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 و مصرف زدگی ییاقتصاد مقامتی راهکاری مناسب جهت مقابله با تجمل گرا

 نرم علیه انقالب اسالمی ایران(تهدید )به مثابه 

 

 

  فهيمه ابدالي،  مريم تقي نيا

 

 كارشناس ارشد تاريخ ايران دوران اسالمي  

 دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوران اسالمي

 

 

مصرف يکي از بخشهاي بسيار مهم اقتصاد وتأثير گذار درساير بخش هاي اقتصادي و  :چکیده

از دانش اقتصاد به موضوع مصرف وتقاضا مي غيراقتصادي جامعه مي باشد.بخش عمده اي 

پردازدوبخش قابل توجهي از آموزه هاي ديني نيز به اين موضوع اختصاص دارد.اصل نياز،اصل تقدير 

فاق مازاد درآمد از نمعيشت ،اصل اعتدال ،اصل توجه به الويت ها،اصل ساده زيستي وقناعت، واصل ا

ايي ومصرف گرايي يکي از پديده هاي اقتصادي مهم ترين اصول حاكم بر مصرف هستند.تجمل گر

تي اقتصاد مقاوم است كه از طرف دشمنان به عنوان تهديدي نرم عليه انقالب اسالمي به كار مي رود.

به عنوان راهبرد وگفتمان اصلي مسير پيشرفت كشور مطرح شد.براي اولين باردر  0931كه درسال

از آن به صورت غير مستقيم در قالب مقاومت  به طور صريح وآشکار ودر سالهاي قبل0933سال 

وپايداري ملت انقالبي ونظام جمهوري اسالمي ايران در عرصه هاي مختلف به عنوان تنهاراهکار 

مقابله باتوطئه هاي گوناگون دشمن از سوي رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي 

وزه هاي فشار يادر شرايط كنوني تحريم و اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص ح .مطرح گرديده است

متعاقباً تالش براي كنترل تحريم ومتعاقباًتالش براي كنترل و بي اثر كردن ودر شرايط آرماني تبديل 

چنين فشارهايي به فرصت كه قطعاً باور ومشاركت همگاني اعمال مديريت هاي عقاليي ومدبرانه 

له تالش خواهدشدضمن بررسي معنا ومفهوم پيش شرط والزام چنين موضوعي است.در اين مقا

مصرف،اصول حاكم برمصرف ،معنا ومفهوم اقتصاد مقاومتي وتهديد نرم به اين سوال پاسخ داده شود 

با تجمل گرايي و مصرف زدگي ) كه اقتصاد مقاومتي چگونه متواند راهکاري مناسب جهت مقابله 

  باشد؟به مثابه تهديد نرم( 

  ، مقاومتي، تجمل گرايي، مصرف زدگياقتصادواژاگان كلیدي: 
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 مقدمّه

تهديد هاي اقتصادي در راهبرد ههاي كشورهاي قدرتمند جايگاه خاصي دارد.به نحوي كه در اكثرموارد از سازمان ها ونهادهاي 

هديدهاي تبين المللي نظير سازمان ملل متحد،بانک جهاني،صندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني نيزدر راستاي اعمال 

را در زمره ي مهم ترين تهديدهاي اقتصادي محسوب «تحريم هاي اقتصادي»اقتصادي استفاده مي شود.به همين علت مي توان

ه است.بااين شدنمود كه طي سال هاي گذشته،از سوي قدرت هاي بزرگ وسازمان هاي بين المللي عليه انقالب اسالمي اعمال 

تهديدهاي سخت به شمار مي آيند،نشان مي دهد كه ملت ودولت ايران ي  اقتصادي كه در زمرهحال سابقه تاريخي تحريم هاي 

 باتمام توان در برابر آنها ايستادگي كرده اند.

نوع ديگري از تهديدهاي اقتصادي كه عموماًمنشأداخلي دارند،به عنوان تهديد هاي نرم اقتصادي،انقالب اسالمي را  از اين رو

نظير وابستگي اقتصادي به ابر قدرت ها،تحت الشعاع قرار  ه اند،ازجمله اين تهديدها مي توان  به موارديباچالش مواجه ساخت

گرفتن توسعه ي اقتصادي،عدم توجه به بحران هاي ناشي از توسعه ي اقتصادي،وابستگي به نفت به عنوان مهم ترين اقالم 

تماعي،جدا شدن مردم از برنامه هاي دولت در طرح هاي صادرات ومنبع ارزي كشور،عدم وجود فرهنگ كار و انظباط اج

 اشاره نمود. سازندگي،افزايش بيکاري باتوجه به تركيب جوان هرم سني جامعه،مال اندوزي وتکاثر ثروت اندوزان و...

ز جمله را ا«رواج تجمل گرايي ومصرف زدگي»براين اساس با توجه به آرمان هاوارزش هاي حاكم بر انقالب اسالمي مي توان 

مهم ترين تهديد هاي نرم اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران محسوب نمود.به نحوي كه درصورت عملي شدن هر يک از 

 آنها،بخش مهمي ازآرمان هاي انقالب اسالمي نيز مخدوش مي گردند واين امر مي تواند به مثابه تهديدي نرم عمل نمايد.

