعتنایبف دارد. مصر با مییمستق نسبت ندگیز سبک ثالثا  

 ختگییآم به توجه با زینو  نسانیا اتیح متعالی یلگوا ۀئو ارا جتماعیاف، نظم مصرع نو

ت تناقضا، نسلی گسستد یجاا سبب جامعهد حاآ به یبخشتیهودر  نیایرو ا سالمیهنگ افر



 1398، بهار و تابستان 9، شمارة تیوال شنامةیاندی تخصص –ی علمدوفصلنامة 

 

148 

 ن خواهد شد.نااجون و ناز ژهیوبه مختلف جتماعیا یهاگروهر و قشادر ا یتیهوان بحرو  شیارز

د بعادر ا رامونیپو  مرکز ۀفاصل کم شدنو  یارسانه طاتتباش ارگستر، شدنیجهان یهایندآفر

 نظردر . سته اشد مختلفر قشاا نیبدر  ندگیز یهاسبکع تنوو  رییتغ سببهمواره  یاطالعات

 ریمس شناخت یابر یه، راهیندآ یطاشر از نانهیبواقع یتصویر شتنه و داشدد یا ملاعو شتندا

 .(180و  179)همان: است  جامعه حرکت حتمالیا

د رکرکا باف مصر. ستردار ابرخو ساسیت ایاهم از ،ندگیز سبک لیتحلف در مصر عامل

 یایدندر  تیواقع یناز ا ناشیف مصر نمایشید کررکا. دهدیمن نشااد را فرات ید، هوخو یندنما

 نتخابیا بلکه؛ ستین یستیز یازهاین فعورت رضراز  ناشیتنها ف مصر یریگجهت است کهرن مد

 نیب شکافیو  اندفاصله گرفتههم  از ازینف و مصروزه مر. اسازدیمر شکارا آ متمایزت یهو که ستا

 فمصر بلکه؛ ستین نسانیا یازهاین با مطابق نسانیا فمصر یگرد که ینحو بهه مدد آجوو به هاآن

 .(8: 1389، متیمرحو  عباسی، موحد) ستده اکرپر ییگرامصرفف را شکاو آن  ستاز آن ا شیب یزیچ

ر یین تغندارد و بدو یخارج یجز مصرف کاالها یاران، ثمرهیمردم ا یکنون یسبک زندگ

 گر،یف دطر از میرا داشته باش یداخل ید انتظار رشد مصرف کاالهای، نباییکردهاین رویدر چن

ه با دعوت رسان ر دارد. اسالم انیز تأثین یرانیت از کارگر ایبر حما یاسالم یت سبک زندگیتقو

 اکرم کند که کار را خوب و کامل انجام دهد. رسولیه میکند و توصیکار کردن م

 ،1403 ،یمجلس) «محکم بکند ،دهدیمکه انجام  یکه کار یبر آن انسان رحمت خدا» :ندیفرمایم

که آن کند. حالیدعوت م یو تنبل یکاررا به کمجامعه  ح از اسالم،یبرداشت ناصح .(49: 79ج 

اکَ وَ الْکَسَلَ وَ یإِ» ند:یفرمایم کاظم یاند. امام موسدگاه اسالم مذمت شدهین صفات از دیا

 ۀبهر و را ازتکن که  یدور یبلتن الت واز کس ؛«ۀِالْآخِرَا وَ یمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیالضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا 

 .(75: 5ج ، 1363، ینی)کل کنندیما و آخرت محروم یدن

 ،داشته باشد یاساسگاه یز جاین یاسالم یتواند در سبک زندگیکه م یاز مسائل گرید یکی

ات، رزق انسان البته یات و روایان آیو ب یاسالم یرزق است. مطابق با سبک زندگ ۀمسئل

ن رزق ید نگران تأمین شده است و نبایو الزم را انجام داده باشد، تضم یتالش کاف کهدرصورتی

خود را از خداوند  یاست، روز وسازساختد و یکه در کار تول یط، مسلمانین شرایخود باشد. در ا

 ین اساس، کاالهایکند و بر همیکسب درآمد در حق مردم اجحاف نم یکند و برایطلب م
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کند. اگر یز تقلب نمیدهد و در بازار نیم یدرستکند و حقوق کارگران را بهید میت تولیفیباک

ن قشر، یان ایدر م یاسالم یسبک زندگشده و نه یدکنندگان ما نهادیان تولیدر م ین برداشتیچن

