
 مهم يراهبرد ،یرانیا يتعصب در مصرف کالا
  ياقتصاد اریبا تهاجم تمام ع رویارویی در

  22/7/1397: تاریخ پذیرش  16/4/1397تاریخ دریافت: 

  *یقربانيساجد صمد   _____________________________________________________________  

  **پورخالق هیرض

  چکیده
ــعار  نییبا تع ــعار محوربه »یرانیا ياز کالا تیحما«ش ــال  يعنوان ش ــمن 1397در س ، رهبر معظم انقلاب ض

 رویارویی ،»یلم دیاز تول یمانیا تیحما« یعنی یانقلاب اسلام يراهبرد اقتصاد نیتریاساس بر پافشاري دوباره
 تیاحم گوناگونی مانند:هاي عدبُله از مورد نظر معظم تیدند. حماکر يدیبا دشمن را وارد فاز جد ياقتصاد

کننده و تعصب مصرف یرانیا دکنندهیتول وسیلهبه ریپذو رقابت تیفیبا ک يکالا دیتول ،یرانیا ياز کالا یدولت
مستقل  يامطالعه ازمندیطور مجزا نبه هاعدبُ نیکه پرداختن به هر کدام از ا شودیم لیتشک یرانیا يکالا يرو

ـــت ـــنادي مبا بهره روپیش مقاله در. اس معتبر در  يهااز روش یکیعنوان بهاي کتابخانه –ندي از روش اس
ز کالاي حمایت ا هايعدبُ از یکیعنوان به» مصرف متعصبانه«تمرکز بر مفهوم  ضمن ،یانسان علوم هايهمطالع

 دهشمطرح  رهبر معظم انقلاب وسیلهبهکه  یانقلاب اسلام يمربوط به گفتمان اقتصاد يدیواژگان کل ایرانی و
  ازیم.پردمی ینوع خاص از رفتار مصرف نیا یو چگونگ ییچرا ،یستیبه چ یاست، در سه گفتار اصل

ــاس نتیج ــت آمده در تحقیقهب هايهبراس ــرف کالاي ایرانی مهم روپیش دس ــب در مص ترین الزامات تعص
ش براي شـــناختن و کوشـــها، فایده مادي در انتخاب -ند از: کنار گذاشـــتن الگوهاي هزینه هســـت عبارت

نمادین در حمایت از کالاي ایرانی، تبدیل مصرف  هايشــناســاندن محصولات با کیفیت ایرانی، انجام اقدام
عنوان توانند بهکالاي خارجی به یک ضــد ارزش و برحذر داشــتن دیگران از مصرف کالاي خارجی که می

 ي را ازتا و شمرده شوندبا تهاجم تمام عیار اقتصادي دشمن  رویاروییراهبردهاي اساسی انقلاب اسلامی در 
  بیکاري فراگیر ناکام بگذارد. پدیدساختنترین اهدافش یعنی به یکی از مهم یابیدست

  .یرانیا ياز کالا تیشده و حمادرك یابیارز ،يمصرف، تعصب، مصرف متعصبانه، تعصب مشتر :واژگان کلیدي
  .JEL: Z12, E21 بنديطبقه

                                            
  .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول) يعلوم اقتصاد يادکتر يدانشجو .*

      Email: amraee_1360@yahoo.com   
  Email: r.khaleghpour@gmail.com           ي.علوم اقتصاد یکارشناس يدانشجو. **

mailto:amraee_1360@yahoo.com
mailto:r.khaleghpour@gmail.com
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  مقدمه
هاي کلی که رهبر معظم انفلاب براي نخستین بار در جلسه تبیین سیاست 1392از زمستان 

دم را از تریبون رسمی با مر» عیار اقتصاديجنگ تمام«اقتصاد مقاومتی موضوع تحمیل یک 
جنگ «یر از تعب گوناگون هايبار در سخنرانی سیله بیش از تا کنون، معظم *در میان گذاشتند

 خورده انقلاب و هشدار به مسئولانبراي تبیین ابعاد خصومت جدید دشمنان قسم» اقتصادي
 داريترین این بیانات معرفی وزارت خزانهاند. یکی از صریحهکرد و مردم پیرامون آن استفاده

یز یی نامریکا خود مسئولان **.ان استاتاق جنگ علیه جمهوري اسلامی ایر عنوانبه امریکا
ی از طراحی این جنگ تمام عیار اقتصادي سخن به میان گوناگون هر از چند گاهی در بیانات

  .ردک توان بخشی از ابعاد تهاجم اقتصادي صورت پذیرفته را از آن استنباطاند که میآورده
 کاندیداي و اوباما باراك اول کابینه در امریکا خارجه امور اسبق وزیر کلینتون هیلاري

 به مالی فشار آنقدر که بود این ما هدف :نویسدمی خاطراتش در امریکا جمهوري ریاست
 میز هب جدي پیشنهاد یک با که این جز باشند، نداشته راهی هیچ تا کنیم وارد ایران رهبران
. مگرفتی هدف را ایران تسلیحاتی هايبرنامه و بانکها، نفت، صنعت ما. برگردند مذاکره

 بسیاري و مالی، مؤسسات انرژي، گرانمعامله نقل، و حمل خطوط بیمه، هايشرکت همچنین
 ارتتج از را ایران] سهم[ تا کردیممی نویسی نام] هاتحریم لیست در[ را دیگر بازیگران از

 مللیال بین بازار در بیمه خرید ایرانی هايبانک هايدارایی مسدودکردن کنیم ... قطع جهانی
. کردیم قطع را مالی جهانی هايشبکه به هاآن دسترسی و غیرممکن، ایرانی تانکرهاي براي را

  .)38، ص1397(توکلی،  بود جانبه همه حمله یک این

                                            
ـــال ها از قبل بود، منتها این تحریمتحریم .* ـــتان س ـــده به جنگ  90ها از حدود زمس تا امروز، تبدیل ش

 عیار اقتصادي است که متوجه ملت ما استاقتصادي، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام
 .)20/12/1392(مقام معظم رهبري، 

 است عبارت ما علیه امریکا جنگ اتاق. است اقتصادي جنگ ما، دشمنان براي است مطرح چهآن امروز .**
(همو،  ماست با جنگ اتاقجا آن است؛ شاندارایی و اقتصاد وزارت همان که امریکا داريخزانه وزارت از

10/2/1397.( 
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 عیارتمام جنگ از گونهاین نیز امریکا خارجه وزیر معاون )Robert Pietro( پلیترو رابرت
 اردد اختیار در که ابزارهایی و امکانات تمام از است مصمم مریکاا« کند:می حکایت روپیش
  .)187، ص1387(قاسمی، » کند استفاده ایران اقتصاد و مالی هايتوانایی تضعیف براي

 کتاب در ایران نیز علیه هاتحریم طراحی تیم مسئول ،)Richard Nephew( نفیو ریچارد
 در يو. کندمی اشاره ایران علیه امریکا اقتصادي جنگ از یگوناگون بُعدهاي به هاتحریم هنر
 نوانع بارهاین در وي. کرده اشاره تحریم در گرفتهصورت هايظرافت از برخی به کتاب این
 تثنامس تحریم از را لوکس کالاهاي واردات ،گوناگون اقلام تحریم عین در چگونه که کندمی

 را سلوک کالاهاي ورادات آنان. بزند دامن بیشتر شدگیتحریم اجتماعی احساس به تا کرده
  .)2، ص1397(نقیو،  برود تحلیل بیشتري سرعت با ایران ارزي ذخیره تا نکردند منع

 امریکا داريخزانه وزارت جنگ اتاق در اقتصاددان 700 از بیش در این جنگ اقتصادي،
 ويل استوارت. دارند زیرنظر دقت به را ایران اقتصاد هايتحول و اندبه خدمت گرفته شده

)Stuart A. Levey( متروریس با رویارویی« اصطلاح به سازمان تأسیس سالگرد دهمین در 
  : گویدمی م2014 سال در »TFI مالی تأمین و

 دهفتص مجموعه این امروز بودیم، نفر هفت شد، پیشنهاد من به اداره این ریاست که زمانی
 جمهوري جمله از هدف کشورهاي اقتصاد روي شوند، دیده کهآن بدون و دارد اقتصــاددان

 و ورهاکش مسئولان و کرده سفر گوناگون کشورهاي به شخصاً لوي. کنندمی کار ایران اسلامی
  .)1397(طاهري،  است داشته برحذر ایران با تجارت از را خصوصی هايشرکت حتی

کنند کاملاً مشهود هاي فلج کننده علیه ایران دنبال میطراحان تحریم چهآن از مجموع
به سه هدف اصلی تمرکز  یابیدست کم رويدر این جنگ اقتصادي دستاست که دشمن 