 فرضیه مقاله:

 وي مصرف مي تواند تنها راهکار مقابله با تهديدات دشمنان انقالب اسالمي محسوب مي شود.اقتصاد مقاومتي واصالح الگ

 ت اصلی: سؤاال  

 اقتصاد مقاومتي وتعاريف آن كدامند. 

 معنا ومفهوم تهديد نرم كدام است. 

 معنا ومفهوم مصرف كدام است. 

 سؤاالت فرعی:

 مصرف در آموره هاي ديني به چه شکلي بيان شده است. 

 كدامند. حاكم بر مصرف اصول 

 تجمل گرايي ومصرف زدگي چگونه موجب تهديد نرم عليه انقالب اسالمي مي شوند. 

 در زمينه پيشينه مقاله ي حاضر مي توان به موارد ذيل اشاره كرد؛

مصرف در آموزه (؛الکوي مصرف درآموزه هاي اسالمی، مشهد ، دانشگاه علوم اسالمی رضوي : 8811جواد ایروانی )

 ديني ، اصول حاكم بر مصرف و آسيب هاي مصرف از مهمترين سر فصل هاي اين كتاب را تشکيل مي دهد. هاي
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اسالم و الگوي مصرف ) در آمدي بر مقدار و چگونگي مصرف بر اساس فقه و اخالق اسالمي ، قم  ( ؛8831علی اكبر كالنتري )

رف و بررسي مصارف فردي و دولتي از عناوين قابل توجه ، موسسه بوستان كتاب : چيستي مصرف ، ضرورت نگاه ديني به مص

  .اين كتاب است

؛الزامات و اركان اقتصاد مقاومتي ، تهران ، موسسه فرهنگي پژوهشي صبح اميد آتيه : تعاريف ،  (8838جمعی از نویسندگان )

 خته شده است .پيشينه ، اركان و الزامات اقتصاد مقاومتي از مباحثي است كه در اين كتاب به آن پردا

؛ انقالب هاي رنگي و انقالب اسالمي ، تهران ، مركز اسناد انقالب اسالمي : ماهيت انقالب هاي رنگي ،  (8813شعیب بهمن )

عوامل وقوع انقالب هاي رنگي ، بازيگران انقالب هاي رنگي ، بررسي تهديد هاي نرم انقالب اسالمي در ابعاد سياسي ، اقتصادي 

 ي تطبيقي انقالب هاي رنگي با انقالب اسالمي از عناوين برجسته اين كتاب است .و فرهنگي و بررس

 چارچوب نظري .8

تهديد نرم به اقداماتي اطالق مي گردد كه دشمن در آن سعي دارد تا با اعمال يک سري روند هاي برنامه ريزي شده زمينه را 

ر اين نوع از تهديدات تالش خواهد شد تا رويه هاي مقاومت براي كم رنگ جلوه دادن ارزش هاي جامعه هدف فراهم آورد . د

گرايانه به تدريج مورد ترديد و باز نگري قرار گيرند و جوامع نسبت به استمرار اين رويکردها اظهار نگراني نمايند كه مبادا مورد 

استفاده از تسليحات نظامي ، تهاجم دشمن واقع شوند . اين جريان خود يک نوع عمليات رواني است كه در آن به رغم عدم 

 كشور مي تواند كشور ديگر را با چالش ها و بحران هاي متعدد مواجه سازد .

تهديد نرم را مي توان تحولي دانست كه موجب دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول يک نظام سياسي مي 

ت ، اقتصاد و فرهنگ است كه از طريق استحاله الگوي رفتاري ملي شود . تهديد نرم نوعي سلطه كامل در ابعاد سه گانه حکوم

در اين حوزه ها و جايگزيني الگوهاي نظام سلطه اي محقق مي شود . با اين نگرش ، تمامي اقداماتي كه موجب شود تا اهداف 

اقتصاد ، فرهنگ و سياست و ارزش هاي حياتي يک نظام سياسي ) زير ساخت هاي فکري ، باور ها و الگوهاي رفتاري در حوزه 

( به خطر افتد ، يا موجب ايجاد تغيير و دگرگوني اساسي در عوامل تعيين كننده هويت ملي يک كشور شود ، تهديد نرم به 

شمار مي آيد . درتهديد نرم،بدون منازعه ولشکركشي فيزيکي،كشور مهاجم،اراده خود را بريک ملت تحميل وآن رادر ابعاد 

 0اي نرم افزارانه اشغال مي كند.گوناگون با روش ه

ترديد در مباني فکري يک نظام سياسي ،ايجاد تشکيک درباورهاي اصلي جامعه و به كارگيري الگوهاي رفتاري بحراني در جامعه 

را مي توان از شاخص هاي اين تهديد قلمداد كرد.نتايج بدست آمده از تهديد نرم،بنيادي،بي سروصدا،انديشه اي وتدريجي 

است.اين تهديد همراه با آرامش وخالي از روشهاي فيزيکي وبا استفاده از ابزارهايي چون رسانه هاي جمعي،احزاب سياسي ،تشکل 

 2هاي صنفي وقشري وشيوه القا واقناع انجام مي پذيرد.