 گردند.یز منتفع میو مردم ن هت متحول شدیت و کمیفی، بازار کاال از نظر کنه شودینهاد

و خروج  یارکیش بیان، افزایرانیا یر سبک زندگییجه تغیبه کشور و در نت یورود فرهنگ غرب

 ودات از تبعات وار یضرور یکاالها یبرا یخارج یارز از کشور و وابسته شدن به کشورها

 د داخل است.یبه تول یتوجهیب

به  هستند یداخل یکاالها ۀکنندمصرفکه  یمردم ،شودیسبب م یر سبک زندگییتغ

 ند و ازن دهن کاالها نشایبه مصرف ا یشتریل بید کننده، تمایت تولیفیدن صداقت و کیل دیدل

و  دات داخلیز موجب گسترش مصرف تولین مسئله نیکنند و ا مصرفکمتر  یخارج یکاالها

، د فرمودندیز تأکین یطور که مقام معظم رهبرشود. همانیم یداخل ۀدکنندیتولافتن یقدرت 

ر جهت دغات یو تبل یسازفرهنگ ،مؤثر است یکه در باب سبک زندگ یگریاز مسائل د یکی

از  متأثر یمختلف، از سبک زندگ یهاق رسانهید از طریاست. مردم با یداخل یمصرف کاالها

طابق مشتر یب دارد و یکه تالش و کوشش در آن تجل یاز زندگ ی، به سبکیطلبو راحت یفنّاور

مناسب در  یسازغات و فرهنگیازمند تبلین نیاورند و ایب یرو ،است یبا فرهنگ اسالم

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301) هاسترسانه

از  ستهد یک یضاار ،ییتنهابه فِ مصر که کندیم انیب (1968) ایشم انظاب کتادر  «ریادربو»

 عنوانبه بایدا ف رمصر» ستا معتقداو . ستو نمادها ا هانشانه متضمن؛ بلکه ستین یستیز یازهاین

ه، شد یارریدخ یهاکاال شتناگذ نمایش به قیطراز  کاال قلم یکار خریدآن در  که کرد یتلق یندرو

 حسدم مر» گریدیعبارتبه .«ستت ایهو حس یک حفظو  خلق یابرش تالل مشغو فعالی طوربه

 .(16-1: 1381ک، کابااز  نقل به) «کنندیم دیتول ،کنندیمف مصر چهنآ قیدن را، از طربو کسی چهت یهو

 دگینم زتما» وزهمرا که سته اشدان عنو طورنیا شینما ۀجامع بکتادر ن یهمچن

 هاشینما از کرانییب نباشتا صورتبه ،ستا حاکم ،دیتول رنِمد تِمناسبا ،هاآندر  که معیاجو

 لیتحل مایشن جامعه قالب در باید زینف را مصر ینابنابر؛ (55: 1382 ر،بودوگی) «ابدییم یتجل

 .ستا کاالدر آن  زیچهمه که یاجامعه د؛کر
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 یریگجهینت

 یدیکل ۀطک نقی، اقتصاد را یمقام معظم رهبر یانقالب اسالم گام دوم ۀیانیبدر محور سوم 

ز ت ای، حمایقو دن به اقتصادیرس یاز راهکارها یکی. دانندیمک جامعه ی یبرا کنندهنییتع

ل یم ،کارن راهیدن جامعه به اقتصاد مطلوب است. اید و رسیدر جهت رونق تول یرانیا یکاال

 یاز کاال تیحما یامدهایپآثار ده و ل کریتبد یرانیابه  یخارج یرا از کاال جامعه یتقاضا

ن آثار یا اهمّ .دینمایمکشور ملموس  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهاجنبه ۀدر همرا  یرانیا

 ،«ط کفارتسل یو نف استقالل کشور»از:  اندعبارتدر جامعه  یرانیا یت از کاالیحما یامدهایو پ

، «یکاربزهکاهش »، «یرشد اقتصاد مل» ،«یر اسالمیاز تشبه به کفار و فرهنگ غ یدور»

 .«یاسالم یسبک زندگگسترش »و « در جامعه یکاریبکاهش »

 یروین یکاریب»، «نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان» یبرا یسازنهیزمف، باعث یاقتصاد ضع

 و «یر سبک زندگییتغ»، «یانسان یروینسرد کردن دل»، «جوانان یرشد بزهکار»، «کار

 نفت و ینعی ،یتداوم مصرف ثروت ملآن  ۀجینتاست که  «از کشور به خارج یوابستگ» تیدرنها