  قحطی.؛ ج) شدید بیکاري ؛ ب)شدید تورمالف) ند از: هست ده است که عبارتکر
دفاعی اثرگذار در این شرایط عبارت است از تعصب روي مصرف هاي یکی از اقدام

 یابیستد دشمن را در کهاین بر فزونراهبرد به تنهایی محقق شود، کالاي ایرانی که اگر همین 
گذارد، میبیکاري فراگیر در اقتصاد ناکام  پدیدساختنترین اهداف خود یعنی به یکی از مهم

  .کندمیبه اهداف دیگر یعنی تورم شدید و قحطی هم تضعیف  یابیدست را در وي
ف مصر«تمرکز بر مفهوم  ضمن ايکتابخانه ـ مقاله با استفاده از روش اسنادي نیا در

 که یمانقلاب اسلا يمربوط به گفتمان اقتصاد يدیاز واژگان کل یکی عنوانبه »متعصبانه
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و  ییچرا ،یستیبه چ یاست، در سه گفتار اصل دهشرهبر معظم انقلاب مطرح  وسیلهبه
 پرداخت. میخواه ینوع خاص از رفتار مصرف نیا یچگونگ

  تعصب یشناسمفهوم
 ،یشیاندخشک ،يکور باور خردانه،یب يبه پافشار» تعصب« یفارس يهالغتنامه در

بسته و دل يزیکردن، به چتیحما ،یافراط يهوادار ،يدارطرف ،يدارجانب ،يریگسخت
و  تیّحم مانند: ییهاآن مترادف يشده و برا ا... معن و کردنبودن و سخت از آن دفاعدیمق
 ی نیزسیدر انگل). 1363/ معین، 1363/ عمید، 1377دهخدا،  به:آورده شده است (ر.ك رتیغ

که جا آن . ازستگرانژادپرست و قوم يابه معن Ethnocentric ای Ethnocentrismمعادل 
ارائه  یعنبه م دیبا رداختپ میخواه یاسلام شهیتعصب در اند گاهیجا یبخش به بررس نیدر ا

شده ائهار هايفیاز تعر ی. برخمیبپرداز زین یعرب يهانامهدر لغت گفتهپیششده از مفهوم 
  در ادامه خواهد آمد. یلغت عرب هايبادر کت

 يابه معن »عصب« ت واس» عصب« شهیتعصب از ر«: سدینویم الصحاحدر  يجوهر
 تعصب یابیشهیر يبرا العربلساندر  منظورابن ).1368(جوهري، » باشدمیمفاصل  يوندهایپ
است که شخص را به کمک و اي ویژگی هو عصبی باشدمی هاز عصبی» تعصب: «سدینویم

سازد. می چه ظالم باشند و چه مظلوم، وادار شان،یچون و چرا از خانواده و خویب تیحما
 نیالبحرمجمعدر  زین یحیطر. )1377منظور، (ابن و دفاع است تیهمان حما هتعصب و عصبی

و  یبانیپشت ياست و آن به معنا تیتعصب از عصب«معنا کرده است که:  گونهنیتعصب را ا
 اداند تعصب رمی لازم کهاین ایداند یبر خود واجب م ]را يدفاع از و[که  یدفاع از کس

  .)1372(طریحی، » يحصول مقصد يبرا
 26 هیدر آ »تیّحم« یعنیکار نرفته است اما مترادف آن کلمه تعصب بهکریم قرآن  در

  : دیفرمایکه مجا آن سوره فتح مورد اشاره قرار گرفته است؛
کِینَتَهُ عَلَى رَ« ولِإِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّۀَ حَمِیَّۀَ الْجَاهِلِیَّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ســَ نِینَ وَعَلَى الْمُؤْمِ هِســُ

یْءٍ عَلِیمًاوَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَۀَ التَّقْوَى وَکَ گاه که کافران در آن یعنی ؛»انُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شـــَ
آرامش خود  وند متعالهاى خود تعصب [آن هم] تعصب جاهلیت ورزیدند پس خدادل

ــاخت و [در  ــتاد و آرمان تقوا را ملازم آنان س ــتاده خویش و بر مؤمنان فرو فرس را بر فرس
وند آنان به [رعایت] آن [آرمان] ســزاوارتر و شــایســته [اتصــاف به] آن بودند و خدا واقع]
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  .)26(فتح: » همواره بر هر چیزى داناست متعال
  : فرمایدیو م پرداختهدر خطبه معروف قاصعه به مسئله تعصب  زین نامؤمن ریام

بِ رانِیقُلُوبِکُمْ مِنْ نِ یفَأَطْفِئُوا ما کَمَنَ فِ« ،یَّوَ أَحْقادِ الْجاهِلِ ۀِ،یَّالْعَصــَ الُْمْسِلِم  یتَکُونُ فِ ۀُیَّوَ إِنَّما تِلْکَ الْحَمِ ۀِ
فَثاتِهِ وَ طانِیْمِنْ خَطَراتِ الشَّ ا که در ر یجاهل يهانهیو ک تیآتش عصب یعنی ؛»نَخَواتِهِ وَ نَزَغاتِهِ وَ نَ

 يمسلمانان از خطرها يبرا تیّحم نیکه ا دیگرفته اســت، خاموش ساز نیاعماق دلتان کم
خطبه  ،البلاغهست (نهجي او يهاو وسوسه هايو تباهکار هایاست و از خودکامگ طانیشــ

  ).392قاصعه، ص

   یاسلام شهیانواع تعصب در اند
 شودیآمده برداشت م ناو کلام معصوم کریم تعصب در قرآن رامونیپ چهآن مجموع از

  دارد.  یو انواع ستیکاملاً مثبت ن ایمطلق  یمفهوم منف کی یاسلام شهیکه تعصب در اند
را به  است که عصبیت یمسلمان شمندانیاز اند یکی دیالحدیابابن، البلاغهنهجبزرگ  شارح

  : سدینویه و مکرد میدو قسم تقس
 ریام یالعصــبیۀ على قســمین؛ عصــبیۀ فی الله و عصبیۀ فی الباطل و هی مذمومۀ و هی التی نه«

ــب یعنی ؛»عنها المؤمنین ــت تیعص که  وند متعالدر راه خدا تیعصــب :بر دو قســم اس
فرموده  یاز آن نه نامؤمن ریدر راه باطل که ناپسند است و ام تیاســت و عصب دهیپســند
  ).129ص تا]،[بی الحدید،ابی(ابن است

  یمنف ایتعصب مذموم  .1
عصبات ت بارهدر چهآن مانند ؛کندمی يباطل پافشار يندارد و رو یکه با حق نسبت یتعصب
 فیعرت یتعصب منف لیرا ذ هاآن توانیکه م يگریمتعدد د یخیموارد تار ایشد،  بیان یجاهل
  .شودشمرده میمذموم  یاسلام شهی، در اندکرد

آن بر  ریو تأث یبر تعصب مذهب یخیتار ینگاه«با عنوان  يادر مقاله یسنچولنمونه  يبرا
موم مذ ای یتعصب منف يهابیاز آس فروانی یخیشواهد تار» مسلمانان یمناسبات اجتماع

و  یگرفتن تعصبات مذهبشدت رامونینمونه پ کی. در کندمی بیان یجوامع اسلام يبرا
قل به ن یبودند) در دوره سلجوق یو حنف ی(که از دو فرقه شافع يمردمان ر نیخون يهانزاع
ر به بود که حاضجا آن تا یو شافع یحنف يهاگروه انیعمق شکاف م«: سدینویم فریوسفیاز 

مراسم در مسجد جامع را  ییبرپا نیبنابرا ؛نبودند يحضور هم زمان در مسجد جامع شهر ر
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، 1394(سنچولی،  »رندیاز امکانات آن بهره بگ کسانیطور کردند تا به انیروز در م کی
  ).10ص

  مثبت ای) تعصب ممدوح ب
 تعصب بر مدار حق در شودیم پافشاري آن يرو روار پیشتعصب که در نوشت گرید نوع

 تنهاهن ،کرد جووجست یدر فطرت آدم دیآن را با سرچشمهب که عصت نی. ااست نامؤمن نیب
ورد توجه بخش، ماز عناصر قوام یکی عنوانبه بلکه ست،ین یاسلام شهیدر اند یمؤلفه منف کی

 یتعصب ممدوح لازمه عبور انقلاب اسلام رسد،ینظر م بهه است. گرفت ارقر ینید شمندانیاند
 يبرا رانیا یاسلام يجمهور یاست که در آن قرار دارد و راهبرد اساس یمهم یخیتار چیاز پ

  .شودشمرده میشده  لیتحم يمقابله با نبرد اقتصاد
  :سدینویتعصب ممدوح م نیبر ا پافشاري با بحارالانواردر  یمجلس علامهنمونه  يبرا