له امام خامنه اي )مد ظ نظريه اقتصاد مقاومتي كه براي اولين بار توسط رهبر فرزانه ي انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي

العالي (ابداع گرديد، مي توان به عنوان راهبردي كالن براي تعيين مسير پيشرفت و توسعه ي كشور دانست كه ساير ديدگاه ها 

ونظرات مطرح شده در حوزه ي اقتصاد توسط معظم له را،به عنوان راهبرد خرُد در خود جاي مي دهد.گرچه به نظر مي رسد 

ي در شرايط فعلي به منظور فائق آمدن بر تهديدات ناشي  ازتحريم وجنگ اقتصادي دشمن  وتبديل چالش هاي اقتصاد مقاومت

به فرصت ها ترسيم شده،ولي با نگاهي عميق ودقيق تر به الزامات آن مي توان گفت:اقتصاد مقاومتي بسته ي سياسي ويژه وبي 

 ه شده در كشور هاي ديگر مي باشد.نظيري است ،كه متفاوت ومتمايز از ساير بسته هاي تجرب

                                                           
 11-18،صص1811،(ویژه نامه جریان شناسی نفاق در حکومت دینی)،ره انتظار«تهدیدها چگونه میآیند؟»محمد طاها سراجی،. 1
خرداد،دوره  11مهدی هدایتی شهیدانی،جنگ نرم و رویارویی انقالب اسالمی با رویکرد های ستیزه جویانه غرب علیه ایران،فصلنامه . 2

 111،ص 1811سوم،سال هفتم،
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بررسي اين بسته ي ارزنده به عنوان راهکار مقابله با مصرف گرايي به مثابه تهديد نرم دشمنان انقالب اسالمي ؛از مهم ترين 

 اهداف اين مقاله است.

 .چیستی مصرف2

تعبيرمي  consumeو consumptionبه مصرف كه واژه اي است عربي و از  آن در زبان فارسي،به هزينه و در زبان انگليسي 

شود،مصدر ميمي  و اسم زمان ومکان است.از اين رو بايد آن را به معناي خرج كردن وزمان و مکان خرج نمودن دانست،ولي 

 استفاده مي كنند .«استهالک»عرب زبانان براي رساندن اين مقصود ،بيشتر از تعبير

البته مقصود  0پولي كاالها وخدماتي كه توسط افراد خريداري وتهيه مي شود. و در اصطالح اقتصادي ، مصرف عبارت از ارزشي

از مصرف ،معنايي عام تر وشامل تخصيص بودجه وهزينه كردن امکانات ودرآمد هاي عمومي از سوي دولت نيز مي شود.برخي 

منهاي استهالک (به دو منظور ديگر براي تبيين مقوله ي مصرف گفته اند:ثروت ،منبع در آمد است ودر آمد خالص )درآمد 

استفاده مي شود.بخشي از آن ،به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص مي يابد و بخش ديگر،صرف تحصيل لذت مي شود.آن 

 2قسمت از درآمد كه صرف بدست آوردن لذت مي گردد،مصرف ناميده مي شود.

به  9رف به عالوه پس انداز ،مساوي در آمد خواهد آمد.بر اساس پس انداز ،مبلغي از در آمد است كه به مصرف نمي رسد ومص

هر حال در دانش اقتصاد ،شامل دو گروه عمده ي خوراكي ها و غير خوراكي ها است.خوراكي ها،شامل آشاميدني ها،دخانيات،انواع 

ان، بهداشت و در م نان، برنج، گوشت، لبنيات، روغن، ميوه ،سبزي وغير خوراكي ها،شامل پوشاک وكفش مسکن اثاثيه ي منزل،

حمل و نقل و ارتباطات، تفريحات و سرگرمي ها ،خدمات فرهنگي و كاال ها و خدمات متفرقه است.گفتني است از نگاه اقتصاددانان 

،مهم ترين عامل تعيين كننده ي مصرف ،درآمد است.اهيت اين امر ،به حدي است كه از نگاه آنان ،مصرف ،تابع درآمد  است به 

 هر چه درآمد بيشتر باشد،مصرف بيش تر خواهد بود وبرعکس.گونه اي كه 

عوامل تعيين كننده ديگر عبارند از:دارايي ها ،ماليات ، قابل دسترس بودن وهزينه  ي تحصيل اعتبار ،انتظارات ازآينده در مورد 

 قيمت ها ودرآمد.