 اقتصاد یجیرمرگ تد آن یکه در پ بر کشور هاآنو تسلط گانه یبه ب یوابستگ ۀندیفزاد یتشد

د، یرونق توله افتن بیدست  یهاگام نیتریاصل ،نیبنابرا؛ خواهد داشت یو کشور را در پ یمل

 یعدم مصرف کاال ۀمنزلبه یخارج یامروزه مصرف کاالاست که ه تکن نیبه اآحاد مردم  توجه

 است. یداخلد یشدن تول رونقیب یز به معنینو آن است  یرانیامشابه 

 و یرانیا یالت از کایحما یامدهایل آثار و پین و تحلیین است که بعد از تبیا یاساسۀ نکت

ت یمامل حن عیا طبعا ، یرانیا ید کاالیش مردم به خریو گرا یخارج یعدم استفاده از کاال

شور ک نندگاندکیتولو  انیکارفرما ین امر برایکه خود ا شودیمجامعه  ید برایباعث رونق تول

شود،  ندگاندکنیتولان، یکارفرما ۀسوءاستفادد باعث ین مهم نبایا یول ؛دارد یاریبس یایمزا

 یرانیا یردم را به کاالنامرغوب، رغبت م ید کاالهای، تولآورسرسام یهامتیق باال بردنبا  یعنی

اال و ت بیفیا کب یخارج یاستفاده از کاال یآرزو ،عموم افراد جامعه کهیطوربهرنگ کنند، کم

 مت مناسب داشته باشند.یق
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 منابعفهرست 

 ؛میقرآن کر 

 ولاچاپ ، البالغۀنهج ۀمؤسس :قم ،(ق 1414) ، محمدید رضیس ؛البالغۀ نهج. 

 یالنجف یالمرعش ۀمکتب :، قمۀالرواجامع ، (ق 1403) یعلمحمدبن، یلیاردب. 

 یخمین امامو نشر آثار  تنظیم ۀمؤسس :، تهرانۀالرسائل العشر (،ق 1429) ، سید روح اللّه

 سوم. ،یمینخامام 

 ( ق 1424ــــــــــــ ،)یۀ قم، ، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علم(یمحشّ) توضیح المسائل

 ، چاپ هشتم.یاسالمدفترانتشارات 

 رازهیپژوهش شو  نشر: تهران، یصبرو خسر ۀترجم، فمصر، (1381) تبرک، راباکا. 

  تهران: انتشارات رسا، اطفال و جوانان بزهکار، (1381)تاج زمان، دانش. 

 ( 1396جعفری، انوش؛ قنبری، حمیده  ،)یالمموانع توسعه اقتصادی جمهوری اس ۀمطالع 

 . وری، شهر21 ۀدوم، شمار ۀدور ،پژوهش ملل ۀماهنام، رانیا

 تیآل الب ۀمؤسس، ۀعیالشوسائل ، (ق 1409) حسنمحمدبن، یعامل حر، قمالتراث،  الحیاء: 

 .ران، اولیا

 شارات انت :مشهد، ومت اسالمکه در حیت فقیوال، (ق 1421) نیحسدمحمدی، سیتهران ینیحس

 .، دومییعالمه طباطبا

  آل البیت ۀمؤسس :قم، رۀ الفقهاءکتذ، (ق 1414) یوسفبنحسن ،یحلعالمۀ، اء الحی

 .اولالتراث، 

 دارالفکر :قم ،اضطرار ینف ۀقاعد حقوقی - یفقهل یتحل، (1397) دمحمدی، سیزیخورم یدریح. 

 تیفقه اهل ب ۀمجل، (تایب) دمحسنی، سیخراز ،بر  یه اسالمالمعارف فق دائرۀ ۀمؤسس :قم

 .، اولتیمذهب اهل ب

 ۀی، نشریارش نوجوانان به ناهنجیگرا ین چگونگیی؛ تبیچرا ناهنجار، (1396) ریخوشحال، ام 

 .زمستان ،2شمارۀ ، ستمیدورۀ ب، یرشد آموزش علوم اجتماع

 ه.گاآنشر: تهران، یرصفدبهروز  ۀترجم، نمایش ۀجامع، (1382) گیر، بودو 

 حب صا یاسیو مواضع س یفقه یدر آرا« لیسب ینف» ۀقاعد، (1391) ، جعفریزنگنه شهرک

 .194تا  148ص ، 73 ۀفقه، شمار ۀ، فصلنامعروه

 یلدفاع م دانشگاه ، تهران:و راهکارها هاچالش ،یمال دیتول(، 1391) یعل ف،یس. 