 از شــتریخود را ب کانیو نزد شــانیفرد قوم و خو کیاســت که  یدر فطرت آدم تیعصــب
شرع هم  در و ستیمحبت از صــفات و افعال ناپســند ن نیدوســت دارد، و ظاهراً ا گرانید

از باب صله رحم و  هايمندعلاقه نیا شــتریبمذمت نشــده، بلکه ممدوح هم هســت؛ چون 
  .)288ق، ص1110(مجلسی،  اران استیاز دوستان و برادران و  يداراز نوع جانب یبرخ

 ایتعصب ممدوح  یاز وجود نوع یکه حاک یلیاز دلا یبرخ بیان به روپیش در نوشتار
  :پردازیممیاست،  یدر منابع اسلام مثبت

 طوربه که در مطلع بحث سوره فتح 26 هیاشاره شد از آ زین ترشیگونه که پهمان ،اولاً
» تجاهلی«را به دو نوع  »تیحم« کریم چنین استنباط کرد که قرآن توانیکامل آورده شد م

؛ ثبت استو م دهیپسند شدبا یجاهلریکه غ یتیحم نیبنابرا ؛کندمی میتقس» تغیر جاهلی«و 
 نیل به امستق یفصل لیمستدرك الوساو  عهیالش لیوسا ،یکاف مانند ییدر مصادر مهم روا ،اًیثان

 نیا شده است. از يگذارنام» الحق ریغ یالتعصب عل«و عنوان هر فصل  افتهیموضوع اختصاص 
)؛ 9-10، ص1389(مصدقیان،  وجود دارد زین» التعصب على الحق«که  افتیتوان درمی عبارت،

  :دیفرمایورزى مدر پاسخ به پرسش از تعصب العابدینامام زین يمعتبر تیدر روا ،ثالثاً
العَصَبِیَّۀُ الّتی یَأثَمُ عَلَیها صاحِبُها أن یَرَى الرَّجُلُ شِرارَ قَومِهِ خَیرا مِن خِیارِ قَومٍ آخَرینَ، ولَیسَ مِنَ «

بِیَّۀِ أن یُحِبَّ الرَّجُلُ قَومَهُ، و ــَ بِیَّۀِ أن یُعینَ قَومَهُ عَلَى الظُّلمِ لکِنالعَص ــَ ــبى یعنی »مِنَ العَص که  تعص
باشد، این است که آدمى بَدانِ قوم خود را از نیکانِ قومى ســبب آن گنهکار مىبه صــاحبش
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دیگر بهتر بداند. این از عصــبیت نیســت که کســى قوم و مردم خود را دوست داشته باشد 
  .)308، ص2تا]، ج(کلینی، [بی» از عصبیت است ستمکردن قوم خود بر بلکه کمک

 یو مورد نه ستیکه مذموم ن باشدیتعصب ماز  يااز گونه یحاک زین تیروا نیا
مطلق  ورطبه »تعصب«تنها گذشت، نه چهآن مطابق نیبنابرا؛ قرار نگرفته است نامعصوم

مهم  کانون کی رسدیاسلام قرار نگرفته بلکه به نظر م یو مورد نه ستیمذموم ن ای یمنف
 شیگرا کی یآدم اتیفطر گریچون د زیصفت ن نیباشد. ا انیدر نهاد آدم يخداداد يانرژ
. خوردیجوامع به چشم م یدر تمام شیاست و کم و ب یو واقع يامر وجود کیو  یعیطب
برد و می سوق داده شود، قدرت مدافعه و مقاومت را بالا تیبه سمت انسان یصفت وقت نیا

   ).18-19، ص1389(مصدقیان،  کندیم ریو آن را نفوذ ناپذ دهیبخش یبه جامعه سرسخت

  تعصب در اندیشه و کلام رهبري
 شهیکه در اند میابیرهبر معظم انقلاب در مسئله تعصب به وضوح درب گوناگون اناتیمرور ب با
» لتعصب بر مدار باط«و » تعصب بر مدار حق«نگاه به تعصب، از دو خواستگاه  زین شانیا

  .ردیگینشأت م
 نشایبرخوردار است، تلاش ا ياژهیو گاهیاز جا يرهبر شهیدر اند رسدیبه نظر م آنچه

 باشدیمفهوم کمتر مورد توجه قرار گرفته م عنوانبه »تعصب بر مدار حق«ن کرد برجسته يبرا
 اتیمفهوم به ادب نین اکرد اند با واردهکرد یپس از انقلاب سع انیسال یدر ط شانیکه ا

ردم در م یعموم جیو بس یمثبت آن در حکمران يامدهایاز آثار و پ ،یاسلام لابانق یگفتمان
  .ندینما يبردارمقابله با حملات دشمن بهره

 ای مدارانهتعصب حق«اند از مفهوم هکرد تلاش ریاخ يهاسال یله طمعظم گریعبارت د به
له در مقاب ژهیبه و یاجتماع يهایهمبستگ جادیا يبرا يابزار عنوانبه »همان تعصب ممدوح

  .ندیاستفاده نما یاسلام و نظام اسلام انیدشمن به ک داتیبا تهاجمات و تهد
 ایار حق تعصب بر مد ختنیبرانگ یعنیاست که ابزار مذکور  نیقابل توجه و تأمل ا نکته

 یخارج داتیبا تهد رویارویی در یحاکم اسلام ياز راهبردها یکی عنوانبه تعصبات ممدوح
 انیمصدق. رودیبه شمار م زین یجامعه اسلام يدر رهبر نامؤمن ریامبارز  يهایژگیاز و یکی

 يهامورد از کلمات و خطبه 6کم با استناد به دست »ییگراتیعصب«با عنوان  وددر مقاله خ
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به صحنه آوردن مردم در مبارزه  يبرا زیکه حضرت ن دهدینشان م البلاغهنهجدر  یامام عل
 تعصب« ژهیو به و رتیغ ،یو اجتماع یوجدان اخلاق کیبه تحر یاجتماع یبا عوامل ناامن

  .)20-22، 1389مصدقیان،  به:است (ر.ك پرداختهیآنان م »یو انسان ینید
عظم رهبر م اناتیکه از ب» ممدوح ایمدارانه تعصب حق« يهااز مؤلفه یبرخ بیان اکنون به 

  :میپردازیاستخراج شده است، م نهیزم نیانقلاب در ا
   :ستیو بد ن یمنف شهیهم يمعنا کی) تعصب الف

 کیتعصب  افتد،یها مدر دهن چهآن . بر خلافدیزانیرا در دانشجو برانگ یتعصب مل دیبا
نسان ها ابدون آن تعصب یعنیها لازم است؛ تعصب ی. برخستیو بد ن یمنف شهیهم يمعنا

ـــت و مثــل غبارها ـــبک و ب يول اس  يبرا ییهايبندی. پاکندیدر هوا حرکت م وزنی س
عالم باشد،  -باشد  خواهدیانسان هر که م نیانســان لازم است؛ حال ا تیو هو تیشــخصــ

ــد، هر فعال ــد  یتیصــنعتگر باش ــته باش ــرانجام -داش م (مقام معظ لازم دارد ییاهيبندیپا س
  .)22/2/1382رهبري، 

   :دیتعصب نترس ) از کلمهب
 کهینا مگر شودینم نیو ا میکن نیرا تأم نیا دیباشــد. با ینید طیمح دیدانشــگاه، با طیمح

و  ریوز ياز همه، آقا شیب - دیکشور هست یدانشگاه يهاولان دستگاهئشــما که رؤسا و مس
و  ینیصددرصد با تعصب د -ها دانشــگاهها و دانشکده يو بعد هم رؤســا شــانیمعاونان ا

 یر زندگب يکند و چتر دایپ تیحاکم نید دیبا کهاین و اصرار بر دیشــد يبندیو پا یانقلاب
بد  یل. تعصب جاهدیتعصب نترس ي. از کلمهدیکن بیهدف را تعق نیدانشگاه بزند، ا طیمح

ت جهال شیمعنا ت،یهم خوب است. عصب یلیجهالت نباشد، خ يکه از رو یتیاست. عصب
  .)23/5/1369(همو،  ستین

   :میندار گرانید هی) ما تعصب علج
 یرانیا يدارند؟ کالا یاست که بعض يایفهمو کج یچه بدفهم نیاست؟ ا یچه مرضــ نیا

که  رندیبگ میهمه تصم گران،یمؤسسات بزرگ، خود دولت، د م؛یریبگ می. تصممیمصرف کن
ما  م؛یکن یندشم میخواهینم م،یندار گرانید هیکنند]. ما تعصّب عل تیحما یرانی[ا ياز کالا