 مصرف درآموزه هاي دینی 8-2

ي است كه در آموزه هاي واقع گرايانه و فطرت مدار اسالم ،توجه فراوان سده ابعاد ومعنوي انسان ،هريک منشأپيدايش نيازهاي

است.نيازهاي مادي انسان همچون خوراک،پوشاک ومسکن ،جنبه ي عموميت دارد و استثنا پذير نيست،حتي پيامبران و اولياي 

داشته اند .قرآن كريم ،د رآيات متعدد اين  الهي نيز كه در اوج معنويت و ملکوت بوده اند ،به طور طبيعي ،به امکانات مادي نياز

نادرست شمرده ونياز آنان را به غذا،رفتن «پيامبران همچون فرشتگان ،نبايد به امور مادي،ميل ونياز داشته باشند »پندار را كه 

يز[غذا نکه آنان ]نمجزاي و پيشي از پيامبران ]خود[را نفرستادي» . به بازار وتهيه وسايل زندگي،طبيعي و عمومي دانسته است 

 4.«مي خورند ودر بازار ها راه مي رفتند

بر اين اساس ،قرآن كريم به گونه ي مستقيم يا غير مستقيم ،مصرف را تجويز نموده و تحريم اعتقادي يا عملي  نعمت هاي 

ا در خدمت بشر مي مباح را سخت نکوهيده است ،بدين گونه كه از يک سو در آيات متعدد ،تمام نعمت ها و امکانات هستي ر

 5داند و تصرف انسان در آن و استفاده وي را خبر در اموري خاص ،مجاز شمرده است واصل را براباحه و حلّيت مصرف مي نهد.

                                                           
 111،ص1811احمد اخوی،اقتصاد کالن،چاپ پنجم،تهران،شرکت چاپ و نشر بازرگانی،. 1
 211،ص1811تم،تهران،مرکز نشر سپهر،باقر قدیری اصل،کلیات علم اقتصاد،چاپ هش. 2
 1811،ص(بی تا)طهماسب محتشم دولتشاهی،مبانی علم اقتصاد،تهران،انتشارات خجسته،. 8
 21،بخشی از آیه (21)فرقان.  4
 11،آیه(1)؛انعام111،آیه (2)بقره. 5
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آن رابدعت و تشريع مي داند وخوداري از مصرف آن را سرزنش  از سوي ديگر ،با ترغيب به استفاده از نعمت هاي مباح،تحريم

ر هايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و]نيز[روز هاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده است؟ بگو اين بگو : زيو» ميکنند.

 0.«]نعمت ها [در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده اند و روز قيامت ]نيز[ خاص آنان مي باشد

،هدف نهايي نيست ،بلکه هدفي مياني است و در مقدمه  با وجود اين ،بر خالف مکاتب رايج اقتصادي ،مصرف از ديدگاه اسالم

 2اي واالتر كه در چارچوب معيار هاي ارزشي وبا رعايت محدويت هاي خاصي انجام گيرد.

 اصول حاكم بر مصرف 2-2

معيار ها و اصولي مشخص مي گردد كه معيار هاي مهم آن در  ساز ديدگاه ارزشي اسالم ،چگونگي و مقدار مصرف ،بر اسا

 اختصار بازگو مي كنيم.

 اصل نیاز

انسان در زندگي نياز هاي گوناگون دارد كه بخشي ازآنها مادي است . نياز يکي از عوامل مهم ومؤثر در تخصيص در آمد و از 

نظر گرفتن هدف نهايي ،شدني است .هدف نهايي انسان در  انگيزه هاي مصرف مي باشد .تعريف نياز وشناسايي مصاديق آن بادر

جهان بيني اسالمي ،دست يابي به مقام قرب اللهي از راه عبوديت است .هر چيزي كه انسان را در وصول به اين هدف ياري 

رو ،از ديدگاه واز اين  9دهد،نياز وي شمرده مي شود.بي گمان تأمين معاش و امکانات مادي براي پيمودن اين مسير ضرورت .

اسالم ،مصرف با هدف تأمين نياز مندي هاي مادي ،ضرورتي ارزشمند است. نيز به همين دليل است كه مصرف كمي وكيفي 

 كاالهايي كه مانع دست يابي آدمي به هدف نهايي است،ممنوع مي باشد.

 اصل تقدیر معیشت

مطرح مي گردد.تقدير « تقدير معيشت»است كه با عنوان  از اصول مهم اسالمي در مصرف ،تدبير امور اقتصادي وانظباط مالي

معيشت در واقع بر نامه ريزي صحيح و واقع بينانه وساماندهي  به مسائل اقتصادي است تا استفاده از امکانات مالي براي تأمين 

مايه مد و مصرف ،اتالف سرنياز ها ورفاه نسبي ،هرچه بيشتر وبهتر انجام گيرد.روشن است كه نبود تدابير الزم در تخصيص  درآ

به ويژه در صورت محدويت درآمد  -هاي مادي و هدر رفتن نيرو هاي انساني را باعث مي شود و دست يابي به  رفاه و آسايش را

دشوار يا ناممکن مي سازد.اهميت اين موضوع در بعد اقتصادي و به تبع آن در ديگر ابعاد زندگي تا آنجاست كه در  –و امکانات 

 و نشانه ايمان و كمال شخص ياد شده است.«نيمي از ابزار زندگي»ت ،از آن به عنوان روايا