 1398، بهار و تابستان 9، شمارة تیوال شنامةیاندی تخصص –ی علمدوفصلنامة 
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 اولپردازیأر یشپژوه ۀمؤسس :قم، احکتاب نک، (ق 1419) ید موسی، سیزنجان یریشب ،. 

 ولا، یداور یبفروشتاک :قم، علل الشرائع، (ق 1386) یعلبند، محمبابویهابن. 

 ۀ قمیعلم ۀن حوزیمدرس ۀامعج :قم، هیحضره الفقیمن ال ، (ق 1413) یعلبند، محمبابویهابن ،

 .دوم ،یدفتر انتشارات اسالم

 ؛ ید، مهیان قمینیمترجمان: حس ؛عهیمنابع فقه ش(، ق 1429) نی، حسیبروجر ییطباطبا

 .فرهنگ سبز، اولانتشارات  :تهران، م، یصبور

 هارمچ ،ۀیسالماالتب کدار ال :تهرانام، کب األحی، تهذ(ق 1407) حسنمحمدبن، یطوس. 

 و جرم  یکاریب نیب ۀرابط یبررس ،(1391)مینا  ،یصادق هادی؛ ،یرمضان ؛نینژاد، حسیعباس

، یاقتصاد هاییاستسو  هاپژوهش ۀصلنامف ،یاستان نیب یقیتلف یهاداده افتیره: رانیدر ا

 .86تا  65. صفحات 1391زمستان  ،64 ۀشمار ستم،یسال ب

 ر، چهارمیبکر یانتشارات ام :تهران، (ق 1421) یعلعباس ،یزنجاند یعم. 

 دقصا صبحرات نتشا: اقم ،ندگیز سبکف و مصر، (1382) محمد، فاضلی. 

 یاقتصاد مقاومت یلیتحل یگاه خبری، پا(1397) یمرتض، یروزآبادیف. 

 شورات من :، قمیعر للرافیبکب الشرح الیغر یر فیالمنالمصباح ، (تایب)، احمد بن محمد یومیف

 .، اولیدار الرض

 هی، تهران: دارالکتب االسالمیالکاف، (1363) عقوبی، محمدبنینیکل. 

 ۀیالسالمانشر دارالکتب قم: ، بحاراالنوار، (1403) محمدتقیبن، محمدباقریمجلس. 

 م، قم، چاپ دودیمراجع تقلدگاه علما و ید از دیمسائل جد، (1380) د محسنی، سیمحمود: 

 .یفرهنگ ینشر علم

 ات اسالمی قم )انتشارات دفتر تبلیغ بوستان کتابقم: ، اصول فقه، (1387) مظفر، محمدرضا

 .حوزۀ علمیۀ قم(

 یواتمترجم: صل ،یومت اسالمکح یفقه یمبان ،(1409) یعلنی، حسیآبادنجف یمنتظر ،

 .هان، اولیک ۀمؤسس :قم، فضل، ابو الیورکمحمود و ش

 و تیجنس، سانهر(، 1389) اند، مرحمتی ؛محمدتقی، یازشو عباسی ؛دیمج، موحد 

 .40-7ص ، 47 ۀرشما، 12 لسان، ناز یدهبرت رامطالعا ۀفصلنام، ییاگرفمصر

 عروج، سوم ۀمؤسس :تهران، هیقواعد فقه، (ق 1401)محمد دی، سیبجنورد یموسو. 



                حمایت از کاالی ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیة گام دوم انقالب 
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 منظر فقه  ش، آداب و رسوم ازیکفار در پوشش، آراه به تشبّ، (1385) نین العابدی، زینجف

 .112-89ص ، 85، بهار و تابستان 8و  7 ۀشماراست، ین و سید ۀ، فصلنامهیامام

 فرهنگ فقه، (ق 1426) از پژوهشگران یجمع یبا همکار ،د محمودی، سیشاهرود یهاشم 

 .اول ،تیبر مذهب اهل ب یدائرۀ المعارف فقه اسالم ۀمؤسس :قم، تیمطابق مذهب اهل ب
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