 میخواهیبه کار؛ م میفرزنــد خودمان، جوان خودمان و کارگر خودمان را وادار کن میخواهیم
 یلیخ يکاری. بمینجات بده يکاریاو را از مضرّات ب میخواهیم م،یاو را ســرگرم اشتغال کن

دارد، انواع و  یدارد، مضرات اخلاق یتیدارد، مضرات امن یمضــرات دارد؛ مضــرات اجتماع
 ياست. از کالا یرانیا ياز کالا تیحما نیراهش هم م؛یخواهیرا م نیاقسام مضرات دارد. ا
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  ).10/2/1379(همو،  بشود تیبشود و حما يدارطرف دیبا ،یرانیا دیاز تول ،یرانیا
ت رهبر معظم انقلاب نسب شهیکه در اند یاز وجوه غالب یکیگفته شد گرچه  چهآن مطابق
عصب ت حیبازگرداندن مفهوم صح يله براش معظمکوش شودیمشاهده م» تعصب«به مسئله 

 یاسلام انقلاب یگفتمان اتینرم در ادب یحکمران ياز ابزارها یکیآن به  لیبر مدار حق و تبد
 يریگموضع زینسبت به تعصب مذموم ن یگوناگون اناتیدر ب شانیاما ا رود،یبه شمار م

  اند.رفتار متعصبانه افراد پرداخته حیتعصب به تقب ریاند و با استفاده از تعبهکرد
از  دیله پس از بازدمعظم اناتیاز ب یدر بخش توانیتصعب مذموم را م قیاز مصاد یکی

  . کرد ملاحظه »ینامه به جوانان غرب یغیمحصولات تبل شگاهینما«
در خطبه قاصعه  نامؤمن ریام ریبا استناد به تعب گفتهپیش شگاهیاز نما دیپس از بازد وي

 نیز بارزترا یکی درباره یبحث مفصل کنند؛یخطاب م »نیاِمامُ المُتَعَصِّب«و » عَدُوُّ اللهِ«را  طانیکه ش
 یمنف ابعاد تعصب یدارند که به خوب هایو غرب هاییامریکا در رفتار» مذموم تعصب« قیمصاد

  :دهدیرا نشان م
 هاىارزش نی! اندیگویم »ىیامریکا هاىارزش«چقدر  دینی. شما ببنندیمتعصــب سیرئ هانیا

 نیهم ىیامریکا هاىمثلاً معنوى است؛ نه، ارزش فیلط زهاىیچ کی دینکن الیخ ىیامریکا
حتى در  عنىی شود؛ینشان داده م ایدر دن امریکا هاىاستیاست که کلان آن در س ىیزهایچ

 ادشانیکه حالا  ىیهاآن-اصل چهارم ترومن  دیمثلاً فرض کن شان؛تىیحما هاىاستیآن ســ
ـــت، آن قــد  ایبود.  گرىیکه به معناى کمک بود؛ اما کمکِ با هدف د -مثل ما هــا،مىیاس

ـــود،یآزادى؛ آزادى کــه گفتــه م ـــت کــه در ا ش  هاىلمیف ى،یکابو هاىلمیف نیهمــانى اس
مثلاً چهار نفر حمله  کهاین که براى دیکنیمشــاهده م نهایها و مانند اچاقوکشــى و وســترن

سر چه پشتاگر چنان کشند؛یچهارنفر را م نیاند]، ااند به گاوها و پنج گاو را [کشــتهکرده
 دیگویم عنىی! کنندیعام منفر را هم قتل] چهل[آن ند،یایهم ب گریچهار نفر، چهل نفر د نیا

 نین است، بنابرامن اســت، زندگى من است، مِلک من است، متعلّق به م طی] در مح[چون
ـــته م بنــابراینمن حق دارم؛ آمــدى، حملــه کردى [ ـــوىیکش ! واقعاً نیا عنىی]؛ آزادى ش

و اصرار دارند  کنندیم هیتک هاآن که روى ىیامریکا هاىهستند، ارزش هانیا نیالمتعصّبامام
 نیالمتعصبسیرئ هانیاســت که ا نیدهنده انشــان ىیامریکا هاىارزش نیی]. تبســتهانی[ا

  .)1/6/1395(همو،  هستند
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و د نیب يمرزبند دشومیتوجه به آن له معظم شهیکه در اند یاز نکات مهم گرید یکی
 انهگسه يروهاین و کارکنان از فرماندهان یبا جمع داریدر د وي. استشده بیان نوع تعصب

در  بترقا لهئبا اشاره به مس ،یتعصب مثبت و منف نیدادن مرز موجود بارتش ضمن نشان
تعصب بر مدار حق ممکن  نیهم میکه اگر مراقب نباش دهندیمسلح هشدار م نیروهاي ینب

دشمن باشد:  يهااز نفوذگاه یکیشود و  لیمذموم تبد ای یتعصب منف کیاست به 
 دیگري بخش، بخش شود یک باعث که جاییندارد اما آن ، ایرادينفسهفی بخشی هايتعصب
  .)29/1/1379(همو،  دارد کند اشکال را نفی
شد، استفاده  انیاز مجموع نگاه رهبر معظم انقلاب به مفهوم تعصب ب چهآن اساسبر

عصب ت«و » تعصب ممدوح ایتعصب بر مدار حق « یاصل در دو دسته ریتعب نیکه ا شودیم
 ییهامونهن توانیم هاآن از کیهر  ياست و برا يبندمیقابل تقس» تعصب مذموم ایبر مدار باطل 

ها دهها و دانشکدانشگاه يدر رؤسا یو انقلاب ینیو تعصب د انیدانشجو در یتعصب ملمانند: 
در بخش تعصب مذموم را اشاره  ییامریکا يهاارزش يدر بخش تعصب ممدوح و تعصب رو

 يادگرفتن تهاجم اقتصو با شدت ریاخ يهاسال یط ويکه  يامتعصبانه ياز رفتارها یکی. شد
ت که در اس »یرانیا يمصرف متعصبانه کالا«اند مسئله هکرد مطرح ینظام اسلام انیدشمن به ک
  .شدخواهد  یبررس» تصعب بر مدار حق« قیاز مصاد یکی عنوانبه بخش بعد

  و مدیریت مصرف متعصبانه در علم اقتصاد
ه به واسطه ک ینیع ازین کیبراساس  عهیش هیشناس و فقاسلام کی عنوانبه معظم انقلاب رهبر

 و یآمده، با مراجعه به مبان پدیددشمن  وسیلهبه شدهیطراح ياقتصاد اریعجنگ تمام
اسلام  يمصرف در نظام اقتصاد يهایژگیاز و یکیکه  انددهیرس جهینت نیاسلام به ا يهاآموزه

وطنان خود مسلمانان و هم وسیلهبه شدهدیتول يکالا يرو يمشتر کهاین ازست ا عبارت
 شهیر انداز عناص یکی عنوانبه پیشینتعصب بر مدار حق در بخش  نیتعصب داشته باشد. ا

تصاد و علم اق جیرا اتیبخش به موضوع مصرف متعصبانه در ادب نی. در اشد یبررس یاسلام
رگذار اث دهیپد کی عنوانبه راهبرد نیداد که ا میو نشان خواه اشتد میخواه یاشارات تیریمد

 یکیبه  ینگاه یاز ورود به بحث اصل شیپمورد توجه بوده است.  یگوناگون در مطالعات
  داشت.  میخواه» مصرف« یعنی روار پیشپُر تکرار در نوشت هايوماز مفه
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  مصرف یشناسمفهوم .1
فراد ا يکه از سو یکالاها و خدمات یعبارت است از: ارزش پول ،يدر اصطلاح اقتصاد مصرف

  .)151، ص1376(اخوي،  شودیم هیو ته يداریخر
  :باور دارنددر تعریف مصرف  گرید یبرخ

 شود،یاســتهلاك، به دو منظور اســتفاده م يثروت، منبع درآمد اســت و درآمد خالص منها
 لیحصتصرف  گریو بخش د ابد،ییانداز اختصاص ماز آن به انباشت ثروت و پس یبخش

 مصرف نام دارد ،شودیآوردن لذت مدست. آن قسمت از درآمد که صرف بهشــودیلذت م
  .)280، ص1366اصل، (قدیري

 يالگو يمطالعه تجارب زنان در اجرا«در مقاله خود با عنوان  انیهاشمو  يآبادسلطانمؤذن
من ض» مصرف) هدربار يمقام معظم رهبر اناتیبر ب پافشاري مطلوب مصرف در خانواده (با

  : سندینویابعاد مصرف م میترس
ن آ هیدو زاونیاکرد و از  میتقس »یفرهنگ«و  »يماد«عد به دو بُ یاز جهت توانیمصرف را م

 دیمصرف که آشکارتر و مربوط به تنظیم دخل و خرج و خر يعد ماد. اول بُکرد یرا بررس
ف مصــر دیبا يزیچه چ کندیم نییمصــرف که تع یدرآمد اســت، دوم بعد فرهنگ يبر مبنا