 اصل اعتدال

از معيار ها وازرش هاي مهم اسالمي در تمام ابعاد زندگي و از جمله مصرف،اصل اعتدال است.اين اصل كه آموزه هاي ديني بر 

ست؛چرا كه ساماندهي و استواري جسم و جان آدمي و اجتماعي آن تأكيد كرد،از سوي فرد وفطرت آدمي نيز مهم تأييد خورده ا

او مرهون رعايت همين اصل است.افزون بر آن ،اهميت رعايت ميانه روي در مصرف از آنجاست كه از يک سو نيازهاي انسان 

د نياز هاي گوناگون در متنوع است و به دليل محدويت ها ،نمي تواند تمام آن را به بيشترين مقدار برآورده سازد.از اين رو باي

 نظر گرفته شود و در حدّاعتدال به آن رسيدگي گردد.

 اصل توجه به اولویت ها

رعايت اولويت ها در تخصيص در آمد و مصرف،براي دست يابي به الگوي مصرف مناسب و جلوگيري از نارسانايي ها و تضييع 

 فرادي كه درآمدي محدود دارند،نمود بيشتري مي يابد.حقوق افراد ،امري و اجتناب ناپذير است.ضرورت اين كار براي ا

 تعيين اولويت ها تخصيص درآمد،از دو جنبه ارزيابي مي شود:

 نخست،از نظر نوع ومقدار كاالهاي مصرفي و خدمات.

 دوم،تعيين اولويت ها بر اساس افراد و گروه هاي مصرف كننده.

                                                           
 181،آیه(1)؛انعام118،آیه(1)مائده. 1
  18،ص1811گاه علوم اسالمی،اسالمی،مشهد،دانشجواد ایروانی،الگوی مصرف در آموزه های . 2
 11-11،صص1811،چاپ اول،تهران،موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،(اهداف و انگیزه ها)حسین میر معزی،نظام اقتصادی اسالم. 8
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 اصل الگو ناپذیري از بیگانگان

مصرف در آموزه هاي ديني،پرهيز از الگو قرار دادن بيگانگان و به ويژه دشمنان جامعه اسالمي در مصرف از اصول تاكيد شده 

است. الگو پذيري از بيگانگان در نوع و مقدار كاال هاي مصرفي،از جنبه هاي گوناگون به جامعه اسالمي زيان مي رساند؛از جنبه 

داخلي مي شود كه افزون بر خارج ساختن سرمايه از كشور ،بر توليد و  اقتصادي، اين كار،بيشتر موجب ترويج مصرف كاالهاي

 اقتصاد ملي نيز ضربه مي زند.

از جنبه اجتماعي و فرهنگي نيز نوعي تبليغ عملي و ترويج فرهنگ بيگانه و تهديدي براي اصالت هاي فرهنگي و حتي ديني در 

 جامعه به شمار مي رود.

 اصل ساده زیستی و قناعت

 هاي اخالقي حاكم بر مصرف ،اصل ساده زيستي و قناعت است.از ارزش 

قناعت به معناي اكتفا به اندک است.از نگاه روان شناختي ،قناعت،خشنودي ورضايتمندي رابراي تشخيص قانع به ارمغان مي 

نار غنا وثروت ،از آورد،به گونه اي كه با وجود مصرف اندک ،از زندگي لذت مي برد ،هر چند ثروتي نداشته باشد.قناعت در ك

با وجود اين ،ثروت بدون قناعت گوارايي زندگي را نخواهد چشاند؛جامعه مصرف گرايي  0عواملي است كه زندگي راگوارا مي سازد.

كه قناعت پيشه نيست،رضايت خاطر شهروندان خود را برآورده نمي سازد.از همين روست كه از منظر آموزه هاي روايي،زندگي 

 2بشري ،حياتي است كه روح در آن دميده شده باشد. پاک وحيات طيبّه

 اصل انفاق مازاد درآمد

انفاق مازاد در آمد در راه خدا،يکي از اصول وارزش هاي اسالمي حاكم بر مصرف است. نتيجه ي بسياري از اصول ياد شده ،زمينه 

وي از زياده روي در مصرف،در كنار روحيه ي قناعت را براي انفاق فراهم مي سازد.براي نمونه ،رعايت حد ميانه وپرهيز از زياده ر

و ساده زيستي،صرفه جويي در مصرف كاال ها و امکانات را موجب مي گردد و زمينه  ي مشاركت بيشتر را انفاق  مالي رامهيّا 

 مي كند.

 تجمل گرایی و مصرف زدگی به تهدید نرم دشمن.8

هاي غير ضروري و وابستگي به كاال هاي وارداتي مي باشد. تجمل گرايي  تجمل گرايي و مصرف زدگي به معناي استفاده از كاال

و مصرف زدگي پيامد ها وآثار نامطلوب و مخربي نظير اسراف و هدر دادن منابع ، تشديد احساس محروميت نسبي ، افزايش 

مايه گذاري و كار و تالش ، شکاف و فاصله طبقاتي ، بي توجهي به ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي ، از بين بردن روحيه ي سر

ليد در سطح فردي و وابستگي و توسعه نيافتگي در سطح كالن اجتماعي مي قتشويق راحت طلبي و تن پروري ، دنباله روي و ت

 باشند. 

بر اين اساس مصرف زدگي و تجمل گرايي مي توانند به عنوان تهديدي نرم ، انقالب اسالمي ايران را به مخاطره افکنند . زيرا 

تجمل گرايي به فراموشي اهداف واالي انقالب و پرداختن به مسائل غير ضروري زندگي منجر مي گردد و مي تواند مديران 

خود و خانواده رهنمون سازد كه اين امر انقالب اسالمي را از اهداف و آرمان هايي نظير جامعه را به اخذ امتيازات ويژه براي 

عدالت طلبي دور مي نمايد. از سوي ديگر مصرف زدگي نيز مي تواند مردم را از پرداختن به توليد و كارهاي اقتصادي سازنده 

موجب وابستگي اقتصادي ملت خواهد شد و آرمان استقالل  باز دارد و كشور را به بازار كاالهاي خارجي تبديل كند كه در نهايت

طلبي انقالب را خدشه دار خواهد كرد. در اين بين طي سال هاي گذشته ، رسانه هاي غربي  دست به تبليغات فراواني جهت 

د يق هم مي تواننافزايش وابستگي ايران به كاال هاي وارداتي و گسترش تجمل گرايي و مصرف زدگي زده اند . زيرا  از اين طر

نظام جمهوري اسالمي را به خود وابسته سازند و هم نارضايتي هاي داخلي از نظام اسالمي را افزايش دهند . به خصوص با توجه 

                                                           
  81-28،صص1118محمد باقر باقر مجلسی،بحار النوار الجامعه لدرر اخبار االئمه الطهار،چاپ سوم،بیروت،موسسه الوفاء،.1
 221نهج البالغه،حکمت .  2
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به اين نکته كه اگر نظام سياسي از توان پاسخگويي به نيازها و توقعات شهروندان بازبماند ، بر تعداد ناراضيان افزوده مي شود و 

 يت مشروعيت خود را از دست مي دهد .در نها

مخالفان انقالب سعي كرده اند سطح انتظارات را به نحوي افزايش دهند كه دولت از برآورد ساختن آنها ناتوان بماند . در اين 

به همين  .صورت افرادي كه انتظاراتشان بر آورده نشده و يا مورد بي توجهي قرار گرفته اند ، به صفوف ناراضيان خواهند پيوست 

سبب مخالفان انقالب سعي كرده اند با تبليغات گوناگون ، توقعات مردم را چنان باال ببرند كه نظام ، توان پاسخگويي به آنها را 

 از دست بدهند و در نتيجه با مشکل عدم مشروعيت مواجه شود .

ي واقعي و ملموس باشد ، نوعي احساس كمبود بنابر اين آنچه جريان مصرف گرايي را دامن مي زند ، بيش از آنکه محصول نياز

يا نياز ذهني و غير واقعي است كه از اشاعه و تبليغ فراگير ارزش هاي سرمايه داري سرچشمه مي گيرد . بر اين اساس بيگانگان 

 مي كوشند از طريق رسانه ها و روش هاي مختلف تبليغاتي ، هويت شخصي افراد را به سمت تجمل گرايي و هويت جمعي

جامعه را به سمت مصرف گرايي و وابستگي و رفاه زندگي سوق دهند تا به طور غير مستقيم و به مثابه تهديدي نرم نظام 

 جمهوري اسالمي ايران را نخست با مسئله توقعات فزاينده و سپس با مشکل عدم مشروعيت مواجه سازند .

اتي محسوب مي شود كه انقالب اسالمي را با تهديد مواجه از اين رو در حال حاضر تجمل گرايي و مصرف زدگي ،يکي از خطر

كرده است .زيرا حجم عظيمي از كاالها مصرفي بيگانه با داشتن بار منفي تبليغ فرهنگي به كشور وارد مي شود كه اين امر تأثير 

يه ي رفاه طلبي ،دنياگرايي، زيادي بر رفتار مردم به ويژه جوانان دارد. به طور كلي مي توان تبديل روحيه ي انقالبي به روح

مصرف زدگي و تجمل گرايي به منظور سست كردن عقايد و اصول فرهنگ انقالبي را يکي از برنامه هاي مخالفان انقالب اسالمي 

محسوب نمود .به خصوص با توجه به اين نکته كه روحيه ي قوي انقالبي ،عمالًكشور را از هر گونه تهديد خارجي مصون مي 

ي توان به اهداف دشمنان در خصوص تغييراين روحيه پي برد.بر اساس تجمل گرايي سبب مي گردد تا فرهنگ دارد،لذا م

ماديات،جايگزين معنويت شود و اعتبار وسايل غير ضروري و تجملي زندگي در اين جهان ،بيش از معنويت و روح انسانيت 

قاد به ارزش هاي معنوي خود به پيروزي در برابر رژيم عتا اروحيه ي مردم انقالبي ايران كه ب رچنين تغييري د کگردد.بي ش

پهلوي شدند و سپس در جبهه هاي جنگ در برابر تمام قدرت هاي بزرگ ايستادگي نمودند ، به مثابه تهديدي جدي تلقي مي 

  0گردد.