ناظر  رایتر است؛ زمهم یبعد از اول نیآن را مصرف کرد. ا دیشود و چگونه و چه مقدار با
  ).80-81، ص1394آبادي و هاشمیان، سلطان(مؤذن مصرف است يوبه الگ

  کنندهنگرش مصرف درباره جیرا يهادگاهید. 2
 یو خارج یکنندگان به محصولات داخلالملل درباره نگرش مصرفنیب یابیبازار قاتیتحق در
 یمنطق يالگو« یکیوجود دارد:  دگاهیدو د د،یخر بارهدر هاآن يریگمیتصم چگونگیو 

 کی یطخود را  ازیکنندگان محصول مورد نمصرف کندیم انیکه ب است» پردازش اطلاعات
 گرید دگاهید .کنندیو انتخاب م یابیارز یشناخت يهامؤلفه ریو تحت تأث ییعقلا ندیفرا

ر کنندگان تحت تأثیانتخاب مصرف انگریاست که ب» پردازش اطلاعات یعاطف يالگو«
 یعوامل شناخت ،یو خارج یمحصولات داخل نیانتخاب ب بارهقرار دارد. در یعوامل عاطف

بب س تواندمیو خدمات پس از فروش محصولات  یسدستر زانیم مت،یق ت،یفیک :مانند
 دیبا خر یو اخلاق يمخالفت هنجار :مانند یعوامل ؛شود یلبه محصولات داخ شیگرا

 دهستن یاز دسته عوامل عاطف هن،یبه م يحس علاقه و وفادار علتبه یمحصولات خارج
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 فروشانی،اسب(عونی شوند یبه خارج یمحصولات داخل حیکه ممکن است باعث ترج
  ).1، ص1394

 يالگو«ج روا يرو میدار قتیدر حق م،یکنیصحبت از مصرف متعصبانه م یوقت نیبنابرا
 شودیکه سبب م کنیمپافشاري میکالا و خدمات  دیدر خر» پردازش اطلاعات یعاطف

و خدمات  یدسترس زانیم مت،یق ت،یفیک مانند: ییتوجه به عوامل عقلا يکننده به جامصرف
 ،یدوستنوع هن،یبه م يحس علاقه و وفادار مانند: ی... به عوامل عاطف پس از فروش و

  *کند.... توجه  از مظلوم و تیحما

  يتعصب مشتر .3
در  يارشتهنیو ب یمیچندان قدنه هايوماز مفه یکی Consumer Bias ای يمشتر تعصب

و  فروش تیریآن به مطالعات مربوط به مد یو اقتصاد است که خاستگاه اصل تیریمد
 يمشتر هلیوسکه به يباور عنوانبه را يتعصب مشتر شارماو  مپیش. گرددیبر م یابیبازار

 کنندمی فیدهد تعر حیترج یرا به محصولات خارج یخلتا محصولات دا شودیحفظ م
 یعامل کی عنوانبه طور عمدهبه يتعصب مشتر هاهمطالع نی). در ا1987و شارما،  مپی(ش

 یکننده محصولات ساخت کشور خود را نسبت به محصولات خارجمصرف شودیکه سبب م
  . شودمی یبررس ،کند یابیتر ارزمطلوب
رفته قرار گ لیکننده مورد تحلدر قالب رفتار مصرف يتعصب مشتر ریطول دو دهه اخ در

و  گوئننمطالعه  جینتا ،نمونه يبرا ؛است رفتهیصورت پذ بارهنیدر ا هاي گوناگونیهو مطالع
کننده مصرف شودیباعث م يکه تعصب مشتر دهدینشان م م2008همکارانش در سال 

بالاتر  تندسین يکه مربوط به گروه و یمحصولات مربوط به گروه خودش را نسبت به محصولات
  ).2008 گران،ی(نگوئن و د انجامدمیمحصول  کیمطلوب  رشیامر به پذ نیکه ا کند یابیارز

                                            
 یاز فروض اساس یکیعنوان به Rationalityمفهوم  دهشمطرح  جانیکه در ا یتیاست مراد از عقلانگفتنی  .*

به نظر  ریکه مصرف متعصبانه با آن مغا استاقتصاد خُرد متعارف  هیکننده در نظررفتار مصرف لیدر تحل
تغال، اشرونق  گوناگونی مانند:آثار مثبت  انکل ددر بُع یداخل يمصرف کالا يبرا کهاین . فارغ ازرسدیم

 يویدو افق دن يآن بر مبنا یشناسکه جهان نیز اسلام يقتصادبرشمرد، در نظام ا توانی... م کاهش تورم و
 .شودشمرده می یکامل هم عقلانطور بهرفتار  نیچن شود،می فیتعر يو اُخرو
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ده است ش يو دغدغه پژوهشگران نسبت به مسئله تعصب مشتر تیسبب حساس چهآن
ا ب رویارویی کنندگان دراند که مصرفشده روروبه يکه آنان با موارد شودیآغاز م جانیاز ا
در قالب  یفروشاناسبیعون. خرندنمیرا  نیترو ارزان نیترتیفیبا ک شهیمشابه، هم يهايکالا

ه شده محصول ببر ارزش درك یمل تیهو ریتأث«با موضوع ارشد خود  یکارشناس نامهانیپا
هر در ش لیموبا انی(مورد مطالعه: مشتر يشده و تعصب مشترمحصول درك یابیواسطه ارز

 تایادب يبه گردآور ریاخ يهادر سال یاست که به زبان فارس یاز مطالعات یکی» مشهد)
  اند. موضوع پرداخته

بی ارزیا«معنادار و مثبتی بر روي  اثردهد که هویت ملی هاي این مطالعه نشان مییافته
 »شدهارزش درك«و   )Evaluation of perceived product( »شدهمحصول درك

)Perceived Value(  .شود مشتریان محصولات ساخت داخل را از لحاظ این امر سبب میدارد
   ده و گرایش منفی نسبت به محصولات خارجی پیدا کند.قیمت و کیفیت بهتر ارزیابی کر

 از یمحصول و ناش فیزیکی جنبه از مشتري عقلایی قضاوت »شدهدرك محصول ارزیابی«
 ارزش« نیز مشتري دیدگاه . ازاست **»شدهدرك قیمت« و *»شدهدرك کیفیت« عنصر دو

 تعریف محصول مطلوبیت از مشتري کلی ارزیابی عنوانبه محصول نیز یک »شدهدرك
   . )8، ص1394فروشانی، اسب(عونی شودمی

 درك شده یابیارز تواندیکننده متعصب مصرف يرو پافشاريشد بیان در بالا  چهآن بنابر
ا ر یرانیا يکالاها یاز نقاط ضعف احتمال يقدر جهیدر نت ؛دهد ارتقا یرانیا يرا از کالا هاآن

است که رهبر معظم انقلاب با تمرکز  يزیهمان چ نی. ادکنآن جبران  یدر مقابل مشابه خارج
 اند.آمده یرانیکننده ادیآن در واقع به کمک تول يرو

  برهبر معظم انقلا اناتیدر ب یداخل يضرورت تعصب بر مصرف کالا
بند است  24شامل  یاقتصاد مقاومت بارهرهبر معظم انقلاب در وسیلهبه یابلاغ یکل يهااستیس

ه در شداست. گستره موضوعات مطرح شدهتوجه  رانیاقتصاد ا گوناگون مسائلبه که در آن 

                                            
  گردد.می بر بودنعالی و برتري یا محصول برتري از مشتري ارزیابی به شدهدرك کیفیت .*

 خیر؟ یا ددانمی منصفانه پردازدمی محصول بابت که را قیمتی مشتري آیا که است این شدهدرك قیمت از منظور .**
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ام اصلاح نظ د،یعادلانه عوامل تول يبرسهم مانند: یگوناگون و متنوع يمحورها هااستیس نیا
  .شوندمی شامل... را  و ردنظارت بر عملکرد بازار، استاندا ،يمبارزه با فساد اقتصاد ،یاتیمال

 نیهمه ا نیاست که چرا رهبر معظم انقلاب از ب نیپاسخ داده شود ا دیکه با اکنون پرسشی
 یفرع ياز اجزا یکی يو آن هم رو» مصرف ياصلاح الگو«موضوع  يراهبردها و راهکارها رو

 که دانندیم مهمموضوع را  نیا يادست گذاشته و تا اندازه »یرانیا يمصرف کالا« یعنیآن 
 ؟دهندیموضوع قرار م نیدشمن را هم ياقتصاد رویارویی يهاسال نیترحساس از یکیشعار 