 . اقتصاد مقاومتی4

 تشکيل شده است . «مقاومت »و  «اقتصاد  »اقتصاد مقاومتي از دو واژه ي 

 و نيز به معناي تدبير منزل است . 2معناي اقتصاد : اين واژه در لغت به معناي ميانه روي و تعادل در دخل و خرج 

 9.ستادگي كردن و پايداري نمودن و با كسي در امري برابري كردن است يتعريف مقاومت : به معناي ا 

 تعاریفی از اقتصاد مقاومتی 8-4

 اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد موازي 

تعريف اول از اقتصاد مقاومتي به مثابه ي )) اقتصاد موازي (( است . يعني همان طور كه انقالب اسالمي با توجه به نياز خود به 

اد پاسداران و بني نهاد هاي با روحيه و عملکرد انقالبي ، اقدام به تأسيس نهادهايي مانند كميته امداد ، جهاد سازندگي ، سپاه

مسکن نمود ، امروز نيز بايستي براي تأمين اهداف انقالب ، اين پروژه را ادامه داده و تکميل كند . چراكه انقالب اسالمي به 

اقتصاد مقاومتي و به نخهادسازي مقاومتي در اقتصاد نياز دارد كه چه بسا ماهيتاً از عهده ي نهادهاي رسمي اقتصادي بر    نمي 

 پس بايد نهادهايي موازي براي اين كار ويژه ايجاد كند. آيد ،

 اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد ترمیمی

                                                           
 212-211،صص1811اسالمی،انقالب  شعیب بهمن،انقالب های رنگی و انقالب اسالمی،تهران،مرکز اسناد . 1
 121فرهنگ عمید،ص. 2
 111فرهنگ عمید،ص . 8
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 »و  «خلل گيري  »،  «آسيب زدايي  »،  «مقاوم سازي  »تعريف دوم از اقتصاد مقاومتي عبارت از اقتصادي است كه در پي 

ادي است . يعني اگر در رويکرد قبلي مي گفتيم فالن نهاد نمي ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكار آمد موجود اقتص «ترميم 

تواند انتظارات ما را بر آورده كند ، در رويکرد جديد به دنبال آن هسيتيم كه با باز تعريف سياست هاي نهاد هاي موجود ، كاري 

 كنيم كه انتظارات ما را بر آورده كنند.

 اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد دفاعی 

 در برابر آن هجه است ، يعني «پدافند شناسي  »و  «آفند شناسي  »،  «هجمه شناسي  »سوم از اقتصاد مقاومتي متوجه  تعريف

 ما بايد  ابتدا بررسي كنيم كه مخالفان ما ، حمله به اقتصاد ايران و اخالل در آن در را چگونه و با چه ابزارهايي صورت مي دهند.

يافته ايم كه ابزارها وشيوه هاي هجه ي دشمنان را پيشاپيش شناخته باشيم و براساس آن ها بنابراين وقتي به اقتصاد دست 

نان تدوين و اجراء كنيم . بديهي است تا آفند دشمن شناخته نشود مقاومت متناسب با آن نيز آاستراژي مقاومت خود را عليه 

 0طراحي و اجرا نخواهند شد .

 معظم انقالب اسالمیاقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر  2-4

رهبر معظم انقالب ،در سخنان متعددي به تعريف،ويژگي ها، الزامات و اكان اقتصاد مقاومتي پرداخته اند كه دراين جا به گزيده 

 ي بيانات ايشان در تعريف اقتصاد مقاومتي مي پردازد:

 «خصومت هاي شديد مي تواند  اقتصاد مقاومتي ،يعني آن اقتصادي كه در شرايط تحريم ،در شرايط دشمني ها و

 2.«تضمين كننده ي رشد و شکوفايي يک كشور باشد

 «9.«اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشکني دشمن وجنايت دشمن 

 «ه اقتصاد ك آن چه به نظر ما رسيده ،اقتصاد مقاومتي،البته اقتصاد مقاومتي فقط جنبه ي نفي نيست . اين جور نيست

مقاومتي معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يک كارهاي تدافعي باشد،نه اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي كه به ملّت 

 4.«امکان مي دهد و اجازه مي دهد كه حتي در شرايط فشار هم رشد و شکوفايي خودشان را داشته باشند

 .راه كار هایی براي مدیریت مصرف5

م بايستي استراتژي اصالح الگوي مصرف را در اسرع وقت تهيه و پس از تنظيم رويه ها و دستور العمل هاي قابل  مجموعه ي نظا

 اجراءآنرادر همه ي سطوح اجرايي ابالغ و عملياتي نمايد.

كه  افراديكليه ي دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي جلوگيري از اتالف بيت المال و سرمايه هاي ملّي ،از به كارگيري -

داراي خوي اسراف ،اشرافي گري،تجمل گرايي وويژه خواري هستند در عرصه ي مديريت كشور جداًخوداري نمايند و مديران 

 نااليق كنوني را حذف نمايند.

مراكز آموزشي اعم از حوزه و دانشگاه وآموزش وپرورش دروسي را براي توسعه ي فرهنگ صرفه جويي در سر فصل هاي آموزشي 

 در تمامي مقاطع تحصيل پيش بيني نمايند.خود 

رسانه ملي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي با به كار گيري خالقيت هاي هنري خود -

برنامه  عبرنامه هاي مناسبي را دارد در راستاي نمادينه كردن فرهنگ صرفه جويي در كشور اجرا نمايند و از تبليغ و ترويج هر نو

 اي كه فرهنگ مصرف گرايي و تجمل گرايي را اشاعه نمايد جداً خوداري نمايند .

سرعت بخشيدن به روند خصوصي سازي ، چون كه در مديريت دولتي همواره ، ريخت و پايش ها از بخش خصوصي بيش تر  -

 است . 

 موظف كردن كار خانجات و مراكز توليدي  جهت افزايش كيفيت توليدات خود با راندامان باال  -

                                                           
 21،ص1811امیدآتیه،جمعی از نویسندگان،الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی،تهران،موسسه فرهنگی پژوهشی صبح .  1
 khamenei.ir،www،11/1/11پایگاه ،. 2
 1/1/11همان.  8
 11/1/11همان 4
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 ممنوعيت مصرف كاالهاي خارجي در موسسات دولتي و غير دولتي مگر در حد ضرورت  -

ي ااعمال سياست هاي تشويقي براي كساني كه الگوي مصرف صحيحي داشته و بر عکس اعمال سياست هاي تنبيهي بر -

 كساني كه الگويي مصرف را رعايت نمي كنند .

تقويت اثر گذاري سازمان هاي موثر به اصالح الگوي مصرف ، مانند سازمان استاندارد و تحقيات صنعتي با تدوين استانداردهاي  -

 0.الزم براي توليد ، توزيع و مصرف 

 نتیجه گیري

هايي كه حرص و آز جاي قناعت،تخلف جاي صداقت،خود خواهي جاي دشمنان انقالب اسالمي سعي كرده اند با ترويج شيوه 

ايثار ،جست وجوي رفاه و ماديات جاي سبقت در خيرات و دنيا طلبي به جاي آخرت طلبي را بگيرد،به خصومت با انقالب 

و هم داعيه ي دفاع  اسالمي بپردازد.براين اساسي تجمل زدگي و دنيا گرايي هم آرمان هاي انقالب اسالمي را زير سؤال مي برد

از انقالب و ارزش ها را تضعيف مي نمايد.زيرا افراد و اشخاصي كه شيفته و مجذوب ثروت و سرمايه مي شوند ،تمام توان و همت 

 تخود را صرف جمع آوري زرق و برق دنيا مي كنند و از دنبال كردن آرمان هاي انقالب باز مي مانند .

ي قناعت و صرفه جويي در يک جامعه مي تواند به عنوان يک مؤلفه ي قدرت و امتياز ويژه  بنابرين در شرايطي كه وجود روحيه

براي آن جامعه مطرح باشد ،رواج مصرف زدگي و تجمل گرايي ،بستر ساز آسيب   هاي اجتماعي نظير مشکالت طبقاتي ،تجمل 

يي وافت توان مالي خانواده ها بر اثر خريد گرايي،ايجاد چشم وهم چشمي د ر ميان خانواده ها ،گسترش روحيه ي مادي گرا

لوازم غير ضروري خواهد بود كه اين امر مي تواند توان اقتصادي كشور را به مسير هاي نادرست معطوف سازد.به نحوي كه اگر 

قتصادي رو به به خانواده ها و به ويژه فرزندان آموزش هاي مورد نياز داده نشود ،در آينده جامعه ي ايران با چالش هاي جدي ا

 د.رو خواهد ش

ي كه بتواند ضمن قوام بخشيدن به جامعه ،براي جامعه هر گونه فشار و بحران هاي داخلي و  اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد

بيروني را پشت سر گذارد مي توان تنها راهکار  مناسبي براي مقابله با چالش هاي بيان شده باشد .مصرف در نگاه ديني ،زمينه 

براي دست يابي به كمال  وقرب الهي و در چرخه اقتصادي ،پايان خط توليد و عرضه است.با توجه به اينکه مصرف ،بسيار  اي

تأثيزر گذار است. لذا در جامعه ما كه مصرف مطابق با الگوهاي پذيرفته شده عملي نيستريا،بايسته است با به كار بردن امکانات 

قعي و اصالح روند توليد و عرصه و تغيير نوع مصرف ،بازنگري در زمان و مکان آن و افزايش و محصوالت ،مطابق با نياز هاي وا

 يا كاهش ميزان مصرف ،زمينه بهينه نمودن مصرف را فراهم آوريم.
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