 ،یداخل يالااز ک تیحما بارهرهبر معظم انقلاب در اناتیابتدا با مرور ب پرسش نیا به پاسخ يبرا
  :کرد میخواه یله بررسمعظم شهیرا در اند گفتهپیشموضوع  تیاهم لیاز دلا یبرخ

   :یدوستاز نوع يمصداق بارز یرانیا يکالا. مصرف 1
ـــول نیهمه بدانند که ا را برخوردار  یرانیکارگر ا کی تواندیم خرند،یکه دارند م یمحص

 تیرا برخوردار کند. البته ما همه بشــر یکارگر خارج کیاو را محروم کند،  تواندیکند؛ م
جزو  کند؛یکشور تلاش م نیا يندسربل يدارد برا یرانیاما خب کارگر ا میرا دوســت دار

ام معظم (مق کرد تیتقو دیکرد، او را با دییتأ دیملت است؛ او را با نیا کرهیپ زیمغتنم و عز
  ).7/2/1392رهبري، 

ن! شما م زانیعز«: يکاریاشتغال و کاهش ب شیدر افزا یرانیا يمصرف کالا می. اثر مستق2 
اندازه  نیهم به هم ،یخارج دیجنس تول يجا به دیکنیم دیرا خر یجنس داخل کیکه  یوقت

  .)1/3/1393(همو، » دیاکرده جادیکار و اشتغال ا
 میخواهی؛ مبه کار میفرزند خودمان، جوان خودمان و کارگر خودمان را وادار کن میخواهیم مــا

 یلیخ يکاری. بمینجات بده يکاریاو را از مضرات ب میخواهیم م،یاو را سرگرم اشتغال کن
دارد، انواع و  یدارد، مضرات اخلاق یتیدارد، مضرات امن یمضــرات دارد؛ مضــرات اجتماع

 ياست. از کالا یرانیا ياز کالا تیحما نیراهش هم م؛یخواهیرا م نیدارد. ا راتاقسام مض
  .)10/2/1397(همو، بشود  تیبشود و حما يدارطرف دیبا ،یرانیا دیاز تول ،یرانیا

   :دکنندگانیکارات در تولابت ي. کمک به ارتقا3
ـــما وقت ... کارگر  یخارج دیجنس تول يجا به دیکنیم دیرا خر یجنس داخل کیکه  یش

که مصـــرف  یجنس داخل دان؛یم اوردیابتکار خودش را ب کهاین به دیارا وادار کرده یرانیا
ـــد، آن کننــده کار، ابتکارات (همو،  خواهد داد شیافزا روزبهابتکارات را روز نیدارد، ا یش

1/3/1393.(  
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ف مصر یکه جنس داخل یشما وقت« :یثروت مل شیدر افزا یرانیا ي. نقش مصرف کالا4
  .(همان) »دیاداده شیرا افزا یثروت مل د،یکنیم

  . کاهش تورم: 5
 يکاریکرد ... ب دایپ شیکه افزا یداخل دیتول دهد؛یم شیرا افزا یداخل دیتول ،یمصرف داخل

 شیل افزاکم بشود، اشتغا یتورم کم بشود، گران یعنی ردیکه رونق بگ دی. تولشودیبرطرف م
دست ما مردم است که مصرف  هیقض نیسر ا کیهمه به هم متصل است.  هانیکند؛ ا دایپ

  ).22/7/1391(همو،  میرا چگونه انتخاب کن ودمانخ
   :یاسیو س ياستقلال اقتصاد پدیدساختن. 6

 دیر تولو اگ ردیگیشکل نم یمل دیتول م،یاحترام نگذار یرانیا يهیو سرما یرانیما تا به کار ا
 ياقتصاد و اگر استقلال کند؛ینم دایکشور تحقق پ نیا يشکل نگرفت، استقلال اقتصاد یمل
و  ردیگب میخودش تصم توانستاقتصاد ن در مســئله یعنی -نکرد  دایتحقق پ ياجامعه کی

قلال و اگر است کندینم دایکشــور تحقق پ نیا یاســیل ســاســتقلا - ســتدیخود با يپا يرو
 کیا . تستین يگرید زیها، جز حرف، چحرف هینکرد، بق دایتحقق پ ياجامعه کی یاسیس

 تواندیبه خود نکند، مستقل نکند، نم ینکند، متک دارینکند، پا يکشــور اقتصاد خود را قو
  ).1/1/1391(همو،  باشد رگذاراث رهیو غ یو فرهنگ یاسیاز لحاظ س

  هاي تعصب در مصرف کالاي ایرانیبایسته
 انند:مو مصرف متعصبانه  یرانیا ياز کالا تیحما ياز راهکارها یمنظور ابتدا برخ نیا يبرا

 شناختن و شناساندن يبرا کوششها، در انتخاب يماد دهیفا ـ نهیهز يکنار گذاشتن الگوها
مصرف  لیتبد ،یرانیا ياز کالا تیدر حما نینماد هايانجام اقدام ،یرانیا تیفیمحصولات با ک

 یرا بررس یخارج يکالا دیاز خر گرانیضد ارزش و برحذر داشتن د کیبه  یخارج ياکال
 يارهبر معظم انقلاب مداقه وسیلهبه شدههیدر راهکار ارا یانیو در بخش پاکرد  میخواه
  داشت. میخواه

  هادر انتخاب يماد دهیفا - نهیهز يکنار گذاشتن الگوها .1
» هادر انتخاب يماد دهیفا ـ نهیهز يکنار گذاشتن الگوها«در مصرف متعصبانه  نخست گام

ارد. به به تعصب وجود ند يازیو ارزان که اساساً ن تیفیبا ک یرانیا يکالا حیترج ياست. برا
عصبات ت مانند: یلیخواهد کرد که فرد به دلا دایمعنا پ یعبارت بهتر مصرف متعصبانه زمان
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با  یرانیا يکالا ت،یفیارزان و با ک یخارج يبا کالا رویارویی ... در و ینقلابا ،ینید ،یمل
  . کند تعصب انتخاب يتر را از روو گران ترنییپا تیفیک

که  دهدینشان م يلادیم 2015در سال  سیوایوان د یقاتیسسه تحقؤم ینظرسنج جینتا
بهتر را علت  تیفیدرصد مردم، ک 66دارند و  شیگرا یخارج يبه کالا رانیدرصد مردم ا 73

براساس  یعنی نیا .)144، ص1396(ابدالی،  اندعنوان کرده یبر داخل یخارج يکالاها حیترج
  .کنندیمتعصبانه مصرف نم رانیدرصد مردم ا 66 کمتِ دس گفتهپیش ینظرسنج

  یرانیا تیفیشناختن و شناساندن محصولات با ک يش برا. کوش2
وتاب که تب 1397) در نوروز سال سپای(ا رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج یابیاساس ارزبر

 تیفیک«درصد مردم به شرط  9/63 فقطها رونق داشته در رسانه زین یرانیا ياز کالا تیحما
خرید (مرکز افکارسنجی ایران (ایسپا)، خواهند  یرانیا ي، کالا»مناسب متیق«و » خوب
حدود  کهاین و آن هم داردیتلخ پرده بر م تیواقع کیاز  گفتهپیش ینظرسنج جهینت .)1397

تر از مناسب متیبالاتر و ق تیفیک یرانیا يکه کالا يدر موارد یحت رانیمردم ا درصد 36
  .ستندین یرانیا يباشد، باز هم حاضر به مصرف کالاداشته خود هم  یمشابه خارج

در  چهآن به خواهد بود اما یمهم  پرسش ستیاز چ یناش شدهبیان جهینت کهاین گمانبی
 يمصرف کالا يتعصب رو هاياز الزام گرید یکیاست که  نیا شودمی پافشاريمجال  نیا
 ياری. بسیانریا تیفیشناختن و شناساندن محصولات با ک يش براکوشست از ا عبارت یرانیا

عدم  ای یرانیا ياز کالاها یتر برخمناسب متیبالاتر و ق تیفیک از یعدم آگاه علتاز مردم به
 نند؛کیم یخارج يکالاها دیدارد، اقدام به خر یرانیمشابه ا خرند،یکه م ییکالا کهاین اطلاع از

 تیفیبا ک يضمن شناساندن کالاها دیبا یرانیا يکالا يکننده متعصب رومصرف کی نیبنابرا
 يکنندگان که اهل مصرف از رومصرف گرید شیگرا يرا برا رمناسب بست متیبالا و ق

براساس . کند فراهم کنندمیانتخاب  يفرصت ماد ـ نهیهز يو براساس الگوها ستندیتعصب ن
 تیفیکه ک يدر موارد فقط رانیاگر مردم انتایج نظرسنجی که در ابتداي بحث آورده شد، 

آن  متیحال ق نیو در عبرابر هستند)  کمدستِ  ای( است یبالاتر از مشابه خارج یرانیا يکالا
شی از هم بخ اقدام کنند یرانیا يبه انتخاب کالا، است یخارج ياز مشابه کالا ترنییپا زین
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 رانیموجود در اقتصاد ا يکاریب بین رفتن قسمتی از از مانند آثار مثبت رونق تولید ملی
  د.آمخواهد  پدیدبرطرف 

مسئله  انیرانیا یدر رفتار مصرف جیرا يهایژگیو نیزتریبرانگاز تأسف یکی
به  ودخدر انتخاب  تنهانه . برخی از مصرف کنندگان ایرانیاست ییعقلاریغ يهاییبرندگرا

 قلاییبه دلایل غیرعتعصب مذموم  ياز رو ییبلکه گو پردازندینم متیو ق تیفیک سهیمقا
 تیفیک تفاوت بارهاز مردم در پرسش یمخف نی. دوربکنندیانتخاب م ی رابرند خارج ایکالا 

 نیردارتاز خنده یکیاست) به  یاست) و نوتلا (که خارج رانیدو شکلات فرمند (که ساخت ا
 شهیدر دو ش شیآزما نیشده است. در ا لیتبد یاجتماع يهادر شبکه یسرگرم يهاپیکل

لا، نوت یشکلات خارج یخال شهیش يگریفرمند و د یرانیشکلات ا یخال شهیش یکی یخال
ر را انتخاب بالات تیفیشکلات با ک نه،یدو گز نیب خواهندیو از مردم م زندیریشکلات فرمند م

 وتلا ران فراوانی یفیک يهابا استدلال شوندمی شیکه آزما ي. بدون استثنا همه افرادکنند
 طوربه شهیدر هر دو ش کهآن و حال نندیگزیبر م سهیقابل مقاریغ تیفیشکلات با ک عنوانبه
  شده است.   ختهیفرمند ر یرانیشکلات ا کسانی

  یرانیا ياز کالا تیدر حما نینماد هايانجام اقدام .3
 است. یغاتیو تبل نینماد يانجام رفتارها یرانیا ياز لوازم تعصب در مصرف کالا گرید یکی

ه آن نوشته شد يکه رو ییخود تابلو يها در وروداز فروشگاه یبرخ ریاخ يهاسال یط کهاین
ستند ه ینینمادهاي از جمله اقدام کنندمیرا نصب  »میفروشیم یرانیبا افتخار، فقط اجناس ا«

 یعصبت یمل ای ینیرا که به لحاظ د يافراد یحت یجو عموم کی پدیدساختنتوانند با یکه م
  .وادارد یرانیا يو به مصرف کالاکرده  ندارند، با خود همراه یرانیا يمصرف کالا يرو

 ؛اندهکرد ریفروشندگان تقد نینمادهاي از اقدام یدر چند سخنران زیمعظم انقلاب ن رهبر
  : دیفرمایدر جمع کارگران م ،نمونه يبرا

از  یبعضــ -ها هم هســتدر شــهرســتان دیحالا شــا-کردم که در تهران  دایمن اطلاع پ
ــده دیها مقفروشــگاه ــند؛ تابلو هم  یداخل دیاند که جز تولش عکســش را  اند؛زدهرا نفروش
ـــگاه فق نیبزرگ که در ا ياند، تابلو. تابلو زدهدمیمن آوردند و من د يگرفتند برا ط فروش

 ح!انســان مصل نیبر ا رت،یانســان باغ نیبر ا نیالله! آفر. باركرودیفروش م یداخل دیتول
  .)8/2/1395(مقام معظم رهبري، 
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 یرانیا اتنهنه است که یکس یرانیا يکننده متعصب کالاگفت مصرف دیکلام با کی در
 یرانیا يکالا ي. تعصب روکندمی کردن، دعوتمصرف یرانیرا هم به ا گرانیبلکه د خردیم

ند ک یداخل رجزخوان دیاز تول تیبه قول معروف در حما یکه فرد حت به این خواهد انجامید
  . واندبخ يکُر نامخالف يو برا

  ضد ارزش کیبه  یخارج يمصرف کالا لیتبد .4 
 عبارت د،نک يریگیپ دیبا یرانیا يمصرف کالا يکه فرد متعصب رو هاییاز اقدام گرید یکی
 ارهبنیچه در ا دارد. گر یرانیکه مشابه ا یخارج يکالا دیدر برابر خر يریگست از موضعا

 زین کنندگانتک مصرفکنند اما رفتار تک فایا ییسزانقش به توانندیم یجمع يهارسانه
  نخواهد بود.  ریتأثیب گمانبی

  : سدینویم بدکار کوکارانینبا عنوان  یدر کتاب يااقتصاددان کره چانگ
 گذراند،یخود را م شرفتیتوســعه و پ هی، مراحل اولم1960در دهه  یکه کره جنوب یهنگام

به  تهشرفیپ يانتقال فناور يبرا دیدولت ارز کم دارد و ارز با گفتندیها مدر مدارس به بچه
 يکه کالا یکه نام کسان خواســتندیآموزان ماز دانش اطرخ نیکشــور صــرف شــود. به هم

  . )1390(چانگ،  سندیتخته بنو يپا هنیعنوان خائن به مرا به کنندیمصرف م یخارج
دارم  ادی به امانه؛  ایتخته نوشتم  يرا پا ینام کس ایکه آ ستیمن خاطرم ن«: سدینویم وي

فتم: گمی کردند، آرام در دلممی به ما تعارف یو شکلات خارج رفتمیکه هرگاه به خانه اقوام م
   .(همان) »هنیخائن به م

 یخارج يو مصرف کالا یخارج يفروش کالا«: دیفرمایم بارهایندر  زیمعظم انقلاب ن رهبر
  ).8/2/1395(مقام معظم رهبري، » ضد ارزش شناخته بشود کیعنوان در جامعه به دیبا

  یخارج ياز مصرف کالا گرانیبرحذر داشتن د .5
ر . دمیبرحذر دار یخارج يکالا دیرا از خر گرانیاست که د يضرور زیگام ن نیا برداشتن

 يهاهشدن کارخانلیبر تعط یخارج يمصرف کالاها رثا زانیاز م یقیاطلاعات دق دیبا بارهنیا
 25مثال، واردات و قاچاق حدود  رايب م؛یارائه ده یرانیو از دست رفتن مشاغل ا یداخل

 نینفر شده است. ارائه چن ونیلیم 2,5 يکاریبه کشور باعث ب یخارج يکالا دلار اردیلیم
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 ياز کالا تیشدن حما ریفراگ يرا برا نهیافراد شده و زم یعد شناختبُ تیباعث تقو یاطلاعات
  .)70، ص1397(توکلی،  کندیفراهم م یرانیا

 پرهیزه با و عنوان شود ک هیتک زیبر جنبه مثبت موضوع ن بارهنیمناسب باشد که در ا دیشا
در  یشغل تیچه مقدار ظرف یداخل يو استقبال از مصرف کالا یخارج ياز مصرف کالا
  .آید (همان)پدید میاقتصاد کشور 

  گیريو نتیجه بنديجمع
در جنگ اقتصادي و در شرایطی که کشور مورد هجوم حملات اقتصادي دشمن از جمله 

هاي پولی و بانکی و ... قرار دارد، رهبر ها، محدودیتهاي خارجی و داخلی، قطعنامهتحریم
ندي آفندي و پداف هايهاي کلی اقتصاد مقاومتی، مجموعه اقداممعظم انقلاب با ابلاغ سیاست

دفاعی اثرگذار،  هاياند. از جمله اقدامدهکربا این مهم را ارائه  رویاروییلازم جهت 
 روپیش ست. در مقالههاآن آوردن به مصرف کالاهاي ایرانی و تعصبِ در استفاده ازروي

ضمن بیان مفهوم تعصب، آن را به دو دسته تعصب مذموم و ممدوح تقسیم کردیم. بر این 
 کنندمی يباطل پافشار يد و رونندار یبا حق نسبتدسته از رفتارهاي متعصبانه که اساس آن

و تعصبی که بر مدار حق تجلی پیدا کند، ممدوح شمرده  شمرده شدهدر زمره تعصب مذموم 
ها ویژه براي مقابله با تهاجمبستگی اجتماعی بههم پدیدساختناهکارهاي شود. از جمله رمی

. با است مدارانه یا همان تعصب ممدوحو تهدیدهاي دشمن، استفاده از همین تعصب حق
، ملی گوناگون هايدر مناسبت ويابیم یسیري در اندیشه و کلام مقام معظم رهبري درمی

کنند و از این جهت است که مصرف ازم و مثبت تلقی میلفه را لؤ... این م فرهنگی، دینی و
  ند.کنمتعصبانه کالاي ایرانی را به مردم توصیه می

 شوندو تهیه می هدر ادامه مصرف را ارزش پولی کالاها و خدماتی که از سوي افراد خرید
الگوي عاطفی پردازش «و » الگوي منطقی پردازش اطلاعات«تعریف کردیم و دو دیدگاه 

  دیم.کرکننده بیان نگرش مصرف بارهرا در» عاتاطلا
هاي خاص نیست و از مصرف متعصبانه رفتاري انحصاري و محدود به افراد یا موقعیت

هاي اندیشمندان قرار دارد. تعصب مشتري علمی در مطالعات و تحلیل هايموجمله مفه
)Consumer Biasعه مطالاي در مدیریت و اقتصاد است و براساس رشتهبین هايمو) از مفه
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کننده محصولات مصرف شودیباعث م يتعصب مشتر م2008و همکارانش در سال  نگوئن
 یابیاتر ارزبال ستندین يکه مربوط به گروه و یمربوط به گروه خودش را نسبت به محصولات

 زي است که با تکیه. این همان چیانجامدمیمحصول  کیمطلوب  رشیامر به پذ نیکه ا دکن
توان به حمایت از تولیدکننده داخلی پرداخت. رهبر معظم انقلاب در بیانات بر آن می
 کنند و آثار مثبتی از جمله افزایشمی پافشاري، به ضرورت مصرف کالاي ایرانی گوناگون

. .. تولیدکنندگان، افزایش ثروت ملی و هايابتکار ياشتغال و کاهش بیکاري، کمک به ارتقا
  شمارند.را براي آن برمی

مصرف متعصبانه  در بخش پایانی مقاله براي حمایت از کالاي ایرانی و ایجاد روحیه
ش کوشها، در انتخاب يماد دهیفا ـنهیهز يکنارگذاشتن الگوهاکه  کردیمه یراهکارهایی را ارا

از  تیدر حما نینماد هايانجام اقدام ،یرانیا تیفیک شناختن و شناساندن محصولات با يبرا
ز ا گرانیضد ارزش و برحذر داشتن د کیبه  یخارج يامصرف کال لیتبد ،یرانیا يکالا
  ند.هست ی از آن جملهخارج يکالا دیخر

که دشمن روي اقتصاد ما  بیان شد، در وضعیت کنونی کشور و در حالی چهآن براساس
ده کننرفتاري هر مصرف هاياست، مسئله حمایت از تولید داخلی از اولویتکرده  تمرکز

جهادگرانی هستند که با حمایت خود از  کنندگان ایرانی به مثابهباید تلقی شود. مصرف
  توانند اثر شگرفی در تقویت نیروي داخلی داشته باشند.تولیدکنندگان، می

  خذآو م منابع
  .1396، یقم: جهاد دانشگاه ؛ریجهاد کب ریتفس یاقتصاد مقاومت ؛کبرا ،یابدال .1
 یالله العظمتیقم: انتشارات آ ؛البلاغهشرح نهج ؛بدالحمیدع ،دیالحدیابناب .2

  .تا]، [بینجفیمرعشی
  .1377، ی: داراحیاء التراث العربروتیب ؛لسان العرب ؛مکرمبنحمدم ،منظورابن .3
  .1390، کینشر الکترون ؛يگناباد نیترجمه محمد پرو ؛مقدمه ؛عبدالرحمن ،خلدونابن .4
  .1376، یتهران: شرکت چاپ و نشر بازرگان ؛اقتصاد کلان ؛حمدا ،ياخو .5
قم: مرکز  ؛)یچگونگ ،یستیچ ،یی(چرا یرانیا ياز کالا تیحما ، محمدجواد؛یتوکل .6

  .1397، یاقتصاد مقاومت یمطالعات اسلام يراهبر
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، لاماز مکتب اس ییهادرس ؛»یاجتماع یو همبستگ تیعصب يتئور« ؛محمددیس ،یثقف .7
  .1382، 10، ش43س

تحقیق: احمد عبدالغفور  ؛الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ ؛حمادبنسماعیلا ،يجوهر .8
  .1368، يریتهران: ام ؛عطار

آزاد و تاریخچه پنهان  ینیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارج ؛اچونه ،چانگ .9
  .1392، تهران: نشر آمه ؛يدارسرمایه

سسه ؤتهران: م ؛يدیجعفر شهدیس و نینظر محمد معری؛ زنامهلغت ؛اکبرلیع ،دهخدا .10
  .1377، چاپ دانشگاه تهران انتشارات و

 یجتماعآن بر مناسبات ا ریو تأث یبر تعصب مذهب یخیتار ینگاه« ؛علیوستد ،یسنچول .11
  .1394، ینید شهیفرهنگ و اند یالمللنیکنگره ب نیدوم ؛»مسلمانان

  .1372 ،قم: مؤسسه البعنه ؛النیرینو مطلع نیالبحرمجمع ؛خرالدینف ،یحیطر .12
  .1363، ریرکبیسسه انتشارات امؤتهران: م ؛دیعم یفرهنگ فارس ؛سنح ،دیعم .13
محصول به واسطه  یبر ارزش درك شده یمل تیهو ریتأث ؛رزوآ ،یفروشاناسبیعون .14

در شهر  لیموبا انی(مورد مطالعه: مشتر يشده و تعصب مشترمحصول درك یابیارز
  .1394، ارشد یکارشناس نامهانیپا ،یمشهد: دانشگاه فردوس ؛مشهد)

  .1366، تهران: سپهر ؛علم اقتصاد اتیکل اقر؛ب ،اصليریقد .15
  .تا]، [بیسسه الوفاءؤ: مروتیب ؛بحارالانوار حمدباقر؛م ،یمجلس .16
  .29/1/1397؛ یرانیا ينمره مردم به کالا ؛)سپای(ا رانیا انیدانشجو یافکارسنج مرکز .17
 .1389، 22ش ،مجله اخلاق ؛ییگراتیعصب علی؛سینح ،انیمصدق .18
 میتهران: مؤسسه تنظ ؛)ثیحد نی(اربع ثیشرح چهل حد الله؛یدروحس ی،نیخميموسو .19

  . ،1394ینیو نشر آثار امام خم
و نشر  میسسه تنظؤتهران: م ؛91در آغاز سال  يدر حرم رضو اناتیبمعظم رهبري؛ مقام .20

  .1/1/1391،ياخامنه یالله العظمتیآثار آ
 یمالله العظتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤتهران: م ؛يدر حرم مطهر رضو اناتیب ـــــــــ؛ .21

  .1/3/1393، ياخامنه
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تهران:  ؛ینامه به جوانان غرب یغیمحصولات تبل شگاهیاز نما دیپس از بازد اناتیب ــــــــ؛ .22
  .1/6/1395ي، اخامنه یالله العظمتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤم

 یالله العظمتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤتهران: م ؛کارگران داریدر د اناتیب ــــــــ؛ .23
  .10/2/1397ي، اخامنه

شر آثار و ن میسسه تنظؤتهران: م ؛یبهشت دیدانشگاه شه دیاسات داریدر د اناتیب ــــــــ؛ .24
  .22/2/1382ي، اخامنه یالله العظمتیآ

ه اللتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤتهران: م ؛نیدر اجتماع مردم اسفرا اناتیب ــــــــ؛ .25
  .22/7/1391ي، اخامنه یالعظم

 يو رؤسا یو مسئولان وزارت فرهنگ و آموزش عال ریوز داریدر د اناتیب ــــــــ؛ .26
ي، اهخامن یالله العظمتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤتهران: م ؛سراسر کشور يهادانشگاه

23/5/1369.  
 ؛گانه ارتش با فرمانده کل قواسه يروهایاز فرماندهان و کارکنان ن یجمع دارید ــــــــ؛ .27

  .29/1/1379ي، اخامنه یالله العظمتیو نشر آثار آ میسسه تنظؤتهران: م
و نشر  میسسه تنظؤتهران: م ؛دیبا کارگران و فعالان بخش تول داریدر د اناتیب ــــــــ؛ .28

  .7/2/1392ي، اامنهخ یالله العظمتیآثار آ
و نشر  میسسه تنظؤتهران: م ؛کارگران به مناسبت هفته کارگر داریدر د اناتیب ــــــــ؛ .29

  .8/2/1395ي، اخامنه یالله العظمتیآثار آ
  .1363، ریرکبیتهران: ام ؛نیفرهنگ مع حمد؛م ؛نیمع .30
 يدر اجراتجارب زنان ه مطالع« ؛انیهاشم ؛ معصومه و سیدمحمدحسینيآبادسلطانمؤذن .31

 ةدربار يمقام معظم رهبر اناتیبر ب پافشاري مطلوب مصرف در خانواده (با يالگو
 .1394، 5ش ،یفرهنگ استیو س نید یپژوهش یدوفصلنامه علم ؛»مصرف)


